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RESUMO 

 

CAVALCANTI, Marcos Ricardo Herszon. As parcerias público-privadas e sua 
conformação no Direito Brasileiro. 2005. 123 folhas. Dissertação de Mestrado - 
Centro de Ciências Jurídicas / Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal 
de Pernambuco, Recife. 
 

 

 O presente trabalho tem a pretensão de estudar o modelo brasileiro das 

chamadas parcerias público privadas, a mais recente modalidade de concessão de 

serviços públicos em que os riscos do investimento privado são minimizados com a 

efetiva participação do parceiro público no projeto comum. O marco legal das novas 

parcerias reflete uma tendência mundial de maior inserção do capital privado em 

obras de interesse comum, mercê da cada vez mais reduzida capacidade do Poder 

Público em prover investimentos nos setores de prestação de serviços 

indispensáveis à população. No modelo econômico que se impôs com 

predominância no mundo, as inseguranças que eventualmente marcam a 

Administração Pública enquanto parceira hão de ser compensadas com um rigoroso 

arcabouço legislativo, tudo com o objetivo catalisar investimentos seguros dos 

parceiros privados. A adoção do modelo mundial de parcerias público-privadas pelo 

Brasil é uma prova da intenção nacional de inserção no contexto econômico 

globalizante. A Lei Federal n° 11.079/04, que estabelece normas gerais para as 

parcerias público-privadas, se amolda ao modelo gerencial de Estado, refratário à 

burocracia e onde a eficiência obrigatoriamente convive com a legalidade. Vê-la sob 

a ótica da sua conformação com o ordenamento pátrio é o desafio proposto no 

estudo, cuja bibliografia se mostrou escassa em razão da especificidade e da 

atualidade do tema. Enfim, o modelo de captação de investimentos em serviços 



 

essenciais que privilegia a repartição de riscos e garantia de lucro é uma realidade 

do direito brasileiro. Cumpre-nos adotá-lo com as cautelas que homenageiam os 

princípios gerais que regem a Administração Pública. 

 

Palavras-chave: Parceria. Público. Privada. Direito Administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMMARY 

 

 

CAVALCANTI, Marcos Ricardo Herszon. The public private partnership and its 
conformation in brazilian law. 2005. 123 folhas. Dissertação de Mestrado - Centro 
de Ciências Jurídicas / Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de 
Pernambuco, Recife. 
 

 

 The present paper intends to study the brazilian model of the public and 

private partnerships, the most recent kind of concession of public services, in which 

the risks in investments made by private companies are reduced by the effective 

partnership of the public investment in a common same project. These new 

partnerships legal mark reflects a new world trend to increase the insertion of the 

private capital in common interest areas, motivated by the Public Power reduced 

capacity in supporting investments in redering essential services to the population. 

The economic model imposed predominantly to the world, the insecurities that are 

eventually present in the Public Administration as a partner will be compensated by a 

severe legislative framework, all in order to catalise secure investments from private 

partners. The adoption of the world model of the public and private partnerships by 

Brazil is a proof of the national intention to be inserted in the global economic 

context. The Federal Law n.º 11.079/04, which stablishes general rules for public and 

private partnerships, adapts to the model of state management, imune to the 

burocracy in which efficiency and legality are compulsorily intimate with each other. 

To watch it under the optics of its conformation to the national order is the challenge 

proposed by this study which bibliography is very poor because of the specifity and 

contemporarity of the subject. Finally, the investment in essential services capture 

model that privileges the partition of risks and profit garantee is a rality in the brazilian 



law. Is our duty to adapt it with the caution that honors the general principles that rule
the Public Administration.

Key-words: Partnership. Public. Private. Administrative law
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PALAVRAS PRELIMINARES 

 

 

O Direito Administrativo contemporâneo, mercê do contexto do mundo 

globalizado, vem passando por rápidas transformações na medida em que novas 

figuras jurídicas lhe são postas à analise mesmo antes doutras já estarem abrigadas 

pela sua compreensão. 

É o caso das Parcerias Público Privadas, conhecidas mundialmente pela sigla 

PPP, do inglês Public Private Partnership. 

O modelo desperta interesse porque se materializa em mais uma etapa da 

transição para um novo modelo de Estado, diante da inocuidade dos modelos 

anteriores. O que pretendem as parcerias público-privadas não é nada mais do que 

assegurar a implementação de projetos cujo efeito estruturante pretende ter um 

impacto positivo e eficiente na satisfação das necessidades dos cidadãos.  

Projetos de parceiras público-privadas serão aqueles que o Estado, por 

eventual restrição orçamentária e esgotamento de sua capacidade de 

endividamento, não mais seria capaz de implementar. Por outro lado, são também 

aqueles que o particular, dado o grau do risco a eles inerente, também não estaria 

disposto a implementar sem que pudesse contar com garantias estatais adequadas. 

É o que há de mais novo no Direito de Parceria. 

As parcerias público-privadas, como outras figuras jurídicas criadas sob o 

manto do princípio da eficiência, exprimem o reconhecimento de que ao Estado já 

não é mais possível atender todas as demandas sociais que lhe são postas sem 



 

correr o risco do déficit público. No caso brasileiro, o problema é agravado diante da 

reduzida capacidade de investimento que o país dispõe em razão dos compromissos 

que tem com o seu endividamento interno e externo. 

Se para os países desenvolvidos as parcerias público-privadas se constituem 

numa tentativa eficaz de solução de problemas de infra-estrutura, com muito mais 

razão o são para os países pobres. 

O conflito se instala no momento que se presente adequar um modelo que 

exige certo grau de flexibilidade durante o gerenciamento do contrato à rigidez do 

ordenamento pátrio, característica de nossa tradição jurídica. 

O resultado, do ponto de vista normativo, é a edição da Lei Federal n° 

11.079/2004, que institui normas gerais para licitação e contratação de parceria 

público-privada no âmbito dos poderes da União, Estado, do Distrito Federal e dos 

Municípios. 

Com a nova lei vieram as contradições e conflitos próprios de cada novo 

instituto jurídico. Este será o objeto do presente estudo. 

Para aqueles que se interessam pelo Direito de Parceria há de se relembrar 

que se trata de um tema aberto, aliás, como tudo que tem raízes na reforma do 

aparelho administrativo do estado brasileiro, em processo de amadurecimento e 

longe de sua conclusão. 

O fenômeno, de reforma do Estado, que para alguns se baseia em  

hiperjuridicização1 do  aparato  estatal  porquanto  exige extenso arcabouço  jurídico,  

em nada contribui para a eficiência. Ao inverso, tem como marca o excessivo 

formalismo que marca a burocratização. 

                                                 
1 GUIMARÃES, Guilherme Cintra. O direito administrativo e a reforma do aparelho do Estado: uma 
visão autopoiética. In PEREIRA. Cláudia Fernanda de Oliveira (org). O novo direito administrativo 
brasileiro. Belo Horizonte: Fórum, 2003. p. 62. 



 

É neste ambiente pouco propício que nasce o nosso modelo de contrato de 

parceria público-privada, como uma das tentativas de reformular o megaestado. 

Mas, como é próprio da era da informação e da globalização, os efeitos de qualquer 

mudança exigem aplicabilidade tão imediata quanto for possível sua adequação com 

o resto do direito correlato. Eis o desafio das parcerias público-privadas. 

O surgimento das parcerias público-privadas no Brasil deriva do fenômeno 

que vêm ocorrendo no ocidente no qual se verifica uma mudança de postura nas 

relações entre o particular, o Estado e a administração pública, assumindo aquele o 

papel que lhe cabe no contexto da Responsabilidade Social2. 

O objetivo do trabalho é, ainda, desvendar, sob os focos que são permitidos 

pela matéria, os diversos componentes jurídicos (e alguns econômicos) que se 

juntaram ao longo de um processo histórico que culmina na positivação legal das 

parcerias público-privadas. 

Evidentemente que, como o próprio título já está a indicar, a adequação do 

modelo internacional ao direito brasileiro e suas implicações na legislação 

administrativista é o ponto crucial que marca a pretensão do trabalho. 

Compreendida a evolução fática e doutrinária dos temas que inauguram o 

conceito do novo Estado – agora gerencial – o estudo abordará ainda o texto da 

nova lei sob debate, em direção a uma tentativa científica de desvendar suas 

nuances e conformá-la com a ordem jurídica já posta.  

Enfim, há de se estar apto para concluir, ao final, sobre qual a natureza 

jurídica do contrato de parceria público-privada e sob que conceito jurídico ele há de 

se apresentar para o Direito Administrativo. 

 
 
                                                 
2 PINTO, José Emilio Nunes. As parcerias entre o setor público e o setor privado. Disponível em: 
<www1.jus.com.br/doutrina/lista.asp?assunto=1195>. 



 

 

 

1 O FENÔMENO DA GLOBALIZAÇÃO E A TENDÊNCIA DE UNIFORMIZAÇÃO 

DA ATUAÇÃO ESTATAL 

 

 

Quando Marx ditava sua teoria do imperialismo nas relações internacionais 

com base na primazia econômica dos países dominantes, não imaginava que 

chegaríamos ao início do século XXI com o total insucesso do socialismo e com uma 

visão tão clara, do ponto de vista econômico, da divisão de força dos Estados 

internacionais. 

As interpretações marxistas do imperialismo, com suas diversidades, 

projetavam uma grande antítese entre exploradores e explorados, tanto nas relações 

internas como nas relações internacionais3. 

Resta investigar se o fenômeno econômico da chamada globalização 

representa um modelo de dominação para os países ditos subdesenvolvidos. Não há 

a pretensão de buscar, no momento, resposta a essa indagação. Há de se limitar a 

discutir tão somente as consequências jurídicas derivadas de tal fenômeno no 

universo dos países emergentes – no qual se insere por autoproclamação o Brasil – 

para avaliar fundamentalmente as transformações dos modelos de gerenciamento 

do Estado, com a inclusão de formas contemporâneas de métodos que privilegiam a 

diminuição do tamanho do aparelho estatal e permitem a participação cada vez 

maior do capital privado nos serviços públicos. 

                                                 
3 BOBBIO. Norberto. O filósofo e a política. Tradução: César Benjamin. Rio de Janeiro: 
Contraponto, 2003. 



 

No mundo ocidental resta induvidosa a noção da trilogia das funções estatais 

inaugurada por Montesquieu: as funções legislativa, executiva e a jurisdicional, que 

por convenção mundialmente respeitada está dividida nos respectivos Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário. Tudo isso que está consagrado até hoje teve o 

propósito ideológico de impedir a concentração de poderes e garantir a preservação 

da liberdade dos homens. 

Dentre as três funções destacadas, interessará ao trabalho a função 

executiva, entendida resumidamente como aquela que o Estado exerce na 

intimidade de uma estrutura e regimes hierárquicos, e que se caracteriza pelo fato 

de ser desempenhada por atos infralegais, submissos a controle de legalidade pelo 

Poder Judiciário4. 

É no exercício desta função que o Estado, através de seus administradores, 

se depara com outra, implícita, mas não menos importante: a função política. E o 

que seria a função política? Seria a função de gestão superior, ou a função de 

decidir conforme conjunturas extremas mediante diretrizes de governo não 

necessariamente pautadas num sistema legal pré-existente. 

A compreensão da possibilidade de tomada de decisões políticas antes, para 

decisões executivas depois, é importante para se entender o porquê das diretrizes 

tomadas pelo Brasil em época de globalização. O contexto mundial, o lugar do nosso 

país na pirâmide econômica e a reduzida capacidade que detemos para 

investimentos nas áreas de infra-estrutura, conforme se avaliará nesta obra, 

justificam a adoção dos modernos modelos de parcerias entre o setor privado e o 

setor público. 

                                                 
4 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2004. p.34.  



 

A noção de Estado contemporâneo baseia-se tanto na idéia de redução 

quanto ao seu tamanho quanto de amplitude da sua finalidade de realização do bem 

estar social, temperando sua atuação com formas criativas de administração. 

Resta perquirir como e porque surge um novo conceito de Estado.  

Em sua época, Themístocles Cavalcanti já alertava para crise do Estado 

Social, no fenômeno que chamou de intervencionismo social5. Para o doutrinador, 

com a queda do Estado Liberal, os países democráticos passaram a adotar uma 

posição mais intervencionista diante do clamor que advinha das classes menos 

favorecidas.  

É evidente que não se tratava de uma política em que o Estado chamava para 

si toda a organização econômica e social, porquanto era esta a característica dos 

paises totalitários e cujo modelo não merecia ser seguido. 

Naquele momento já se discutia com primazia os novos modelos de 

administração gerencial, porque o excesso do aparelhamento estatal já se anunciava 

inoperante. 

No que diz respeito à organização administrativa, a solução apresentada pelo 

autor pernambucano era a criação de órgãos autônomos e a transformação de 

certos serviços em órgãos descentralizados com vida autárquica. 

Aquele Estado que em décadas passadas se fez empreiteiro, chamou para si 

a responsabilidade sobre empresas deficitárias, assumiu investimentos industriais, 

enfim, aumentou sobremaneira seu déficit com o intuito de diminuir os problemas 

sociais, não mais resistiu. Ao invés de diminuir desigualdades, o que fez foi 

aumentá-las, porque perdeu sua capacidade de investimento. 

                                                 
5 CAVALCANTI, Themistocles Brandão. Tratado de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Livraria 
Freitas Bastos, 1956. 



 

Eis a crise do Estado Social de Direito. A reação contra o precursor Estado 

Liberal – que não havia trazido respostas suficientes para as desigualdades – fez 

surgir um modelo paternalista e intervencionista que fez ampliar desmesuradamente 

o rol de atribuições estatais, onde o Estado passou a assumir diferentes atitudes6. O 

fenômeno: (I) o Estado passou a assumir atribuições como serviços públicos, 

entrando na categoria de serviços públicos comerciais, industriais e sociais, para os 

quais foram criadas um maior número de empresas estatais e fundações; (II) houve 

intervenção estatal no domínio econômico por meio de sociedades de economia 

mista, empresas publicas e outras sob o controle acionário do Estado; (III) iniciava-

se e desenvolvia-se o fomento como atividade administrativa de incentivo à iniciativa 

privada dita de interesse público. Tais incentivos viriam em forma auxílios, 

subvenções, isenções, financiamentos, etc. 

As conseqüências já eram previstas – como preconizava Themistocles 

Cavalcanti – e a ação interventiva do Estado lhe trouxe, dentre outros problemas, o 

da ineficiência. 

Mas, se talvez a ineficiência tenha sido a ponta do problema, o modelo trouxe 

consigo outras distorções igualmente graves, como, por exemplo, o crescente 

fortalecimento do Poder Executivo a ponto de colocar em risco o princípio de 

separação de poderes. Aliás, a distorção é sentida até hoje no cotidiano da vida 

política brasileira, onde se acompanha o excesso de poder que emana do Executivo, 

que intervém direta e indiretamente nas ações do Legislativo e do Judiciário 

também.  

                                                 
6 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na administração pública. 3. ed. São Paulo: Atlas, 
1999. 



 

O problema fica evidente e se materializa na edição de medidas provisórias 

pelo Executivo, que passa a exercer função normativa, antes exclusiva do Poder 

Legislativo. 

Na classificação de Diogo de Figueiredo Moreira Neto7, longe de julgar e 

legislar, as atividades administrativas do Estado podem ser classificadas em cinco 

ordens: (I) poder de polícia: limitação de atividades individuais em prol do interesse 

público; (II) serviços públicos: atendimento concreto de necessidades sociais 

(transporte, água, luz); (III) ordenamento econômico: disciplina das atividades de 

produção, circulação e consumo das riquezas; (IV) ordenamento social: disciplina do 

desenvolvimento social com sentido de amparo ao cidadão; (V) fomento público: 

colocação de instrumentos para o desenvolvimento econômico e progresso 

sociocultural (política de incentivos). 

No caso do Brasil, ostentando a condição de subdesenvolvido, o 

intervencionismo se justificou pelo fato de não poder se valer do acúmulo de capital 

visto nos países desenvolvidos, pois, pelo seu grau de desenvolvimento, o capital 

estava concentrado no poder central. 

A ampliação das atividades do Estado lhe fez demasiadamente burocrático. 

Mas logo veio o colapso gerado pelo crescimento desmensurado do aparelho 

administrativo estatal, sobretudo de empresas públicas e sociedades de economia 

mista e suas subsidiárias, e pelo previsível esgotamento da capacidade de 

investimento do setor público, ocasionando a deteriorização contínua dos serviços 

públicos.  

A crise impôs a reformulação do modelo estatal. A reflexão quanto ao novo 

papel, ao introduzir o aspecto democrático à concepção do Estado de Direito Social 

                                                 
7 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. 8. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1989. 



 

fez nascer o Estado Social Democrático, ou Estado Democrático de Direito8, que 

reinventou o liberalismo no ocidente, dosando os excessos que produziram os 

déficits experimentados pelo intervencionismo desmedido. 

Não se trata de uma reedição da idéia de Estado mínimo, que, propagada 

pelos economistas que adotam as idéias liberais, com destaque para Friedman9, se 

baseia na premissa de que à administração pública não cabe a intervenção na 

economia, restando-lhe a tarefa de cuidar daquilo que lhe competiria 

essencialmente, como, por exemplo,  defesa e segurança, sendo que todo o resto – 

leia-se: demandas sociais – podem e devem ser absorvidas pela prestação de 

serviços da iniciativa privada. 

É claro que esta é uma visão extremada da tese, mas repercute fortemente 

em tempos contemporâneos a idéia de que o Estado deve cingir-se à atuação 

precípua nas atividades que lhe são de competência exclusiva e nas outras contar 

com a parceria dos particulares, no todo ou em parte, em direção a promoção do 

bem estar social, que é a função que justifica sua existência. 

A concepção inovadora do Estado Democrático de Direito10 é do verdadeiro 

Estado de justiça material fundante de uma sociedade democrática, qual seja aquela 

que instaure um processo que permita a efetiva inserção dos administrados nos 

mecanismos de controle das decisões, e de sua real participação nos rendimentos 

da produção. 

                                                 
8 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na administração pública. 3. ed. São Paulo: Atlas, 
1999. p. 26. Diz a professora Maria Sylvia que com a nova concepção de Estado de Direito, o 
interesse público humanizou-se, na medida que passou a preocupar-se não só com os bens materiais 
que a liberdade de iniciativa almeja, mas também com valores considerados essenciais à existência 
digna.O interesse público passa, portanto, a confundir-se com a idéia de bem comum. 
9 FRIEDMAN, Milton. Capitalismo e Liberdade. Com a colaboração de Rose D. Friedman; 
apresentação de Miguel Colasuonno; tradução de Luciana Carli; revisão sobre a edição de 1982 e 
tradução do prefácio de 1982 de Nestor Deola. São Paulo: Abril Cultural, 1984. (Título original em 
inglês Capilalism and Freedom de 1962, 1982 – Universidade de Chicago, EUA). 
10 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 1992. 



 

Impossível não notar a maneira com os fatos guardam historicamente uma 

ordem cíclica onde a cada período de crise são resgatados conceitos jurídicos-

econômicos do modelo anterior. 

Vivemos uma fase de redefinição do modelo de Estado, com ênfase nas 

reformas estruturais que têm como objetivo desde a quebra de monopólios e 

abertura da economia até a gradual diminuição do aparelho estatal, sem, contudo, 

desmantelá-lo. 

Neste contexto vieram a nova Lei das Concessões, as Emendas 

Constitucionais reformadoras do aparelho estatal e, mais recentemente a Lei das 

Parcerias Público-Privadas e dos Consórcios Públicos. 

As mudanças legislativas são frutos da reação do país às alterações externas. 

Mas não é uma reação refratária. Ao inverso, é uma reação positiva à encampação 

da nova ordem. Ou seja, somos meros coadjuvantes e assimiladores da ordem 

mundial que se instala, baseada na noção de livre iniciativa, abertura de mercados, 

redução do intervencionismo e ampliação da atividade particular nos serviços 

estatais que não lhe sejam exclusivos. 

Talvez o Brasil tenha pouco a contribuir de modo inovador e criar uma nova 

figura jurídica qualquer durante o processo de transição que lhe é imposto pela nova 

ordem mundial. Mas, mercê da nossa incondicional tradição de dar linguagem 

própria a institutos alienígenas, quem sabe possamos contribuir com o laboratório 

mundial como pioneiro na invenção de alternativas de parcerias entre particulares e 

o poder público jamais experimentadas no Direito mundial. 

As características do contrato brasileiro de parcerias público-privadas também 

são copiadas de modelos estrangeiros. Mas, como é próprio dos ordenamentos 



 

jurídicos, não se pode simplesmente editar uma nova norma sem que ela se reflita 

nas demais normas correlatas do próprio ordenamento. 

Como a discussão sobre o tema é inadiável, há de se encarar a nova ordem 

de idéias revolucionárias que atinge o Direito Administrativo. 

 

 

1.1 O novo Direito Administrativo 

 

 

É impossível dissociar o fenômeno da globalização das alterações recorrentes 

que vêm acontecendo no âmbito do Direito Administrativo e que o atingem nos seus 

alicerces. 

Para alguns, dentre eles Diogo de Figueiredo Moreira Neto11, os alicerces do 

Direito Administrativo que são atingidos pela globalização não são por ela 

enfraquecidos, mas, ao revés, são renovados em solidez e perspectiva de 

consolidação na nova ordem jurídica contemporânea. 

É esta disposição para interpretar o novo que instiga a ciência e faz florescer 

as idéias que transformam o Direito. No caso em discussão, cabe discernir sobre a 

influência que a globalização exerce sobre a ciência jurídico-administrativa. 

A globalização é um fenômeno originário da ascensão e consolidação do 

sistema capitalista financeiro, marcado principalmente pela presença de grandes 

conglomerados econômicos e pela internacionalização da produção, das 

comunicações, da moeda e do comércio. 

                                                 
11 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Uma avaliação das tendências contemporâneas do 
direito administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 546. 



 

Tal processo, que busca a unificação dos mercados, está redefinindo as 

funções estatais no mundo afora. 

As transformações se iniciaram na Grã-Bretanha, com larga utilização do 

instrumento da privatização como forma de redução do tamanho do aparelho estatal, 

movida por fatores de ordem financeira, jurídica e política. A motivação financeira se 

compreenderia pela necessidade de se reduzir o déficit suportado pelo Estado com 

suas empresas públicas; juridicamente, o modelo respeita a tendência de 

desregulação; e a matriz política é a própria inspiração liberal da maior participação 

do capital privado na ordem estatal. 

A noção de interesse público sofre nova interpretação, e passa a ser visto não 

mais como aquele do qual o Poder Público é titular único, mas aquele cuja 

titularidade é detida por vários setores representativos da sociedade civil. 

A desregulamentação e os novos instrumentos de parceria do setor público 

com o privado completam o rol exemplificativo das mudanças que passaram a ser 

tema do reformulado Direito Administrativo. 

No pensamento do professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto a 

globalização pode ser vista sob dois prismas de compreensão: como fato e como 

valor. 

Como fato, basta recorrermos à história das civilizações para reconhecermos 

que a necessidade humana de expansão de seus interesses como 

instrumentalização de poder não é algo novo. Ao contrário, em épocas distintas a 

globalização pôde ser sentida na sua forma cultural (mundo helênico), política 

(império romano), econômica (conquistas do mundo ibérico) e até religiosa 

(propagação do cristianismo).  



 

O diferencial da globalização dos tempos atuais é que ele se propaga na 

velocidade da era da informação, o que lhe dá característica de diversificação, 

amplitude e aprofundamento jamais vistas. O amplo acesso ao conhecimento e à 

informação capacita a sociedade a buscar maior participação e se organizar para 

fazer prevalecer seus interesses.  

A característica fática do fenômeno em debate não admite muita margem para 

dissenso. Por outro lado, enquanto valor, e com toda a carga de subjetivismo que 

acompanha o termo, a globalização é objeto de ponderação sobre os benefícios ou 

malefícios que traz e porventura trará à sociedade. 

Mas, como já ressaltado anteriormente, devemos fugir do debate sobre a 

valoração do fenômeno, seja como eventual estratégia de ampliação da dominação 

dos países mais desenvolvidos, seja como premissa de anarquia administrativa ou, 

ainda, como instrumento utópico de um mundo mais justo. O que interessa ao 

debate é a sua influência na nova ordem jurídica. 

Moreira Neto se alude ao Direito Administrativo não mais como uma disciplina 

jurídica referida apenas ao Estado ou um ramo isolado do Direito Público. Mas sim 

como um direito comum voltado à realização de interesses transindividuais 

juridicamente relevantes. Neste sentido, o Direito Administrativo passa a ser um 

efetivo direito do cidadão, garantidor do exercício de seus direitos fundamentais sob 

o manto do Estado democrático e pluralista, que enfatiza o sócio-capitalismo, a 

consensualidade e a governabilidade12. 

 

 

 

                                                 
12 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Uma avaliação das tendências contemporâneas do 
direito administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 553. 



 

 

 

1.2 Histórico das reformas administrativas brasileiras 

 

 

As reformas administrativas no Brasil vêm acontecendo como proposta de 

remediar a reconhecida ineficiência do Estado e de seus modelos de gestão. Como 

as reformas são construídas a partir de crises, como a que viveu o Estado brasileiro 

no início da década de 90, se proclamou como baliza reformadora do aparelho 

estatal a simples edição da Emenda Constitucional n° 19, que instituiu o modelo 

gerencial de administração publica.  

Porém, não se pode dizer que a noção de administração gerencial no Brasil é 

tão nova quanto aparenta.  

Até da reforma de 1998, experimentamos dois outros momentos de 

transformação nos modelos de administração até então seguidos: (I) o primeiro 

ocorreu na era Vargas, em 1936, com a criação do Departamento Administrativo do 

Serviço Público – DASP, quando foram introduzidos os princípios da administração 

burocrática. Logo depois, em 1938, teríamos o primeiro sinal de administração 

gerencial com a criação da primeira autarquia, fazendo surgir a idéia embrionária 

segundo a qual os serviços públicos que tinham funções executivas deveriam ser 

descentralizados; (II) o segundo momento transformador ocorreu em 1967, com a 

edição do Decreto-Lei 200, considerado de fato a primeira real tentativa de 

imposição do modelo gerencial, que contou com a inspiração de Hélio Beltrão13. 

                                                 
13 PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Uma reforma gerencial da administração publica no Brasil. In: 
PETRICCI, Vera; SCHWARZ, Letícia (org.). Administração pública gerencial: a reforma de 1995: 
ensaios sobre a reforma administrativa brasileira no limiar do século XXI. Brasília: Universidade de 
Brasília, ENAP, 1999. p. 25. 



 

Em cada momento histórico foram observadas as resistências aos novos 

conceitos e figuras jurídicas que se impunham. Discutir a evolução das reformas 

administrativas no Brasil é fundamental para compreendermos o tempo em que 

vivemos e aquilo que herdamos. 

A administração burocrática clássica tem raízes na Alemanha e foi implantada 

nos países europeus no final do século XIX. O modelo chega aos Estados Unidos no 

começo do século XX e ao Brasil, em 1936. 

Na sua essência, esse modelo tem como fundamento um regramento rígido 

que normatiza a efetividade de um corpo profissional de servidores que podem 

galgar promoções baseadas em mérito e tempo de serviço. É dele indissociável os 

mecanismos – até hoje adotados – dos concursos públicos, do treinamento e 

aperfeiçoamento de servidores e da efetividade mediante prévio estágio probatório. 

No caso brasileiro, que no momento histórico em questão vivia um processo 

de transformação contra o patrimonialismo – expressado pelo coronelismo –, os 

princípios da administração burocrática se quedaram relativizados pela força do dito 

modelo predominante. O que se viu, em verdade, no lugar do meritocracismo, foram 

demonstrações de fisiologismo e clientelismo travestidas de legalidade. Até 

recentemente – mesmo depois da promulgação da atual Carta – eram perfeitamente 

identificáveis, no âmbito das diversas administrações regionais, figuras jurídicas que 

há muito já deveriam estar sepultadas, como, por exemplo, a investidura em cargos 

públicos pela via oblíqua do “enquadramento”. 

Foi neste ambiente de imbróglio de conceitos e de aplicabilidade difusa dos 

conceitos de administração burocrática que viveu a administração brasileira até um 

passado recentíssimo. Se a matiz burocrática fora adotada como perspectiva de 

mudança de modelos pretéritos que confundiam o patrimônio público com o privado 



 

ou, ainda, para a condução de uma mudança de mentalidade dos dirigentes que 

confundiam em si próprios as figuras de político e administrador, o que se viu foi 

uma distorção de tal monta inaceitável que apenas nos fez patinar no tempo. 

É fato que o modelo resta superado, mas em determinado momento histórico 

no qual se consolidavam as idéias capitalistas e de democracia, era extremamente 

racional se imaginar um tipo de organização baseada na centralização das decisões, 

na hierarquia e na estrutura piramidal de poder, com corpo técnico profissional 

imune às interferências políticas e com procedimentos de rotina pré-definidos 

materializados nos processos administrativos. 

A imobilidade que caracteriza a burocracia era entendida como um 

mecanismo de proteção contra decisões de livre escolha do administrador. E o 

monstro burocrático foi se moldando e crescendo a ponto de se tornar um enorme 

paquiderme que se quedou à inércia, fazendo resurgir a necessidade de criação de 

alternativas à retração que se instalava na administração pública. 

Os efeitos maléficos foram sentidos inicialmente em países como a Inglaterra, 

Nova Zelândia e Austrália, que foram os primeiros a buscar alternativas baseadas 

em: (I) descentralização do poder político, com a transferência de recursos e 

atribuições para os níveis políticos regionais, embrião da administração subsidiária; 

(II) descentralização administrativa, com delegação de competência para gerentes 

autônomos; (III) organizações baseada em horizontalização de poder, com poucos 

níveis hierárquicos; (IV) organizações mais flexíveis, com estímulo à competição; (V) 

pressupostos de confiança limitada, ao invés de desconfiança ilimitada; (VI) 

definição de metas de desempenho; (VII) controle de resultados, a posteriori, em vez 



 

do controle rígido passo a passo dos processos administrativos; e (VIII) uma 

administração voltada para o atendimento ao cidadão14. 

Desfazia-se aos poucos a idéia centralizadora e autoritária em que se 

baseava a burocracia. O modelo burocrático brasileiro – iniciado com a instalação do 

Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP) – sofreu o primeiro abalo 

com a criação da primeira autarquia.  

Foi a partir daí que se iniciava de descentralização, que pode ser entendida 

como a transferência de atribuições, em maior ou menor número, de entidades 

centrais para entidades locais, sendo estas pessoas físicas, jurídicas ou órgãos15. 

O tema descentralização, como impulsionador do modelo de administração 

gerencial, nasceu no mundo moderno sob a divisão de aspectos territoriais e 

institucionais. 

Em resumo, a descentralização territorial fundamenta-se em base geográfica 

diante da necessidade de criação de entes públicos de hierarquia política menor e 

com competência fixada em razão do território. Na França e na Itália há o exemplo 

clássico das comunas. No Brasil, dela nasceu a idéia do municipalismo. 

A descentralização institucional, por sua vez, fundamenta-se em elementos 

de natureza técnica para a prestação de serviços públicos propriamente ditos. 

Nestes casos, cujo exemplo clássico são as autarquias, o Estado cria pessoa 

jurídica determinada para a realização de tarefas especiais.  

 

                                                 
14 PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Uma reforma gerencial da administração publica no Brasil. In: 
PETRICCI, Vera; SCHWARZ, Letícia (org.). Administração pública gerencial: a reforma de 1995: 
ensaios sobre a reforma administrativa brasileira no limiar do século XXI. Brasília: Universidade de 
Brasília, ENAP, 1999. p. 24. 
15 CRETELLA JR, José. Administração indireta brasileira. Rio de Janeiro: Forense, 2000. p. 65. 



 

José Cretella Junior divide o processo descentralizante em três modalidades: 

(I) a descentralização orgânica; (II) a descentralização política e a (III) 

descentralização por colaboração16. 

Para o citado doutrinador, descentralização orgânica leva em consideração o 

relacionamento dos órgãos centrais com os órgãos locais, onde se estuda a parcela 

de distribuição entre eles. 

A descentralização política nada mais é do que a expressão política – União, 

Estados e Municípios – da descentralização orgânica, ou seja, é a expressão das 

atribuições dos órgãos locais descentralizados de acordo com as competências 

políticas dos entes federados. 

Na descentralização por colaboração, as atribuições passam do Estado para 

outras pessoas físicas ou jurídicas constantes do aparelho estatal. 

A idéia básica da descentralização consiste na percepção de que a função 

executiva dos serviços públicos pode e deve estar desvinculada do poder central 

para que possa ter mais mobilidade e eficiência. 

Neste contexto, como dito, a primeira e efetiva tentativa de reforma gerencial 

no Brasil veio a ocorrer com a edição do Decreto Lei n° 200 de 1967.  

A reforma de 1967, sob a inspiração de Hélio Beltrão17, foi uma tentativa 

incipiente de superação da rigidez burocrática. O decreto promovia a transferência 

das atividades de produção dos bens e serviços para autarquias, fundações, 

empresas públicas e sociedades de economia mista, além de instituir os princípios 

da racionalidade administrativa, o planejamento, o orçamento, a descentralização, o 

                                                 
16 CRETELLA JR, José. Administração indireta brasileira. Rio de Janeiro: Forense, 2000. p. 66. 
17 Helio Beltrão participou da reforma de 1967 e, depois, foi Ministro da Desburocratização de 1979 a 
1983, quando definiu o que chamou de Programa Nacional de Desburocratização, que preconizava a 
intenção de retirar o usuário da condição colonial de súdito e investi-lo na de cidadão, destinatário da 
atividade do Estado.  



 

controle de resultados e o regime celetista para as unidades descentralizadas – em 

oposição ao regime estatutário da administração direta. 

Ocorre que, por melhor que tenha sido a intenção legislativa na elaboração da 

norma sob comento, as condições políticas eram absolutamente desfavoráveis – 

vivíamos sob a égide do regime militar – sendo elas um fator de desequilíbrio do 

novo modelo então proposto. 

O que se viu foi o superaparelhamento das empresas estatais – com a 

propagação do milagre brasileiro – e um sucateamento, do ponto de vista da 

formação técnica e de carreira, do núcleo estratégico do Estado. O regime autoritário 

de poder se demonstrava absolutamente incompatível com as mudanças que se 

propunham. 

Mas, com a crise do regime militar no final da década de 70, o que seria uma 

oportunidade para a retomada do bom senso gerencial, em verdade, se perfez em 

retrocesso durante a transição política para a democracia dos anos 80. 

Da confusão político-administrativa do período anterior – que absorvia 

modelos externos de administração moderna num ambiente político absolutamente 

arcaico – vieram as contradições que desaguaram no texto de 1988, limitador em 

alguns pontos da própria reforma gerencial. 

Na opinião do Bresser Pereira, a eleição de Tancredo Neves em 1985 não 

trouxe bons resultados no que diz respeito à perspectiva de reforma do aparelho do 

Estado. Isto teria uma razão: o sentimento de euforia democrático-populista que se 

fazia presente na transição, e que teria significado, no plano administrativo, uma 

volta aos anos 30 e, no plano político, um resgate do populismo dos anos 50. Nessa 

perspectiva, aponta o autor, houve uma reação de orientação eminentemente 

burocrática permeada no texto constitucional de 1988 nos seguintes pontos: (I) a 



 

restauração do regime jurídico único para os servidores públicos civis da 

administração; (II) estabelecimento da estabilidade rígida, o que inviabilizava a 

cobrança de resultados; (III) instauração do sistema de concurso como regra ainda 

mais rígida, reduzindo a possibilidade de ascensão a novas vagas para os 

servidores já ingressos no serviço público; (IV) redução da autonomia das autarquias 

e fundações públicas, já que a elas estariam estendidas as novas regras da 

administração pública; (V) aumento dos privilégios nas aposentadorias e pensões 

dos servidores públicos18. 

Em que pese as alegativas do ex-ministro Bresser Pereira, há de se ter 

cautela na afirmação de que a Constituição de 1988 trouxe retrocessos à 

administração. Dos pontos elencados anteriormente, o que parece mais  privilegista 

é o que trata da previdência dos servidores públicos (arts. 40 e seguintes da 

Constituição). A soma das garantias se fez em tamanha proporção que até hoje, 

mesmo após duas emendas reformadoras e restritivas de direitos, ainda não se 

encontrou uma solução que possa recompor o déficit da previdência oficial. 

Porém, há outras justificativas – baseadas na eficiência – para a instituição do 

regime jurídico único dos servidores. Por exemplo, achava-se que a diversidade de 

regimes e o não estabelecimento de um plano de carreiras dos servidores 

redundavam em desequilíbrios graves nas diversas esferas de governo. Um 

verdadeiro gargalo com forte impacto na folha de pessoal. O concurso público, por 

outro lado, com forte influência do princípio de moralidade, se fez mais rígido para 

que pudessem ser afastadas as famosas indicações e tomada do aparelho estatal 

por servidores temporários e nomeados em comissão. 

                                                 
18 PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Uma reforma gerencial da administração publica no Brasil. In: 
PETRICCI, Vera; SCHWARZ, Letícia (org.). Administração pública gerencial: a reforma de 1995: 
ensaios sobre a reforma administrativa brasileira no limiar do século XXI. Brasília: Universidade de 
Brasília, ENAP, 1999. p. 29. 



 

A Constituição de 1988 trouxe reconhecidos avanços na esfera da 

administração. Por exemplo, o Poder Executivo perdeu autonomia absoluta para 

atuar na organização da administração pública com a delegação ao Congresso para 

dispor sobre a organização, criação, transformação e extinção de cargos, empregos 

e funções públicas. Houve grande avanço na repartição de receitas para Estados e 

Municípios. A isonomia salarial entre os três poderes, de novo, reduziu o controle do 

Executivo sobre os demais. Isso, e mais alguns outros pontos que serão estudados 

nesta obra, podem ser aclamados como medidas progressistas e de 

reaparelhamento do Estado. 

Mas, sem dúvida alguma, o grande momento do modelo brasileiro de 

administração gerencial ocorreu com a reforma constitucional de julho de 1998, com 

a edição da Emenda Constitucional n° 19, que, dentre outras coisas, erigiu a 

eficiência com princípio constitucional informador da administração pública. 

 

 

1.3 A eficiência como princípio 

 

 

Um equívoco que sempre se comete é afirmar que o princípio da eficiência só 

passou a constar do texto maior a partir da EC n° 19. Não é verdade. Com a 

emenda o termo “eficiência” foi introduzido no caput do art.3719, mas isso não quer 

dizer que este foi o momento de sua concepção. 

 

                                                 
19 Art. 37 A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte. 



 

A eficiência é pressuposto básico da atuação administrativa e sempre esteve, 

ainda que implicitamente, presente no rol de deveres do administrador público. 

Assim, mesmo erigida à condição de princípio, a eficiência sempre foi, em tese, a 

principal finalidade de todo administrador público. A solução dos problemas sociais e 

a promoção do bem comum são, por exemplo, atos de eficiência.  

A introdução da eficiência no mesmo plano dos outros princípios da 

administração pública serviu, contudo, para deixar claro que a atuação do 

administrador, além de se dar com presteza, agilidade, perfeição e rendimento, deve 

ser feita nos limites da lei, sempre voltada para o alcance de uma finalidade pública, 

respeitando-se parâmetros morais válidos e socialmente aceitáveis20. 

Disso resultou: (I) a efetiva consagração da eficiência com um princípio do 

nosso Direito; (II) a criação de um direito público subjetivo e difuso do cidadão à 

eficiência da atuação estatal21. 

Contudo, o princípio da eficiência em nenhum momento se dissocia da 

legalidade, mas lhe completa. Só existe eficiência se o atingimento da finalidade 

pública se der com respeito à legalidade. Por isso, o princípio da eficiência, numa 

visão resumida, apresenta características básicas como a promoção do bem 

comum, a imparcialidade, a transparência, a participação popular, a 

desburocratização e, por fim, a busca da qualidade. 

A propósito, a resistência à burocracia é uma condição essencial para que se 

chegue à eficiência. Ninguém imagina possa ser eficiente uma administração 

marcada pela burocracia dura, entendida  como  um conjunto de  atos  irritantemente  

 

                                                 
20 SANTOS, Alvacir Correa dos. Principio da eficiência da administração pública. São Paulo: LTR, 
2003. p. 194. 
21 MORAES, Alexandre. Direito constitucional. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1999. p. 294. 



 

rotineiros, emanados da atividade estatal, geradores de tensão social provocada 

pela ausência de resolutividade dos problemas em prazo razoável. 

Junto com a desburocratização, no patamar maior dos requisitos que são 

essenciais à eficiência, deve estar obrigatoriamente a busca incessante pela 

qualidade. A qualidade na prestação dos serviços deve ser encarada como um dever 

do Poder Público. Qualidade é sim possível, mesmo para os servidores públicos. É 

preciso otimizar os resultados na prestação dos serviços públicos, como se 

concorrência estes tivessem. 

Num momento de valorização da eficiência, é preciso compreender que o que 

se exige do administrador público é uma atuação objetiva no sentido de realizar os 

objetivos colocados sob sua responsabilidade. Claro, nunca é demais repetir, com os 

limites impostos pelos demais princípios da Administração Pública. 

Na legislação infraconstitucional, podemos encontrar menções ao princípio da 

eficiência na Lei das Licitações, na Lei que regula o Processo Administrativo na 

Administração Federal (art.2°), no Código de Defesa do Consumidor (arts. 4°, VII; 6°, 

X; e 22) e na Lei das Concessões (§1° do art.6°). 

No próprio texto constitucional, antes da EC n° 19, o princípio da eficiência se 

travestia na expressão “economicidade” presente no art.7022 da Carta, que trata da 

fiscalização contábil, financeira e orçamentária dos entes da administração. 

Com muito mais clareza sua presença já era notada no inciso II do art.74, que 

fala da avaliação de resultados mediante critérios de eficácia e eficiência. 

                                                 
22 Art.70 A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das 
entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, 
aplicação  das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante 
controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder. 



 

Na jurisprudência pátria – antes da reforma de 1998 – o princípio era 

reconhecido, conforme se constata do julgado do Superior Tribunal de Justiça a 

seguir transcrito: 

 

ROMS – Administrativo – Administração Pública – Servidor Público – 
Vencimentos – Proventos – Acumulação. A Administração Pública é regida 
por vários princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade 
(CF, art.37). Outros também se evidenciam na Carta Política. Dentre eles, o 
princípio da eficiência. A atividade administrativa deve orientar-se para 
alcançar resultado de interesse público23. 

 

Talvez motivado por essa total familiaridade com o tema que o jurista Celso 

Antônio Bandeira de Mello, na sua obra mais conhecida, tenha lhe dedicado tão 

poucas palavras ao considerar o princípio da eficiência juridicamente tão fluido e de 

tão difícil controle que equivaleria a um simples adorno agregado ao art. 37. O autor 

ressalta, ainda, que tal princípio não pode ser concebido sem estreitas amarras com 

o princípio da legalidade, sem, contudo,  existir prevalência entre ambos24. 

O princípio da eficiência pode ser entendido como aquele que impõe à 

Administração Pública e seus agentes a persecução do bem comum, por meio do 

exercício de suas competências de forma imparcial, neutra, transparente, 

participativa, sem burocracia e sempre em busca da qualidade, primorando pela 

adoção de critérios legais e morais necessários para a melhor utilização possível dos 

recursos públicos, de maneira a evitarem-se desperdícios e garantir-se maior 

rentabilidade social25. 

 

                                                 
23 STJ, 6ª. Turma. ROMS n.5590/95-DF, 16.4.96, Rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, DJ, Seção I, 
10.6.96,p.20.395. 
24 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: 
Malheiros, [s.d].p. 112. 
25 SANTOS, Alvacir Correa dos. Príncipio da eficiência da administração pública. São Paulo: LTR, 
2003. p. 255. 



 

A emenda constitucional da reforma do aparelho estatal não se reduziu à 

consagração da eficiência como principio, mas trouxe um elenco de modificações na 

estrutura administrativa nacional com o intuito de garantir a sua efetiva 

aplicabilidade. Dentre tais modificações, apenas para exemplificar, estão a 

ampliação da autonomia administrativa de órgãos da administração direta e indireta 

(CF, § 8° do art.37), o estímulo ao aperfeiçoamento dos servidores mediante escolas 

de governo (CF, §2° do art.39), a previsão dos procedimentos de avaliação periódica 

e especial de desempenho do servidor público (CF, §§1° e 4° do art.41), e a 

possibilidade de formação de consórcios públicos entre os entes da Federação (CF, 

art.241). 

Como será visto a seguir, a emenda apenas cumpre seu papel impulsionador 

de um conjunto de medidas jurídicas, inclusive de cunho infra-constitucional, em 

direção ao atingimento de metas preestabelecidas do modelo gerencial. 

 

 

1.4 A administração pública após a Emenda Constitucional n° 19/98 

 

 

O Brasil sofreu, por ocasião da promulgação da Emenda Constitucional n° 19, 

de 04 de junho de 1998, a terceira grande reforma do aparelho do Estado, com a 

inclusão definitiva do modelo de administração gerencial, baseado no conceito de 

eficiência, que, como visto, fora elevado a principio pelo mesmo remendo 

constitucional. 

A reforma pretendeu desatar os nós constitucionais que travavam a já 

inflexível atuação administrativa. No que diz respeito ao gerenciamento, a reforma 



 

de 1998 já introduzira figuras jurídicas importantes que estão intimamente ligadas 

com o recentíssimo contrato de concessão na modalidade de parcerias público-

privadas. Inaugurou-se pela EC n° 19 o conceito das autarquias sob regime especial 

(fundações), das agências reguladoras, das agências executivas, das organizações 

sociais e das organizações da sociedade civil de interesse público, além do contrato 

de gestão. 

O embrião de um modelo de gerenciamento menos rígido – mas nem por isso 

menos suscetível a controle – estava lançado. O conceito de parceria já não podia 

ser encarado de forma tão restrita26. 

Sabe-se que, de todas as novas figuras administrativas que vão sendo 

inseridas na vida pública nacional, destacam-se as agências reguladoras, que já 

possuem atuação de certa forma relevante, embora ainda se discuta a efetividade da 

sua atuação no modelo brasileiro. Registre-se que sobre o tema está em discussão 

no Congresso Nacional o Projeto de Lei n° 3337/2004, que dispõe sobre a gestão, a 

organização e o controle social das Agências Reguladoras. 

O fato é que após a EC n° 19 passamos a conviver com novos institutos 

jurídicos baseados no direito de parceria, como o contrato de gestão (CF, §8° do 

art.37), as concessões como regra (CF, art. 173) e consórcios públicos (CF, art.241). 

A revolução, se é que se trata de uma revolução, tem sólidas bases no direito 

participativo e na intenção de fazer chegar com a eficácia pretendida os serviços 

públicos ao usuário deles destinatário. 

Assim, cumpre compreender o que os idealizadores da reforma de 1998 

entendiam como aparelho do Estado, destinatário único do conjunto reformador. No 

                                                 
26  A professora Maria Sylvia (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração 
Pública. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1999.) expandia o conceito. Em contraponto, Celso Antônio 
Bandeira de Mello permanecia mais contido (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito 
Administrativo. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2004). 



 

sentido da reforma, o Estado não se confunde com o Estado-nação, nem com o 

Estado capitalista, assim referido pelo sistema econômico. O Estado é, neste 

aspecto, um tipo especial de organização burocrática composta, de um lado, por um 

governo, uma burocracia pública e uma força armada e, de outro lado, por um 

complexo sistema legal ou constitucional27. Reformar o aparelho do Estado, 

portanto, significaria tão somente conferir mais eficiência à Administração Pública, 

tornando-a acessível ao cidadão. 

Da reforma do aparelho estatal deu-se o modelo de administração gerencial, 

que se baseia nos seguintes indicadores: (I) diminuição do intervencionismo estatal; 

(II) desenvolvimento de parcerias com o setor privado; (III) crescente participação 

dos usuários; (IV) equilíbrio das finanças públicas. Por outro lado, três são os fatores 

desencadeantes da adoção do modelo a partir da segunda metade do século XX: (I) 

expansão das funções econômicas e sociais do Estado; (II) crescente 

desenvolvimento tecnológico; (III) globalização da economia mundial. 

A mudança de paradigma teve reflexos nos atos da Administração, que 

retoma o vetor de busca de um aumento de eficiência nos serviços prestados à 

população, mas com permanente preocupação com a responsabilidade fiscal e o 

equilíbrio das finanças públicas. 

No documento intitulado Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, 

divulgado pelo então existente Ministério da Administração e Reforma do Estado – 

MARE, estão relacionados, na visão governamental, as similitudes e diferenças 

entre o modelo gerencial e burocrático: 

                                                 
27 PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Crise econômica e reforma do estado no Brasil: por uma nova 
interpretação da América Latina. São Paulo: Editora 34, 1996. p. 65. O ex-ministro diz que Aparelho 
de Estado é uma expressão que significa a administração pública em sentido amplo, compreendendo 
a estrutura organizacional do Estado em seus três Poderes, nos três níveis (União, Estados e 
Municípios). O Estado é mais abrangente que o aparelho, pois abarca o sistema constitucional-legal, 
que regula a população nos limites de seu território.  



 

a) a Administração Pública Gerencial está apoiada na Administração Pública 
Burocrática, da qual conserva, embora de maneira flexibilizada, alguns de 
seus princípios fundamentais, tais como: 
- a admissão segundo critérios de mérito; 
- a existência de um sistema estruturado e universal de remuneração;  
- as carreiras; 
- a avaliação constante de desempenho; 
- o treinamento sistemmático. 
b) a estratégia, na Administração Pública Gerencial, está voltada: 
- para a definição precisa dos objetivos que o administrador público deverá 
atingir em sua unidade; 
- para a garantia de autonomia do administrador na gestão de recursos 
humanos, materiais e financeiros que lhe forem colocados à disposição para 
que possa atingir os objetivos contratados; 
- para o controle ou cobrança a posteriori dos resultados. 
c) o interesse público, na Administração Pública Burocrática, está 
identificado com a afirmação do Poder do Estado. Dessa forma, os 
administradores públicos acabam por direcionar as atividades e recursos do 
Estado para suprir as necessidades da própria burocracia, identificada como 
poder do Estado, deixando em segundo plano a viabilização e a execução 
das políticas públicas. A Administração Pública Gerencial nega essa visão 
de interesse público, relacionando-o com o interesse da coletividade e não 
com o aparato do Estado; 
d) a Administração Pública Burocrática considera que o resultado de uma 
ação administrativa é bom quando verifica que os processos administrativos 
estão sob controle e são seguros; a Administração Pública Gerencial 
considera bom esse resultado quando constata que as necessidades do 
cidadão estão sendo atendidas. A Administração Pública Gerencial 
considera o cidadão como contribuinte de impostos e como cliente de seus 
serviços; 
e) o modelo gerencial está fundamentado nos princípios de confiança e de 
descentralização de decisão, exigindo formas flexíveis de gestão, estruturas 
horizontais, incentivo à criatividade, funções descentralizadas. Esse modelo 
destoa do formalismo e do rigor técnico inerentes à burocracia tradicional. À 
avaliação sistemática, à recompensa pelo desempenho, e à capacitação 
permanente, que eram características da boa Administração Burocrática, 
acrescentam-se os princípios da orientação para o cidadão-cliente, do 
controle de resultados, e da competição administrada. 

 

No bojo da confecção do novo Estado, cabe especial destaque para o 

chamado Terceiro Setor. Entende-se como Primeiro Setor, o Estado. O Segundo 

Setor é representado pelas empresas privadas que buscam o lucro. Então, o 

Terceiro Setor seria formado pelo conjunto de organizações da sociedade civil de 

direito privado sem fins lucrativos que realiza atividades em prol do bem comum. 

Incluem-se aí as ONGs, as organizações sociais (OS) e as organizações da 

sociedade civil de interesse público (OSCIPs). 

As mudanças, enfim, valorizam a parceria com o setor privado, seja na área 

de prestação de serviços, seja na área social ou seja na área de investimentos. 



 

Dando prosseguimento ao cardápio de mudanças surge agora a nova 

modalidade de contrato de concessão de parceria público-privada, a reacender o 

conflito que vem sistematicamente sendo enfrentado pelo Direito Administrativo, 

antes acostumado com mudanças lentas e gradativas, que é exatamente a 

capacidade cada vez mais exigida de adaptação às novas formas de administração, 

mais ágeis e participativas, em confronto com a rigidez dos dogmas constitucionais 

que sempre informaram a administração pública. 

Em verdade, a nova legislação sobre o tema ora abordado é mais um dos 

instrumentos legislativos que têm a pretensão de formar um ambiente jurídico 

favorável ao investimento privado. Somem-se a ela a Lei de Modernização dos 

Portos, a Lei das Concessões, a Lei Geral das Telecomunicações, a Lei n° 9070/96 

e a Lei dos Consórcios Públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 AS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 

 

 

2.1 A experiência internacional 

 

 

As parcerias entre o poder público e a iniciativa privada não são propriamente 

uma novidade. Sempre existiram e sob várias formas. 

A experiência contemporânea das parcerias público-privadas nasceu no 

Reino Unido e, a partir de então, vem se destacando no mundo inteiro como uma 

das principais formas de financiamento de projetos de infra-estrutura. 

O modelo inglês se beneficia, evidentemente, da abordagem relativamente  

liberal típica do seu sistema jurídico – common law –, vantagem que o Brasil não tem 

e, conforme se verificará, precisou adequar sua legislação para receber as parcerias 

público-privadas. 

Mas o modelo, mesmo na Europa, não é tão novo assim. Experiências muito 

parecidas com o conceito atual já foram testadas, como por exemplo, nos casos de 

financiamento privado das estações de energia com garantia de compra do que é 

gerado. 

A aparência de novidade advém do seu refinamento e aceitação mundial. 

A legislação inglesa define a parceria público-privada como um projeto (a) 

cujos recursos são fornecidos parcialmente por um ou mais órgãos públicos e 



 

parcialmente por uma ou mais entidades privadas e (b) que é projetado no todo ou 

em parte para auxiliar um órgão público no desempenho de suas funções28. 

A Grã-Bretanha sempre se utilizou as parcerias com o setor privado para a 

consecução das obras estruturais de interesse do governo mediante isenção de 

impostos e taxas. Mas, já no ano de 1992, os ingleses inventavam o Private Finance 

Initiative (PFI), matriz da nossa concessão administrativa, onde o governo, após 

pagar pela própria construção de empreendimentos como escolas, hospitais e 

presídios, garantia aos empreendedores a locação do mesmo bem por prazo longo. 

O resultado foi um incremento no número de presídios particulares mediante 

parceria com o poder público29. 

O governo inglês é entusiasta do modelo e responde àqueles que criticam a 

vinculação das receitas públicas com a locação dos empreendimentos por longo 

prazo com a afirmação de que os impostos produzidos pela atividade e geração de 

empregos diretos e indiretos superam, e muito, o valor dos investimentos do 

governo. 

O fato de envolver financiamento privado – regra geral – demanda uma 

análise extremamente rigorosa nos projetos de parcerias público-privadas, 

principalmente no que se refere aos custos e cronograma de construção, como 

também em razão da possibilidade de que tais custos devam ser suportados pelos 

beneficiários do futuro serviço, embora admita-se a figura do subsídio estatal. 

Dente as instalações de infra-estrutura já concluídas com sucesso na 

Inglaterra incluem-se hospitais, escolas, prisões, estradas, pontes e estações 

ferroviárias. 

                                                 
28 McCORNICK, Roger. As experiências das parcerias público privadas no Reino Unido. 
Disponível em: <www.mundojuridico.adv.br/ documentos/artigos/texto774.rtf>. 
29 Disponível em: <http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/1518523.stm>. 



 

O Direito Português30 conceitua parceira público-privada como contrato ou 

união de contratos via dos quais entidades privadas, designadas por parceiros 

privados, se obrigam, de forma duradoura, perante um parceiro público, a assegurar 

o desenvolvimento de uma atividade tendente à satisfação de uma necessidade 

coletiva, e em que o financiamento e a responsabilidade pelo investimento e pela 

exploração incumbem, no todo ou em parte, ao parceiro privado31. 

É interessante notar que em Portugal o controle dos contratos é submetido a 

agências subordinadas ao Ministério das Finanças. 

Embora cada país europeu que tenha adotado o modelo apresente 

diferenciações na suas respectivas legislações, o que se revela mais interessante 

são as escolhas do que pode ser objeto de parceira entre o particular e o Poder 

Público, revelando o lado político que define prioridades de cada governo. 

Experiências internacionais dividem-se quanto aos resultados. Por exemplo, 

as parcerias público-privadas em países como as Filipinas, o Kazaquistao, Uganda e 

África do Sul se demonstraram pouco interessantes para os respectivos governos32.  

Tomemos como exemplo o caso da África do Sul em uma parceria com a 

empresa Saur, do setor de águas. Celebrada uma cláusula de renegociação que 

previa reajustes contratuais no caso em que os respectivos retornos financeiros 

ficassem abaixo das expectativas do parceiro privado, houve a utilização da avença 

para um brusco aumento de 15% nos preços.  

Um exemplo internacional bem peculiar de sucesso é a concessão para a 

construção e gestão do Eurotúnel, parceira que vai até o ano de 2042. Neste caso, a 

                                                 
30 Disponível em: <www.portugal.gov.pt/.../MF/Comunicacao/Outros_Documentos/ 
20030426_MF_Doc_Parcerias_PublicoPrivadas.htm - 48k> 
31 PORTUGAL. Art. 2° do Decreto-Lei n° 86/2003 
32 Redebrasil.org.br. Disponível em: 
<http://www.rbrasil.cor.br/publicações/artigos/rB1VBDgZuO/Informe_04.doc>. Acesso em: 20 jan. 
2005 



 

parceria é regulada por uma combinação internacional do direito inglês com o direito 

francês, que se comprometeram conjuntamente com o consórcio Eurotunnel em 

tomar providências para construir as infra-estruturas necessárias ao livre andamento 

do tráfego, não intervir na gestão do túnel, tutelar a liberdade da Eurotunnel para 

decidir e aplicar uma política comercial em relação aos preços e ao tipo de serviço 

oferecido, além, é claro, de pagar um ressarcimento à concessionária no caso de 

suspensão da concessão33. 

O governo da Irlanda recentemente publicou relatório dos seus programas de 

parcerias público-privadas na internet. A opção irlandesa se concentra com 

esmagadora maioria nos projetos de água. Por exemplo, das 62 parcerias 

estabelecidas no ano de 2004, 50 foram em projetos relacionados com água, 4 com 

lixo, 4 com habitação e o restante com outros temas, incluído o turismo34. 

Uma pergunta que todos os economistas e juristas europeus costumam fazer 

é a seguinte: até onde o modelo resiste? Ninguém ainda é capaz de responder. No 

Brasil, com relativo atraso, iniciamos nossa jornada de busca de investimento 

privado para grandes obras. Resta, também, desde já indagar até onde nosso 

modelo resiste às peculiaridades nacionais. 

 

 

 

 

 

                                                 
33 OTTOLENGHI, Pierlone. Mercado financeiro internacional e grandes obras públicas: o Eurotúnel e 
a emissão de títulos europeus de Oslo. In: LODOVICI, E.S. e BERNAREGGI, G.M. (org.) Parceria 
Público-Privado: cooperação financeira e organizacional entre o setor privado e administrações 
públicas locais. São Paulo: Summus, 1993. p.202. 
34 Disponível em: <http://www.environ.ie/DOEI/DOEIPol.nsf/wvNavView/wwdPPPartnership>. Acesso 
em: 26 set. 2005. 



 

 

 

2.2 Parcerias público-privadas: questão de Estado ou questão de Governo? 

 

 

Os projetos abrigados pelas parcerias público-privadas, como aqui já dito, são 

em regra projetos de infra-estrutura básica. A atratividade para o setor público que 

advém da facilidade de captação de recursos para o investimento, que caberia ao 

setor privado. A atratividade para o setor privado está na amplitude da gama de 

investimentos sob uma modalidade de contrato em que figurará em igualdade de 

condições a Administração, mediante garantias satisfatórias, expectativa de 

transparência e regulação autônoma. O risco do investimento é consideravelmente 

mitigado, embora não se admita, em tese, seu completo afastamento, pois isto 

equivaleria a negar a própria essência do capitalismo, cuja atividade pressupõe 

risco. 

Conforme se forma o quadro do que são as parcerias público-privadas, 

conclui-se que são estas possíveis e atraentes desde que se revelem um ponto de 

congruência entre os interesses dos envolvidos. Ou seja, as parcerias poderão 

viabilizar projetos onde jamais o setor privado poderia atuar isoladamente, devido ao 

alto risco, assim como também o Poder Público, diante da escassez de seus 

recursos para investimento. 

Não é difícil compreender que, de tão complexos e duradouros os projetos, 

sua implantação ultrapassará os limites de um mandato governamental. São 

projeções plurianuais nas quais se deve ter uma visão de futuro na consecução dos 

objetivos públicos maiores. Maiores até que o próprio mandato do governante. 



 

No caso brasileiro, talvez a dificuldade política de se entender as parcerias 

público-privadas como um projeto de Estado, e não de Governo, possa aqui e acolá 

reduzir seu alcance a poucos projetos. Talvez, mas não é este o fundamento deste 

tipo de avença. Não se deve deixar de lado as modalidades clássicas de contratação 

de obras e serviços de engenharia, nem muito menos as concessões comuns. As 

parcerias público-privadas não se prestam para substituí-las. 

Essa nova modalidade de contrato de concessão tem lugar próprio no Direito 

Administrativo, com suas peculiaridades de concepção, gestão, fiscalização e 

remuneração do investimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 O MODELO BRASILEIRO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 

 

 

3.1 Conceito e característica do contrato de parceria público-privada 

 

 

A Constituição brasileira, no seu art. 22, XXVII35, dispõe que compete à União 

editar normas gerais de licitação e contratação para os entes e entidades da 

administração pública nas diversas esferas de poder. Com base nesta prerrogativa, 

o Executivo Federal teve a iniciativa da recém editada Lei Federal n° 11.079/04. 

A norma pretende representar significativos avanços nas relações entre os 

setores público e privado no que diz respeito à legislação correlata que a precede, 

porquanto, por exemplo, a lei de concessões e permissões não permite ao setor 

privado receber remuneração parcial do setor público e a lei de licitações limita os 

contratos ao prazo de 60 meses. 

O modelo de parcerias público-privadas brasileiro parte do pressuposto que o 

governo não possui recursos suficientes para todos os investimentos em infra-

estrutura que o país requer. Portanto, o objetivo é incentivar o setor privado a investir 

na infra-estrutura. Este setor participará como empreendedor, aportando o capital 

necessário aos projetos, e o setor público será remunerador parcial do serviço. 

Portanto, via de regra, o parceiro privado entrará com sua experiência gerencial 

                                                 
35 CF. Art. 22 – Compete privativamente à União legislar sobre: XXVII – normas gerais de licitação e 
contratação, em todas as modalidades, para as administrações publicas diretas, autárquicas e 
fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Município, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e 
para as empresas publicas e sociedade de economia mista, nos termos do art. 173, §1°, III. 



 

(ganhos em eficiência) e com o capital (ausência de ônus para o setor público, num 

primeiro momento)36. 

Para o legislador pátrio, parceria público-privada é um contrato administrativo 

de concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa. 

Deste modo, além da concessão de serviço publico, da concessão de serviço 

publico precedida de obra publica e da permissão de serviço público, a parceria 

público-privada se insere como a quarta modalidade de delegação de serviços 

públicos. 

O conceito da lei, obviamente, não esgota todas possibilidades de interpretar 

o modo como se passa a estabelecer um determinado vínculo jurídico entre a 

administração pública e o parceiro privado para a implantação ou gestão, no todo ou 

em parte, de atividades de interesse público, em que seja o aporte de recursos, 

financiamento e execução suportados pelo parceiro particular. 

As parcerias público-privadas se apresentam sob duas modalidades: (I) a 

modalidade patrocinada; e a (II) modalidade administrativa. 

A definição de contratação patrocinada é parcialmente importada da Lei n° 

8.987/95 – Lei das Concessões, que define assim define os tipos de concessão 

comum: (I) a concessão de serviço público, como a delegação de sua prestação, 

feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade concorrência, à 

pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu 

desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado; (II) a concessão de 

serviço público precedida de execução de obra publica, como a construção, total ou 

parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento que quaisquer obras de 

interesse publico, delegada pelo poder concedente, mediante licitação, na 

                                                 
36 FONTE, Felipe de Melo. Parcerias público-privadas e o novo direito administrativo. Disponível 
em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5970>. 



 

modalidade concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que 

demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco, de forma que o 

investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante exploração 

do serviço ou da obra por prazo determinado. O complemento único e 

importantíssimo que a nova norma dá aos conceitos aqui descritos (e que faz se 

diferenciar sobremodo a concessão patrocinada) é a possibilidade de 

contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado, adicionalmente à 

tarifa cobrada dos usuários. 

A concessão administrativa, com toda a impropriedade que acompanha o 

termo, é aquela na qual a Administração Pública é usuária direta ou indiretamente do 

contrato, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento de bens. Não se trata 

de uma inovação porquanto da lei das licitações já previa como contratos 

administrativos em que a Administração for parte como usuária de serviço público37. 

A diferenciação está no fato de que, mesmo sendo futura usuária do serviço ou da 

obra, a Administração reduzirá bastante os riscos da atividade do parceiro privado 

por conta da sua associação ao empreendimento, inclusive (e principalmente) com 

aporte de recursos. 

Fica claro que o substrato da nova legislação é exatamente a possibilidade de 

envolvimento da contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. 

Se isso não ocorrer, não haverá uma parceria público-privada. Aliás, esta é a 

expressão do §3° do art.2° do texto legal em debate. 

Embora a lei tente relacionar as cláusulas obrigatórias dos contratos de PPP, 

o faz de maneira genérica, revelando que não serão contratos administrativos 

clássicos, mas atípicos, pois, embora mantenha o substrato que os informa – com a 

                                                 
37 Lei n° 8.666/93 Art. 62, § 3°, II. 



 

presença de imposições garantidoras do interesse público – é grande a margem 

para inclusão de condições especialmente negociadas diante dos interesses do 

capital privado. Um exemplo do que ora afirmado é a ausência de parâmetros pré-

definidos para a fixação das penalidades e repartição dos riscos do negócio38.  

Do projeto à redação final da lei, houve uma clara tentativa legislativa em 

determinar a natureza jurídica do contrato de parceria público-privada. Nos moldes 

do projeto, inexistia a configuração legal da natureza jurídica de contrato de 

concessão.  

A adoção da modalidade como espécie do gênero das concessões amplia 

sobremaneira o rol das possibilidades admitidas pelo Direito de Parceria e o 

consagra como o ramo mais importante do Direito Administrativo contemporâneo. 

Injustificável era, como fizeram os legisladores estaduais e alguns autores39, 

titubear na classificação do contrato de parceria com modalidade de concessão. Ora, 

se há nas parcerias público-privadas transferência consensual ao particular da 

execução de um serviço público, se o contrato se baseia em acordo entre as partes, 

se permanecem os direitos e deveres de parte a parte protegidos por lei, se há justa 

compensação ao parceiro privado, reconhecendo-lhe o lucro, e se, finalmente, 

permanece válida a cláusula de preponderância do interesse público sobre o 

privado, tudo que lhe é matricial está acomodado no conceito de contrato de 

concessão. 

 

                                                 
38 Lei n° 11.079/04. Art.5°, II e III. 
39 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 549. O 
autor conceitua parceria público-privada como um contrato organizacional, de longo prazo de 
duração, por meio do qual se atribui a um sujeito privado o dever de executar obre pública e (ou) 
prestar serviço publico, com ou sem direito à remuneração, por meio da exploração da infra-estrutura, 
mas mediante uma garantia especial e reforçada prestada pelo Poder Público, utilizável para a 
obtenção de recursos no mercado financeiro. 



 

Deve-se afastar a resistência que se nota na doutrina quanto ao vocábulo 

parceria, posto que traz embutido em si a noção de lucro. O lucro é o principal 

objetivo de uma sociedade empresarial. Toda vez que o capital  privado pretender 

investir em atividades inerentes ao serviço público, sob qualquer gênero de parceria, 

lhe será indissociável o objetivo da lucratividade. 

O concessionário de serviço público visa, sim, o lucro. O Poder Público visará, 

por outro lado, a excelência do serviço que se objetivou prestar por delegação. 

Reside, portanto, a parceria público-privada no conceito jurídico de concessão 

de serviço público. 

O contrato de parceria público-privada pode ser conceituado como o contrato 

administrativo de concessão de longo prazo, baseado em garantias especiais 

previstas em lei, mediante o qual o Poder Público delega ao parceiro privado a 

responsabilidade pelo financiamento e execução da obra ou serviço público de largo 

interesse social, remunerando-o em contraprestação pecuniária direta ou indireta ou, 

ainda, por exploração tarifária, observadas, durante a gestão, as funções estatais de 

controle e fiscalização. 

As características de longo prazo – mínimo de 05 anos – e do valor mínimo 

de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) refletem o quanto tais contratos 

pretendem ser específicos e diferenciados em confronto com as concessões 

comuns. 

Neste aspecto, pode-se afirmar que o contrato de parceria público-privada 

apresenta características e limitações: (I) em razão do valor (ratione valore): o 

contrato não pode ser inferior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais); (II) em 

razão do tempo (ratione temporis): o contrato não pode ser inferior a 5 (cinco) anos; 

(III) em razão da matéria (ratione materiae): o contrato não pode ter como único 



 

objeto o fornecimento de mão de obra, ou o fornecimento e a instalação de 

equipamentos ou, por fim, a execução de obra pública40. 

De qualquer modo, há de se entender que o excesso de garantidas legais que 

se pretende autorizar para os parceiros privados não retiram do contrato as 

características de contrato de direito público que lhe são inerentes. Mantêm-se, em 

tais ajustes, o regime jurídico administrativo que se baseia na indisponibilidade dos 

bens públicos e na preponderância do interesse público sobre o interesse privado. 

É neste ambiente de parceria, com as garantias e com as limitações impostas 

por normas e princípios de direito público, que deverão de desenvolver as parcerias 

público-privadas brasileiras. 

 

 

3.2 Princípios e regras 

 

 

Os princípios e regras dos contratos de parcerias público-privadas são de 

observância obrigatória e estão relacionados, na lei respectiva, nos sete incisos de 

compõem o art. 4º. 

Ao usar o termo diretriz, a lei inova em terminologia, mas reproduz em 

fundamento outros princípios já existentes no ordenamento brasileiro. 

O legislador foi pouco primoroso ao misturar os conceitos, porque, do ponto 

de vista jurídico, violar um princípio é muito mais grave do que violar uma norma, 

pois a desatenção ao princípio implica em ofensa não apenas a um específico 

mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a mais grave forma 

                                                 
40 CRETELLA NETO, José. Comentários à lei das parcerias público-privadas – PPPs. Rio de 
Janeiro: Forense, 2005. p. 40. 



 

de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido, 

porque representa insurgência contra todo do sistema, subversão dos seus valores 

fundamentais, contumélia irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de uma 

estrutura mestra41. 

A premissa básica e irrefutável – o que é definitivo para entender, por 

exemplo, que a inclusão do princípio da eficiência no texto constitucional não implica 

na afastabilidade da aplicação dos demais relacionados com a administração pública 

– é a de que um princípio jamais sofrerá o vazio de sua aplicação ou de invalidez, 

mesmo na hipótese de conflito com outro princípio. O que é juridicamente aceitável é 

que, em determinadas circunstâncias de colisão, um princípio precede a outro. Mas, 

em outras circunstâncias, os mesmo princípios envolvidos na colisão anterior, 

podem assumir posições invertidas de precedência. Em outras palavras, 

imaginemos uma situação hipotética de conflito entre o princípio da legalidade e o da 

eficiência. Numa determinada situação fática, poderá haver preponderância do 

primeiro; noutra, do segundo, porém jamais haverá desprezo por qualquer dos dois. 

Notada a ocorrência de que a aplicação de um princípio invalida o outro, ter-se-á 

uma situação típica de irregularidade. 

O exemplo só serve para ilustrar o grau em que si situam os princípios na 

hierarquia das normas jurídicas.  

Entendido o grau de importância dos princípios dentro de um ordenamento 

jurídico, resta à evidência a impropriedade legislativa da inclusão do termo diretriz no 

texto legal sob comento. 

                                                 
41 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Revista de Direito Público, n. 32, p.18, nov./dez./ 1974. 



 

Há de se concordar que, do ponto de vista do direito pátrio, que está montado 

sobre normas e princípios42, o termo diretriz tem pouco ou nenhum significado.  

Todos os incisos do art.4°, alcunhados de diretrizes do contrato de parceria 

público-privada, são reproduções de princípios do direito administrativo de 

observância obrigatória, inafastáveis por lei. 

O inciso I – a diretriz de eficiência no cumprimento das missões de Estado e 

no emprego de recursos da sociedade – é uma expressão literal do princípio da 

eficiência e do princípio da finalidade. O princípio da eficiência, como fundamento 

básico da opção pela parceria, quer indicar que o projeto de PPP só se justificaria 

caso outro não houvesse com mais possibilidade de resultado em direção o objeto 

do serviço público buscado. Isso, em tese, deve ser um limitador da 

discricionariedade do administrador, para que não se caminhe pela via do 

desvirtuamento do modelo proposto. 

O inciso II – a diretriz de respeito aos interesses e direitos dos destinatários 

dos serviços públicos e dos entes privados incumbidos de sua execução – faz 

expressar, de novo, o princípio da finalidade, da eficiência e o da segurança jurídica. 

A diretriz de indelegabilidade das funções de regulação, jurisdicional, do 

exercício do poder de polícia e de outras atividades exclusivas do Estado, previstas 

no inciso III, reproduz a própria função estatal objeto de estudo do Direito 

Administrativo. A função pública, no Estado Democrático de Direito, é a atividade 

exercida no cumprimento do dever de alcançar o interesse público, mediante o uso 

de poderes instrumentalmente necessários conferidos pela ordem jurídica43. 

                                                 
42 ALVARENGA, José Eduardo de Alvarenga. Parcerias público-privadas: comentários à lei 
brasileira. São Paulo: M.A. Pontes, 2005. p. 34. 
43 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2004. p. 27. 



 

A regra do inciso IV – responsabilidade fiscal na celebração e execução das 

parcerias – exalta tanto o princípio da indisponibilidade do erário público como 

também o do controle judicial dos atos administrativos. A responsabilidade fiscal aqui 

referida tem seus parâmetros alinhavados na Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei 

Complementar n° 101/2000 – que, dentre outras proibições, limita o endividamento 

da Administração Pública e restringe a atuação do mau gestor. A LRF é citada na 

legislação das parceiras público-privadas mais de uma vez: (I) na alínea “b” do inciso 

I do art.10, quando exige que dos procedimentos prévio de licitação conste estudo 

técnico que demonstre que as despesas criadas ou aumentadas não afetarão as 

metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no §1° do art.4° da LRF44; (II) 

na alínea seguinte do citado inciso I do art.10, quando exige observância obrigatória 

dos limites e condições decorrentes da aplicação dos arts. 29, 30 e 32 da LRF45. 

O princípio da publicidade se insere do inciso V, que exige transparência dos 

procedimentos e das decisões nos contratos de parceria público-privada. Aliás, a 

transparência é uma condição básica para o sucesso de um modelo de parceria 

público-privada na medida em que também o é a aceitação social do projeto. Há um 

requisito eleito à unanimidade entre os que teorizam sobre em que ambiente se 

desenvolvem de modo satisfatório as parcerias entre o setor público e privado: a 

presença de um ambiente social satisfatório. 

 

 

                                                 
44 Art.4° §1° Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias Anexo de Metas Fiscais, em que 
serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receita, despesas, 
resultado nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para 
os dois seguintes.  
45 Os dispositivos da LRF aqui citados referem-se aos limites da dívida pública dos entes federados. A 
Lei n° 4.320/64 define dívida fundada como aquela que compreende os compromissos de 
exigibilidade superior a doze meses, contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou a 
financiamento de obras e serviços públicos. 



 

Dada a complexidade que envolve um projeto PPP, é indispensável que a 

população adote a parceria e se insira como partícipe, exercendo previamente seu 

direito de controle. É fato que os instrumentos de avaliação de políticas públicas no 

Brasil não têm se demonstrado adequados para permitir o desejável controle 

social46, pois, quando ocorrem, se dão em momento posterior ao ato que 

implementou as ações objeto das discussões. Resultado: absoluta precariedade na 

eficácia das avaliações da sociedade sobre as decisões das políticas públicas. 

Assim, a construção de um ambiente de confiança entre os parceiros e entre 

o Poder Público e a sociedade é um dos fatores críticos de sucesso para os projetos 

e a política de parcerias47. 

No inciso VI encontramos a previsão da repartição objetiva dos riscos entre as 

partes. Em verdade, como a legislação em comento tem o objetivo de incentivar 

investimentos do capital privado em projetos de interesse público, a noção de 

equidade na manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de 

concessão é aqui reeditada e reforçada no inciso III do art.5°, que relaciona as 

cláusulas obrigatórias dos contratos de parceria público-privadas. A teoria do 

equilíbrio econômico-financeiro baseia-se em princípios maiores, e, sendo assim, 

tornaria dispicienda sua expressa menção legislativa.  

Porém, a Lei n° 8.987/2005 veio para construir, de forma clara aos interesses 

do capital privado, um ambiente que lhes assegure o fiel cumprimento de seus 

contratos e a garantia de retorno dos investimentos. Por isso, reeditados no inciso III  

                                                 
46 FINGERMANN, Henrique, LOUREIRO, Maria Rita. Mudanças na relação público-privado e a 
problemática do controle social: algumas reflexões sobre a situação brasileira. In LODOVIC. E. 
Samek; BERNAREGGI, G.M. (org.), FINGERMANN, Henrique (org. edição brasileira). Parceria 
público-privado: cooperação financeira e organizacional entre o setor privado e administrações 
públicas locais. São Paulo: Summus,1992. p.31. 
47 ARAGÃO, José; BRASILEIRO, Anísio; NETO, Oswaldo; MAIA, Maria; MARAR, José; FILHO, 
Rômulo, RODRIGUES, Carlos; SANTOS, Enilson. Parcerias sociais para o desenvolvimento 
nacional e fatores críticos para o seu sucesso. Natal: EDUFRN, 2004. p.67. 



 

do art. 4° os seguintes princípios: (I) da equidade, que impede que uma das partes 

experimente locupletamento ilícito em detrimento da outra; (II) da razoabilidade, que 

exige proporção entre o custo e o benefício; (III) da continuidade do contrato 

administrativo, que determina a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 

indispensável para assegurar a continuidade do contrato; (IV) da indisponibilidade de 

interesse público, pois se o contrato é necessário para atender alguma necessidade 

imperiosa da Administração, a esta incumbe assegurar sua continuidade, 

recompondo o equilíbrio econômico financeiro do contrato48. 

O tema – noção de equilíbrio econômico-financeiro do contrato – será 

retomado adiante durante a abordagem sobre a remuneração e garantias do 

parceiro privado. 

Continuando a avaliação da presença de princípios no art. 4°, o inciso VII – 

sustentabilidade financeira e vantagens socioeconômicas dos projetos de parceria – 

expressa os princípios da finalidade e da motivação, cuja leitura há de ser pela 

repartição de interesses: para o investidor, a sustentabilidade financeira que garanta 

o retorno do investimento; para o parceiro público, o alcance das metas sociais a 

que inicialmente se propôs a convenção. 

 

 

3.3 O que pode ser objeto de parceria público-privada 

 

Resta claro que o objetivo da Lei das Parecerias é incentivar a captação do 

capital privado em setores e serviços de interesse público, assegurando condições 

ao parceiro privado e seus financiadores de efetivo retorno dos investimentos. 

                                                 
48 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na administração pública. 3. ed. São Paulo: Atlas, 
1999. p. 97. 



 

Mas, a sensação de que se produziu um meio infalível de captação de 

recursos para investimentos necessários de infra-estrutura deve ser relativizada 

porquanto o modelo não é a resposta para todos os problemas da Administração 

Pública no que toca ao seu desempenho deficitário em serviços essenciais. Primeiro, 

porque a eleição de um projeto de parceria deve ser muito bem planejada e 

garantida, sob pena de fracasso futuro. Segundo, porque nem tudo pode ser objeto 

de avença entre o parceiro público e o parceiro privado. 

Por exemplo, a Lei das Parecerias não é aplicável aos demais objetos de 

contratação administrativa como obras, serviços, incluindo publicidade, compras, 

alienações e locações. Da mesma forma, as concessões comuns continuam regidas 

pela Lei n° 8.987/95 e, os contratos administrativos que não se enquadram nos 

conceitos de concessão comum, patrocinada ou administrativa, mantêm-se sob 

manto da Lei n° 8.666/93. Em sentido inverso, o quadro muda, pois as parcerias 

público-privadas estão regidas, no que couber, tanto pela Lei n° 8.987/95 como pela 

Lei n° 8.666/93. 

A partir dessa compreensão, é possível estabelecer o que pode ou não ser 

objeto desta modalidade de contrato. 

Nesse ponto, o projeto de lei embrionário ousava ao tentar relacionar o que 

poderia ser objeto de parceria público-privada, a dizer: (I) a delegação, total ou 

parcial, da prestação ou exploração de serviço público, precedida ou não da 

execução de obra pública; (II) o desempenho de atividade de competência da 

administração pública, precedido ou não da execução de obra pública; (III) a 

execução de obra para a administração pública; e (IV) a execução de obra para sua 

alienação, locação ou arrendamento à administração pública. Em verdade, seria 

uma impropriedade técnica tentar limitar as hipóteses em que a parceria pudesse 



 

estar presente. O legislador, ao final, optou por enquadrar os itens relacionados na 

própria conceituação das duas modalidades legais previstas, a concessão 

patrocinada e a concessão administrativa. 

Em tese, tudo o que pode ser objeto de concessão também pode ser objeto 

de contrato de parceria público-privada. A diferenciação maior é que, no segundo, há 

contraprestação pecuniária do parceiro público. 

Mas, para efeito de melhor compreensão, há de se buscar primeiramente as 

normas de natureza constitucional.  

O art. 175 da Constituição Federal, ao prever que incumbe ao Poder Público, 

na forma da lei, direta ou sob o regime de concessão ou permissão, sempre através 

de licitação, a prestação de serviços públicos, deu tratamento constitucional ao 

regime de parcerias. O §1° do mesmo dispositivo, remeteu ao legislador 

infraconstitucional dispor sobre: I – o regime das empresas concessionárias e 

permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua 

prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da 

concessão ou permissão; II – os direitos dos usuários; III – política tarifária; IV – 

obrigação de manter o serviço adequado. 

Assim, tendo optado o legislador infraconstitucional pelo enquadramento do 

contrato de parceria público-privada como modalidade de concessão de serviços 

públicos, parece claro que a novo instituto advém da mesma matriz constitucional 

que elege genericamente os serviços públicos como objeto de concessão. 

Mas, seria correto afirmar que todos os serviços públicos podem ser objeto de 

concessão comum e, portanto, também de concessões patrocinadas e 

administrativas? 

Vejamos.  



 

Precede à resposta a exata noção do termo “serviço público”. 

No direito brasileiro, são qualificadas como serviços públicos certas atividades 

destinadas a satisfazer a coletividade em geral cuja execução, a juízo da autoridade 

estatal, não pode ser simplesmente relegada à iniciativa privada. A importância e o 

relevo de tais atividades atraem o interesse estatal, onde o Estado assume o dever 

de prestá-las, ainda que não seja de forma exclusiva. 

Serviço público seria, portanto, toda atividade de oferecimento de utilidade ou 

comodidade material destinada à satisfação da coletividade em geral, mas fruível 

singularmente pelos administrados, que o Estado assume como pertinente a seus 

deveres e presta por si mesmo ou por quem lhe faça as vezes, sob um regime de 

Direito Público – portanto, consagrador de prerrogativas de supremacia e de 

restrições especiais –, instituído em favor dos interesses definidos como públicos no 

sistema normativo49. 

Com efeito, a noção de serviço público acima descrita só terá utilidade se 

conformada com um determinado sistema de regras e princípios. Na visão do autor 

do conceito, o regime referido é o regime de Direito Público.  

Portanto, se as parcerias público-privadas têm como objeto a prestação de 

serviços públicos na modalidade compartilhada com o Estado, é razoável a 

conclusão de que não se afastam do regramento do regime de Direto Público nem 

dos princípios a eles inerentes. 

Na classificação de Celso Antônio Bandeira de Mello, são os seguintes os 

princípios do serviço público: 

                                                 
49 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2004. p. 620. 



 

(I) dever inescusável do Estado de promover-lha a prestação, que pode ser 

diretamente ou na modalidade de concessão comum, patrocinada, administrativa ou 

mediante autorização ou permissão; 

(II) princípio da supremacia do interesse público, posto que em quaisquer 

decisões atinentes ao serviço há de prevalecer como elemento norteador e, 

portanto, preponderantemente, o interesse da coletividade em detrimento ao do 

particular; 

(III) princípio da adaptabilidade, que remeto ao conceito de atualização e 

modernização contínuas do serviço; 

(IV) princípio da universalidade, por força do qual o serviço é indistintamente 

aberto à generalidade do público; 

(V) princípio da impessoalidade, do que decorre a inadmissibilidade de 

discriminações entre os usuários; 

(VI) princípio da continuidade, que expressa a impossibilidade de interrupção 

do serviço e o direito dos administrados a que não seja este suspenso. 

(VII) princípio da transparência, de modo a impor a liberação ao público das 

informações de tudo o que concerne ao serviço e à sua prestação; 

(VIII) princípio da motivação, consubstanciado no dever de fundamentar com 

profundidade todas as decisões atinentes ao serviço; 

(IX) princípio da modicidade das tarifas, que expressa as necessidades 

daquelas para os quais o serviço é dirigido. É implausível imaginar que um serviço 

público, que se está alçado a esta condição é porque teve sua importância e relevo 

para o corpo social reconhecidos, não pudesse ser utilizado pelos seus destinatários 

em razão de preços tarifários excessivos. No Brasil, o princípio da modicidade 

adquire uma importância fundamental porque os destinatários dos serviços públicos 



 

concedidos – incluindo-se os novos projetos de parceria público-privadas – são, em 

regra, parte da população de menor poder aquisitivo. Por isso a necessidade que 

ingresso de capital público já no início do projeto, de modo a não se transferir 

exclusivamente para a tarifa a remuneração do capital investido; 

(X) princípio do controle, interno e externo, quanto as condições de prestação 

dos serviços. 

À relação de princípios aqui destacados, podem ser agregados o da 

eficiência50 e todos os demais que compõem o regime jurídico-administrativo 

ressonantes sobre o tema. 

Na Europa, a noção de serviços públicos – conceito tão enraizado no direito 

francês, por exemplo – vem sofrendo transformações na medida em que a 

comunidade européia vem passando por transformações políticas e principalmente 

econômicas.  

Sobre as transformações do direito comunitário europeu, cabe breve (mas 

detida) análise sobre a vinculação do conceito e classificação dos serviços públicos 

no contexto das novas iniciativas de parceria entre a administração pública e o 

capital privado, por três motivos: a uma, porque de lá vem o modelo das atuais 

parcerias público-privadas; a duas, porque o direito francês, no campo 

administrativo, sempre exerceu forte e significativa influência sobre o direito 

administrativo brasileiro; a três, porque as experiências dos países mais 

desenvolvidos podem servir com alerta para eventuais problemas futuros de 

conciliação de interesses que poderão advir de tais parcerias. 

Independentemente das situações práticas que envolvem parcerias, é 

possível afirmar que a partir do direito francês, que tem na noção de serviço público 

                                                 
50 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo brasileiro. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. 
p. 94. 



 

o conceito basilar de sua própria existência, fortes discussões doutrinárias sobre as 

conseqüências das reformas oriundas da nova ordem econômica sobre a atividade 

administrativa acabaram por revisar o sentido da expressão nos dias atuais, sem, 

contudo, lhe retirar a essência. 

Sabe-se que a doutrina tradicional francesa elegera três princípios básicos 

que governam o serviço público: continuidade, igualdade e mutabilidade. Todos 

foram adotados pela doutrina brasileira. 

Na visão francesa, o princípio da continuidade, que preconiza que a 

administração deve organizar o serviço público e controlá-lo de modo a lhe 

assegurar o funcionamento ininterrupto, sofreu algumas mudanças quando foi 

necessário o reconhecimento de greve dos servidores públicos. No direito francês o 

princípio da continuidade está na categoria dos direitos fundamentais. 

O princípio da igualdade tem origem nos ideais revolucionários de 1789 e 

preconiza, em relação aos serviços públicos, a igualdade de acesso aos usuários de 

tais serviços e em relação aos encargos por eles suportados. 

O princípio da mutabilidade, tal qual como reconhecido pela doutrina pátria, 

diz respeito às variações do interesse público no tempo em relação a determinado 

serviço, exigindo sua contínua adaptação às novas circunstâncias. Isso pode levar 

desde a criação de uma determinada prestação até a própria supressão, a depender 

dos interesses comunitários vigentes, o que deve conduzir as decisões da 

Administração.  

O interessante é pensar que, mesmo no berço do direito administrativo, são 

travadas discussões sobre a crise conceitual do serviço público diante da excessiva 

diminuição da atividade estatal, a ponto de tornar a sua noção por demais imprecisa 

e até inútil. 



 

Socorremo-nos novamente no direito francês para entender as três acepções 

da natureza conceitual do serviço público: (I) sob o critério orgânico, o serviço 

público é entendido como um conjunto de agentes da estrutura organizacional do 

Estado. Em resumo, por tal concepção, o serviço público é aquele que emana do 

organismo público (órgãos, departamento, etc.), mesmo que a administração opte 

por não realiza-los diretamente; (II) sob o critério funcional ou finalista, onde o 

serviço público é designado como atividade revestida de interesse coletivo. Toda 

atividade ou prestação assumida ou regulada pela Administração seria serviço 

público e, consequentemente, estaria sujeita a um regime jurídico de direito público; 

(III) outro critério utilizado pela doutrina francesa é o do regime jurídico, que está 

estreitamente ligado com o critério funcional, mas lhe insere um outro componente, 

qual seja, a afirmação de que o serviço público não seria mais uma instituição, mas 

um regime. Em resumo, para os defensores desta concepção não basta que o 

serviço seja do interesse coletivo e prestado por agentes administrativos ou por 

agentes delegados, mas é imperioso que esteja sob o manto de um regime jurídico 

especial. Por esta concepção, as atividades da Administração em caráter similar 

àquelas dos particulares não seriam serviços públicos. 

Dentre os critérios do direito francês para a conceituação de serviços 

públicos, o critério funcional ou finalista tende a preponderar no atual direito 

comunitário europeu, como forma de acomodar as novas formas de intervenção 

estatal na economia mediante ajustes com os investidores privados. 

Em interessante estudo sobre como o tema da noção de serviço público está 

sendo enfrentado no direito contemporâneo europeu, Mônica Spezia Justen assim 

resume a conclusão de sua obra51: 

                                                 
51 JUSTEN, Monica Spezia. A noção de serviço público do direito europeu. São Paulo: Dialética, 
2003. p.225-233. 



 

O tema serviço público parece nunca ter sido confinado aos limites do direito 
público. Presentemente, mais do que outrora é verdade, o serviço público 
situa-se numa posição limítrofe que toca tanto ao direito público quanto ao 
direito privado. Filipo Sálvia chama esse espaço em que se situa o conceito 
de serviço público se “zona cinzenta”. [...]  Alude-se com freqüência à crise 
do conceito de serviço público. Porém, é uma consideração quase de 
caráter tautológico, já que desde a sua primeira aparição como conceito 
jurídico, mais passou por crises do que por períodos de estabilidade. Não se 
ignore, no entanto, que o momento atual difere dos anteriores que 
ocorreram sempre em tempos do Estado do Bem-Estar. Possivelmente, a 
atual crise pode ser considerada mais intensa porque o rompimento com 
esse modelo de Estado é bem mais marcante e submete a noção de serviço 
público a uma profunda redefinição [...]. 

 

Sobre a concepção de serviço público em diferentes países europeus, ensina 

a autora que 

 

o estudo do papel do conceito de serviço público em cinco países que 
compõem a União Européia ilustra a diferente intensidade com que o tema é 
refletido e revisto no atual cenário do direito comunitário. A tipologia adotada 
por Frank Moderne fornece elementos interessantes e esclarecedores da 
multiplicidade de acepções. Segundo esse autor, pode-se aludir a três 
categorias de países segundo a ótica do serviço público. A primeira 
categoria inclui apenas a França, onde a noção tem um papel fundamental 
na construção do direito público, sendo considerado inclusive como pedra-
angular do direito administrativo francês e, por vezes, um “mito” erigido pelo 
consciente coletivo. O segundo grupo, em que se incluem a Itália e a 
Espanha além de outros de tradição jurídica romanista, trata o serviço 
público como um conceito técnico-jurídico, de relevância atenuada, mas que 
encontra referência nas constituições. Finalmente, há países em que a 
noção de serviço público não produz efeitos jurídicos, embora não seja 
completamente ignorada. Neste grupo estariam a Alemanha e a Grã-
Bretanha. Propõe-se que esse último grupo admita uma subdivisão, 
isolando a Grã-Bretanha numa categoria em que a noção de serviço público 
é uma noção quase que exclusivamente econômica, como é típico dos 
países do Common Law. Enquanto que a Alemanha tem um direito que 
formula idéias semelhantes ao serviço público de um modo a revesti-la não 
só sob outra denominação, mas impregnando-a do teor principiológico, 
como é o Daseinsvorsorge. 

 

O exercício de comparação aqui proposto serve para compreender a nova 

acepção adotada pela comunidade européia com a expressão “serviço de interesse 

econômico geral”, que nada mais é senão uma tentativa de traduzir com o menor 

sentido ideológico possível aquilo considerado como conceito comum de serviço 

público numa economia de mercado comum. 



 

Talvez possam alguns imaginar que o tema tem pouca relevância para o 

direito administrativo nacional, pois não estamos passando por transformações 

políticas de unificação de moedas e mercados como na Europa. Ocorre que é 

impossível negar que os fatos geradores das transformações de mercados no 

mundo ocidental são os mesmos, fundamentados em reformas estruturais do 

aparelho estatal diante a falência do Estado do Bem-estar. 

Para se compreender as futuras possibilidades de aplicação das novas 

espécies de parceria em direção à efetiva e eficiente prestação dos serviços 

públicos, torna-se necessário consolidar o conceito de tais serviços para que não se 

caia na armadilha de confundir a redução da atividade estatal com a redução do 

âmbito de aplicação do direito administrativo. 

Aliás, todo o conteúdo do estudo de Monica Spezia Justen conduziu a autora 

a uma acalentadora conclusão a partir da experiência européia: 

 

Apesar desse cenário aparentemente avesso a idéia de serviço público, 
surge uma nova abordagem do tema que recupera um aspecto de sua 
relevância para construção de uma solidariedade social e de uma coesão 
social. Essa nova forma de se compreender os serviços públicos implica a 
recondução desse instituto tipicamente de direito administrativo ao plano 
mais nobre em que um instituto jurídico pode existir: o plano do direito 
constitucional. Essa ponderação se faz em face da constatação de que os 
serviços públicos estão umbilicalmente unidos aos princípios emanados 
constitucionalmente. Dentre esses princípios está o da dignidade humana 
que, já se disse entre nós, “é o princípio fundamental, de que todos os 
demais princípios derivam e que norteia todas as regras”. Duguit, no início do 
século XX, já havia percebido essa questão fundamental ao admitir que os 
homens têm direitos, que devem ter origem social e que “são inerentes a sua 
personalidade, de sua eminente dignidade”. [...] Infere-se daí que a relação 
entre o serviço público, o interesse publico, os direitos fundamentais e o 
princípio da dignidade humana deve ser sopesada cada vez que o tema de 
serviço público for objeto de transformações de ordem política ou econômica. 
Isso porque a lógica da concorrência, com todo o seu valor e eficiência, não 
pode prevalecer sobre a lógica da proteção do ser humano. 

 



 

Há de se reconhecer a profundidade jurídico-filosófica contida na afirmação 

de que a lógica do valor e da eficiência não pode prevalecer sobre a lógica da 

proteção do ser humano, ou seja, da dignidade da pessoa humana. 

O ensinamento é importante para reafirmar a posição de que os serviços 

objeto da atuação em co-participação prevista na Lei n° 11.079/2004 sempre 

permanecerão sob o conceito legal de serviços públicos e abrigados pelos princípios 

que os informam, como garantia de proteção do próprio indivíduo destinatário de tais 

serviços. 

Neste sentido, a Lei das Parcerias de fato amplia o leque de serviços públicos 

e obras que podem ser objeto de parcerias público-privadas para além dos limites 

previstos já para as concessões da Lei 8.987/95, posto que, o próprio conceito da 

nova concessão administrativa, com todas as impropriedades que carrega, institui a 

possibilidade de simples contrato de prestação de serviços em que a Administração 

será a cliente única do parceiro privado. 

Temos então duas situações.  

Acrescentando-se os requisitos de valor mínimo do contrato de parceria – R$ 

20.000.000 (vinte milhões de reais) – e o período mínimo de 5 (cinco) anos de prazo 

contratual52, as possibilidades para a concessão de serviços públicos com 

características de universalidade em relação aos usuários atingidos permanecem 

inalteradas. Mas, no que pertine aos serviços precedidos de obras, a nova lei 

encerra uma discussão doutrinária sobre a exagese da parte final do inciso III do art. 

2° da Lei 8.987/95, ou seja, a possibilidade de exploração da obra pública  mediante 

                                                 
52 Incisos I e II do § 4° do art.2° da Lei n° 11.079/04. O inciso III também exclui a possibilidade de 
contrato de parceria público-privada que tenha como objeto único o fornecimento de mão-de-obra, o 
fornecimento e a instalação de equipamentos ou a execução de obra pública. Há de se reconhecer 
que o inciso III, por abranger hipóteses em que não há serviços públicos envolvidos, seria 
dispensável sua inserção no texto legal.  



 

concessão. O novo texto, com todas as impropriedades conceituais já discutidas 

neste estudo, reafirma a tese de que, na concessão comum de fato já havia a 

possibilidade de concessão de obra pública na qual o serviço público (propriamente 

dito) dela derivado seria apenas secundário. O que era essencial – e não o é no 

regime das parcerias público-privadas – é que a remuneração do concessionário não 

deveria advir diretamente do poder concedente. 

A lei atual vai muito mais além. Para as novas parcerias, obras públicas 

podem ser construídas em regime comum – capital privado mais capital público – 

para que, ao final, diferentemente da concessão precedida de obras públicas da Lei 

n° 8.987/95, a própria Administração seja a tomadora dos serviços dela derivados. 

Exemplo clássico: a construção de presídios. 

Assim, no que concerne às parcerias objeto da Lei n° 11.079/04, desde que o 

contrato seja superior a cinco anos, de valor superior a vinte milhões de reais e que 

envolva contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado, podem 

ser dela objeto os seguintes serviços públicos: 

 

De competência da União53: 

 

(I) os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético 

dos cursos d’água; 

(II) a navegação aérea, aeroespacial e a infra-estrutura espacial; 

(III) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e 

fronteiras nacionais, ou que transportam os limites de Estado ou Território; 

                                                 
53 Constituição Federal, incisos XI e XII do art.20 e §1° do art.176. 



 

(IV) os serviços de transportes rodoviário interestadual e internacional de 

passageiros; 

(V) os portos marítimos, fluviais ou lacustres; 

(VI) os serviços de telecomunicações; 

(VII) as vias federais, precedidas ou não de execução de obra pública; 

(VIII) exploração de obras ou serviços federais de barragens, contenções, 

diques e irrigações, precedidas ou não da execução de obras públicas; 

(IX) estações aduaneiras e outros terminais alfandegados de uso público, não 

instalados em área de porto ou aeroporto, precedidos ou não de obras públicas; 

(X) a pesquisa e a lavra de recursos minerais e aproveitamento de potenciais 

hidráulicos, excluídos os casos em que há monopólio, como a pesquisa e a lavra de 

jazidas de petróleo e gás naturais ou outros hidrocarbonetos fluidos; 

(XI) outros serviços de competência exclusiva do Poder Público, e da 

competência privativa ou comum da União, precedidos ou não de obras públicas. 

De competência dos Estados54: 

(I) os serviços locais de gás canalizado, precedidos ou não de obras públicas; 

(II) as vias estaduais, precedidas ou não de execução de obras públicas; 

(III) exploração de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros; 

(IV) o sistema prisional, precedido ou não de obra pública; 

(V) outros serviços de sua competência privativa ou comum, precedidos ou 

não de obra pública. 

 

De competência dos Municípios55: 

 

                                                 
54 Constituição Federal, §§1° e 2° do art.25. 
55 Constituição Federal, inciso V do art. 30. 



 

(I) os serviços de interesse local, tais como os serviços de transporte coletivo, 

água e esgoto, coleta e tratamento de lixo56, etc., precedidos ou não de obras 

públicas; 

(II) outros serviços de sua competência comum, precedidos ou não de obras 

públicas. 

Há de se ressalvar que a lista nem de longe é exaustiva, mas três regras 

básicas podem ser lembradas sempre que se perquirir se um determinado serviço 

pode ser objeto de parceria público-privada: (I) como só há parceira público-privada 

onde há concessão, o serviço tido como causa há de ser necessariamente privativo 

do Poder Público57, embora não reservado a ele a exclusividade da prestação; (II) o 

serviço deve admitir exploração comercial, ou seja, a possibilidade de produção de 

renda em favor do concessionário e, em alguns casos, em favor do próprio poder 

concedente; (III) a característica do projeto deve ser compatível com o prazo e o 

valor referidos nos incisos I e II do § 4° do art. 2° da Lei nº 11.079/04. 

Entendidos os limites para os investimentos compartilhados do capital público 

e do capital privado, há de se reconhecer que não poucos os obstáculos legais a 

serem superados em direção à instalação de um projeto de parceria público-privada. 

A limitação do valor piso de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) afasta 

a possibilidade de viabilidade de projetos desta natureza na esmagadora maioria dos 

municípios nacionais e, porque não dizer, também em alguns Estados. 

                                                 
56 Sobre o contrato de coleta de lixo, Celso Antonio Bandeira de Mello afirma em sua obra clássica 
que, por não ser remunerado exclusivamente pela sua exploração, não poderia ser reconhecido como 
contrato de concessão. Atualmente, desde que presentes os requisitos de valor e prazo, a coleta e 
tratamento de lixo pode sim ser caracterizada como contrato de concessão na modalidade 
administrativa.  
57 Por isso, serviços de educação e saúde, que também podem ser prestados pela iniciativa privada, 
não podem ser objeto de parceria público-privada. Neste ponto, para se não confrontarem com a lei 
federal, algumas legislações estaduais, como a Lei Estadual n° 14.869 do Estado de Minas Gerais 
que inclui no rol de possibilidades de contratos de PPP serviços de educação, saúde e assistência 
social, deverão sofrer adaptações. 



 

Embora as parcerias público-privadas possam de fato criar oportunidades e 

opções novas de colaboração ente os setores privado e público, não se pode 

conduzir a patamar inferior as demais possibilidades de parceria antes existentes e 

de pouca utilização em todas as suas possibilidades. 

Os projetos reservados ao novo modelo são, em última análise, marcados 

pela excepcionalidade, talvez até excentricidade mesmo, porquanto de grande 

complexidade para sua viabilização, tanto do ponto de vista operacional como 

financeiro. 

 

 

3.4 Remuneração e garantias dadas ao parceiro privado 

 

 

Uma das maiores barreiras existentes para os investimentos do capital 

privado no setor público é exatamente a falta de garantias para o retorno do capital. 

É inegável que a Administração Pública, no caso brasileiro, tem a má fama de 

inadimplente contumaz de suas obrigações, tanto as de natureza contratual como as 

concernentes à função estatal de natureza executiva no efetivo exercício de 

prestação de serviços de interesse público na promoção do bem comum. 

Sendo o fundamento maior do surgimento das parcerias a dificuldade estatal 

de promover grandes investimentos em áreas estratégicas sem comprometer suas 

metas fiscais de resultado e, principalmente, os limites de sua capacidade 

econômico-financeira, de modo a se tornar imperativo a captação de recursos na 

esfera privada, surge a necessidade imperiosa de garantir a sustentabilidade do 

projeto trazendo à relação garantias de retorno para os eventuais investimentos. 



 

Não pretende o modelo pugnar pela total afastabilidade do risco do negócio 

para o investidor privado, pois isso seria uma negação das diretrizes do próprio 

sistema capitalista, mas apenas compreender a necessidade de estabelecimento de 

um ambiente jurídico garantidor para o fiel cumprimento do contrato, onde fiquem 

claras as regras de remuneração e de reajuste de tarifas (quando houver), como 

também a repartição dos riscos pelas partes envolvidas. 

A teoria do equilíbrio econômico-financeiro serve de base para nortear o 

conteúdo da norma que estipula diversas espécies de remuneração do investimento 

privado para além da regra geral da política de tarifas como também lhe oferta um 

elenco de garantias para a consecução satisfatória do contrato. 

Cumpre esclarecer que a noção de equilíbrio econômico-financeiro nas 

concessões não é uma inovação da Lei de Parcerias. Houve, de fato, uma 

otimização do princípio. 

A noção de equilíbrio econômico-financeiro tem raízes no texto constitucional, 

mais precisamente nas disposições do inciso XXI do art.37, que defende a 

manutenção das condições reais e efetivas (econômicas e financeiras) da proposta 

nos contratos administrativos, inclusive nas concessões58.  

No plano das leis neste estudo discutidas, a Lei das Concessões a reedita no 

art. 9° e seus parágrafos e no art. 10. Na Lei das Parcerias, por sua vez, é 

praticamente na sua totalidade permeada por regras derivadas da noção de 

equilíbrio do contratual em prol das garantias que devem revesti-lo para sua efetiva 

execução na forma da concepção do projeto. 

                                                 
58 Constituição Federal, art.37, XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 
serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação publica que 
assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o que 
somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do 
cumprimento das obrigações. 



 

A maior frustração possível de um projeto da monta dos que trata da Lei das 

Parcerias seria uma eventual inexecução por inviabilidade de retorno dos 

investimentos. Disso acarretaria: para a Administração, o não atingimento dos 

interesses públicos envolvidos; e para ambos – parceiro privado e Administração – a 

perda do capital já investido. 

A idéia de equilíbrio econômico-financeiro desenvolveu-se no Conselho de 

Estado Francês, órgão jurisdicional maior da justiça administrativa francesa, 

exatamente quando se ali se discutiu o tema das concessões. 

No início, mas concessões, alguns princípios do direito privado se 

demonstravam prevalentes, dentre eles o pacta sunt servanda, segundo o qual os 

contratos devem ser cumpridos como pactuados, e lex inter partes, que confirma que 

o contrato é a lei entre as partes. Como conseqüência, era inerente ao contrato de 

concessão a idéia de que o concessionário executada o serviço por sua conta e 

risco59. 

Com a evolução do instituto da concessão, foi-se firmando a idéia segundo a 

qual o contrato de concessão deve ser mutável e flexível, de modo a garantir a 

continuidade da prestação do serviço público, seu maior objetivo. 

E, como salientado, a primeira decisão nesse sentido foi proferida pelo 

Conselho de Estado Francês no interesse da Cie. Française des Trammways, em 11 

de março de 1910, aqui resumida em breve trecho60: 

 

 

 

                                                 
59 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na administração pública. 3. ed. São Paulo: Atlas, 
1999. p. 96. 
60 Ibidem. idem. 1999. p. 96. 



 

É da essência mesma do contrato de concessão buscar e realizar, na 
medida do possível, uma igualdade entre as vantagens que se concedem 
ao concessionário e as obrigações que lhe são impostas. As vantagens e as 
obrigações devem compensar-se para formar a contrapartida entre 
benefícios prováveis e perdas previsíveis. Em todo contrato de concessão 
está implícito, como um cálculo, a honesta equivalência entre o que se 
concede ao concessionário e o que dele se exige. É o que se chama de 
equivalência comercial, a equação financeira do contrato de concessão. 

 

A consagração do equilíbrio contratual já se traduz num efetivo direito do 

concessionário, que deve ser reconhecido em todas as relações contratuais, ainda 

que porventura não fosse previsto em lei ou não estivesse expresso nas cláusulas 

do termo. 

Para Maria Silvia Zanella Di Pietro, tem-se que conciliar duas idéias: de um 

lado, a de que, para o concessionário, a concessão constitui um empreendimento 

que visa o lucro, mas que envolve determinados riscos; de outro, a de que, para a 

Administração, o objeto do contrato é um serviço público e, portanto, uma atividade 

que atende as necessidades da coletividade e, por isso mesmo, não pode parar61. 

É pacífico na doutrina que a divisão dos riscos dos negócios que envolvem 

concessão se dá em duas áleas: (I) a chamada álea ordinária ou empresarial, 

presente em toda atividade comercial, previsível mas flutuante, e, por isso, 

impassível de recomposição por parte do poder concedente; (II) a álea 

extraordinária, que corresponde ao um risco imprevisível, inevitável e não imputável 

ao contratado. Neste caso, há direito do concessionário à recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato. Aqui se inserem, como subdivisões, a álea 

econômica, que abrange os fatos econômicos de que trata a teoria da imprevisão, e 

a álea administrativa, que abrangem o poder de alteração unilateral do contrato pela 

Administração. 
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A novidade introduzida pela Lei das Parcerias é exatamente a inclusão de 

garantias para as áleas ordinárias dos contratos de concessão de modo a reduzir 

sobremaneira os riscos do negócio. Em tese, os riscos jamais poderão ser  

reduzidos a zero, mas, diante da gama de garantias para a atração do investimento 

privado, há de se perquirir efetivamente se, na prática, sobrará margem para 

qualquer imprevisibilidade. 

Isto porque, mesmo com todas as garantias da nova lei, um projeto de 

parceria nos moldes aqui tratados só será assumido por um investidor privado após 

avaliação clara e adequada de algumas variáveis como (I) os resultados em termos 

de redistribuição dos riscos, (II) a viabilidade econômica financeira e sua estrutura de 

custos e níveis de lucratividade, (III) o domínio técnico do objeto envolvido na 

parceria, considerada a relativa capacidade técnica do parceiro público e (IV) a 

operacionalidade da parceira, entendida com a capacidade conjunta das partes 

envolvidas numa ação conjugada de esforços para o atingimento das metas 

propostos para o negócio62. 

Segundo a Lei das Parcerias, a contraprestação adicional à tarifa 

eventualmente cobrada do usuário, que caracteriza os contratos de parcerias 

público-privadas, pode ocorrer de várias formas, como por exemplo: (I) ordem 

bancária, que pressupõe pagamento em dinheiro; (II) cessão de créditos não 

tributários; (III) outorga de direitos em face da Administração Pública; (IV) outorga de 

direitos sobre bens públicos dominicais; (V) e outros mecanismos admitidos em lei63. 

Tais “outros mecanismos” podem ampliar ao infinito o leque de opções, a depender 

da criatividade, respeitados, obviamente, os limites legais. 

                                                 
62 ARAGÃO, José; BRASILEIRO, Anísio; NETO, Oswaldo; MAIA, Maria; MARAR, José; FILHO, 
Rômulo; RODRIGUES, Carlos; SANTOS, Enilson. Parcerias sociais para o desenvolvimento 
nacional e fatores críticos para o seu sucesso. Natal: EDUFRN, 2004. p. 52. 
63 Lei n° 11.079/04, incisos I a V do art.6°. 



 

Eventual renúncia de receita pública pode ser mecanismo para 

contraprestação, ainda mais quando for significativo para o menor valor da tarifa. 

Mas, nestes casos, há de ser seguir o regramento imposto pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal64. 

A redação final da lei retirou a previsão, contida no projeto inicial, de 

precedência na liberação de recursos orçamentário-financeiros e os seus 

respectivos pagamentos para o cumprimento dos contratos com o parceiro privado 

em relação às demais obrigações contratuais contraídas pela Administração Pública, 

dada à incompatibilidade com a LRF. 

Em relação às garantias, o legislador pátrio foi tão coerente com o propósito 

da lei que trouxe um elenco absolutamente novo de garantias as quais o parceiro 

privado poderá contar. 

São elas, diretamente, mediante: (I) vinculação de receitas, observado o 

disposto no inciso IV do art.167 da Constituição; (II) instituição ou utilização de 

fundos especiais previstos em lei, o que, para a União, está criado o Fundo 

Garantidor de Parcerias Público-Privadas – FGP; (III) contratação de seguro-garantia 

junto a companhias seguradoras que não sejam controladas pelo Poder Público; (IV) 

garantia prestada pro organismos internacionais ou instituições financeiras que não 

sejam controladas pelo Poder Público; (V) garantias prestadas por fundo garantidor 

ou empresa estatal criada para essa finalidade; (VI) outros mecanismos previstos em 

lei65. 

 

                                                 
64 LRF, art.14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual 
decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-
financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender o disposto na 
lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições: I - omissis; II - omissis. 
65 Lei n° 11.079/04, incisos I a VI do art.8°. 



 

Além das garantias retro enumeradas, a lei, de maneira indireta, traz outros 

elementos normativos que pretendem conceder um elevado grau de respeitabilidade 

aos projetos de parcerias público-privadas. São eles: (I) o limitador de 1% (um por 

cento) da receita corrente líquida para serem destinados às despesas de caráter 

continuado derivadas de tais contratos, com a proibição da realização de 

transferência voluntária da União para os Estados, Distrito Federal e Municípios, 

caso tenham estes ultrapassado o teto no ano anterior66; (II) a autorização para que 

a União possa dar incentivo às aplicações em fundos de investimento em direitos 

creditórios provenientes de contratos de parceria público-privadas67; (III) a 

possibilidade de concessão de créditos destinado ao financiamento dos projetos e a 

participação dos fundos de pensão, na forma de regulamento do Conselho 

Monetário Nacional68; (IV) a obrigação aos Estados, Distrito Federal e Municípios de 

enviarem ao Senado e à Secretaria do Tesouro Nacional informações sobre o 

comprometimento de sua receita corrente líquida com projetos de parceira público-

privada69; (V) adoção de ações descentralizadas e específicas para a gestão de 

contratos sob essa modalidade. 

No sentido inverso, das garantias do parceiro privado em relação ao parceiro 

público, nada mudou, restando consolidadas apenas aquelas já relacionadas no 

art.56 da Lei n° 8.666.93, ou seja, caução em dinheiro ou em títulos da dívida 

pública, seguro-garantia e fiança bancária. 

Como as parcerias público-privadas exigem dos parceiros envolvidos uma 

postura negocial baseada em confiança mútua, pois irão assumir obrigações de um 

negócio de longo prazo, torna-se imprescindível (e o legislador assim entendeu) a 
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criação de um ambiente de razoável segurança jurídica que deve marcar todo o 

projeto, desde a negociação possível dos termos contratuais até o seu final, com a 

consolidação do objetivo de interesse comum. 

A magnitude dos investimentos e o longo prazo de sua maturação exigem, 

mais do que segurança contratual, a convicção de que os interesses entre a 

Administração e o particular são convergentes. Por isso, há de se buscar o balanço 

equilibrado entre os direitos individuais e a supremacia do interesse público, 

princípio inafastável nas relações da administração pública.  

 

 

3.5 As peculiaridades da licitação 

 

 

O art. 175 da Constituição Federal estabelece que incumbe ao Poder Público, 

na forma da lei, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, sempre 

através de licitação, a prestação de serviços públicos. 

Portanto, a regra de licitação prévia para os contratos de parceria público-

privada, tal como nas concessões comuns, deriva de mandamento constitucional, 

tendo a Lei das Parcerias dedicado um capítulo inteiro para tratar das peculiaridades 

que marcam o procedimento neste tipo de avença.  

Estão previstas no novo marco regulatório algumas novidades marcantes para 

o ordenamento jurídico pátrio. As mais significantes são a necessidade de prévia 

autorização do chamado comitê gestor para o desencadeamento do procedimento 

de escolha; a inserção da possibilidade da arbitragem na solução dos conflitos 

decorrentes ou relacionados aos contratos; a possibilidade de inversão da ordem 



 

das fases de habilitação e julgamento, inserindo o pregão no tipo de licitação de 

melhor técnica. 

O novo regramento começa por reafirmar a concorrência70 como modalidade 

única71 para as licitações de concessões, agora em quaisquer das suas 

modalidades. Neste ponto há ampla convergência com a Lei n° 9.789/95, que ao 

definir a concessão de serviço público e a concessão de serviço público precedida 

de execução de obra pública, também exige licitação na modalidade de 

concorrência72. 

Uma discussão que sempre ocorre na doutrina é quanto a eventual 

possibilidade de dispensa de licitação nos casos das concessões. Sobre tal 

possibilidade, tanto a Lei n° 11.079/04 como as anteriores Leis n.°s 8.789 e 9.074 

silenciaram, o que poderia conduzir a uma afirmação da possibilidade. Mas, esta não 

é a melhor interpretação na medida em que existe total incompatibilidade entre o tipo 

de contrato (de concessão) e a possibilidade de dispensa de licitação. 

Sobre o assunto, primaz é a posição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro73: 

 
No que diz respeito às hipóteses de dispensa de licitação, as Leis n°s 8.789 
e 9.074 silenciaram, o que permitiria, em uma interpretação simplista, a 
conclusão de que se aplicariam exatamente as mesmas hipóteses 
estabelecidas no art.24 da Lei n° 8.666. No entanto, considero inaceitável 
esse entendimento, porque a dispensa de licitação, ao contrário da 
inexigibilidade, ocorre em situações em que o legislador faculta a 
contratação direta, embora haja possibilidade de competição. Em contrato 
como a concessão de serviço público, de natureza extremamente complexa, 
envolvendo grande volume de recursos e bens públicos, e com duração 
longa para permitir ao concessionário a recuperação dos investimentos, não 
se justifica a contratação direta, a não ser em casos de inexigibilidade de 

                                                 
70 Lei n° 8.666/93. Art.22, §1° Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados 
quem na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de 
qualificação previstos no edital para execução de seu objeto. 
71 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 9. ed. São 
Paulo: Dialética, 2002. p. 200. O que diferencia a concorrência á a amplitude de participação dos 
interessados. Ainda segundo a Lei de Licitações, a concorrência é a modalidade de licitação para 
realização de obras e serviços de engenharia sempre que o valor estimado para a contratação for 
superior a R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). 
72 Lei n° 8.789/95, incisos II e III do art.2°. 
73 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na administração pública. 3. ed. São Paulo: Atlas, 
1999. p. 119. 



 

licitação. Aliás, examinando-se o elenco do art.24 da Lei n° 8.666, verifica-
se que as hipóteses de dispensa de licitação, válidas para outros tipos de 
contrato, são incompatíveis com a concessão e permissão de serviço 
público. 
 

A mesma incompatibilidade inocorre nos casos extremos de guerra, grave 

perturbação da ordem, calamidade pública e nos casos de emergência quando 

caracterizada urgência de atendimento que possa ocasionar prejuízo ou 

comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, 

públicos ou particulares; e quando não acudirem interessados à licitação e esta não 

puder ser repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas neste caso as 

condições preestabelecidas. 

As hipóteses aqui levantadas, embora relacionadas em lei como dispensa, 

configuram típicos casos de inexigibilidade, não porque não haja, em tese, 

viabilidade de competição, mas porque as circunstâncias excepcionalíssimas, no 

caso concreto, inviabilizam a competição porque manifestamente contrária ao 

interesse público74. 

Não acompanhou a redação final da lei a propositura contida no projeto da 

etapa de pré-qualificação na concorrência. Porém, a exigência de autorização prévia 

do projeto pela autoridade competente – órgão gestor –, que também tem a 

competência para autorizar a abertura da licitação e aprovar o edital, é uma 

inovação bem vinda porquanto baseada em métodos de controle prévio que indicam 

detida análise primária da conveniência da concessão75. Aliás, além das 

competências citadas, no caso da União ao órgão gestor caberá, ainda, definir os 
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serviços prioritários para execução no regime de parcerias, disciplinar os 

procedimentos para celebração de contratos e apreciar relatórios de sua execução76. 

A instituição do órgão gestor, nos termos do art. 14 da Lei das Parcerias, se 

dá por decreto. Disso, para que se possa interpretar o dispositivo em conformidade 

com a alínea “a” do inciso IV do art.84 do texto constitucional, haveria de se 

compreender o órgão gestor como mera unidade administrativa inserida em outro 

órgão da Administração Direta, aproximando sua natureza jurídica com a das 

comissões de licitações.  

Porém, a tentativa de acomodação do citado art.14 torna-se inócua quando se 

constata que as disposições do art.15 quase que o colocam em posição de 

supremacia perante outros órgãos da Administração77, reforçando a idéia de sua 

complexidade. Do mesmo modo, a previsão de que o órgão gestor poderá criar 

estrutura de apoio técnico com a presença de representantes de instituições 

públicas, contribui para a afirmação de que os órgãos gestores, nos moldes 

concebidos, devem ser obrigatoriamente criados por lei. Espera-se que os 

legisladores estaduais e municipais, ao instituírem suas unidades de parcerias 

público-privadas, atendem para a impropriedade sob comento. 

O que é importante e fundamental, é que ao órgão gestor é atribuída 

competência ímpar de aprovação de viabilidade do projeto. Por isso, a estrutura de 

apoio técnico a que a lei se refere como opcional, será, em verdade, salutarmente 

obrigatória. 

                                                 
76 Lei n° 11.079/04, incisos I a IV do art. 14. Pela natureza das competências indicadas no dispositivo, 
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(incisos I e III) como também de natureza normativa (inciso II) e fiscalizatória (inciso IV). 
77 Os Ministérios e Agências Reguladoras deverão submeter ao órgão gestor, semestralmente, 
relatórios circunstanciados acerca das execuções dos contratos de parceria público-privadas. 



 

Nas licitações de parcerias público-privadas será permitida a participação dos 

autores do projeto, em conformidade com o que já ocorria nas concessões comuns, 

mas diferentemente da regra geral da Lei de Licitações78.  

Aliás, o compromisso por estabelecimento de um regramento próprio e 

dinâmico para a nova modalidade de concessão fica evidente na redação das razões 

do veto presidencial ao inciso II do art.11 da lei sob comento, que dispunha sobre a 

possibilidade do instrumento convocatório prever a responsabilidade do contratado 

pela elaboração dos projetos executivos de obras.  

Vejamos as razões de veto: 

 

O inciso II do art.11 permite que apenas a elaboração do projeto executivo 
das obras seja delegada ao parceiro provado. Dessume-se do seu texto que 
a Administração teria a obrigação de realizar o projeto básico das obras. Isto 
seria reproduzir para as parcerias público-privadas o regime vigente para as 
obras públicas, ignorando a semelhança entre as parcerias e as concessões 
– semelhança esta que levou o legislador a caracterizar as parcerias 
público-privadas como espécies de concessões, a patrocinada e a 
administrativa. 
As parcerias público-privadas só se justificam se o parceiro privado puder 
prestar os serviços contratados de forma mais eficiente que a administração 
pública. Este ganho de eficiência pode advir de diversas fontes, uma das 
quais vem merecendo especial destaque na experiência internacional: a 
elaboração de projetos básico e executivo da obra pelo parceiro privado. 
Contratos de parcerias público-privadas realizados em vários países já 
comprovaram que o custo dos serviços contratados diminui sensivelmente 
se o próprio prestador do serviço ficar responsável pela elaboração dos 
projetos. Isto porque o parceiro privado, na maioria dos casos, dispõe da 
técnica necessária e da capacidade de inovar na definição de soluções 
eficientes em relação ao custo do investimento, sem perda de qualidade, 
refletindo no menor custo do serviço a ser remunerado pela Administração e 
pelo usuário. 

 

O veto presidencial reflete resumidamente uma característica determinante 

dos projetos de concessão: a conjugação de interesses, que se inicia bem antes da 

definição dos projetos. Pouco adianta a Administração sonhar com grandes obras 

(talvez   surjam  algumas  até   mirabolantes)   sem   que   haja   parceiros   privados  
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interessados em realizá-las. E só haverá interesse do capital privado se o retorno do 

investimento for plenamente justificável mediante análise de todas as variáveis que 

envolverão a execução do contrato. Em tese, isonomicamente os interessados 

devem participar das etapas prévias de negociação para a definição das obras que 

serão licitadas. 

O novo texto legal também privilegia o controle social, como a submissão da 

minuta do edital e do contrato à consulta pública, por meio de ampla divulgação na 

imprensa oficial, em jornais de grande circulação e por meio eletrônico79. 

Não se trata de um sufrágio propriamente dito, mas de realizações de 

audiências públicas com a participação da sociedade organizada diretamente ligada 

àquele projeto que se pretende implantar. É o mais próximo que se pode chegar do 

controle social prévio. É bom sempre relembrar que a transparência é talvez o 

principal fator legitimador do modelo. A literatura sobre o assunto indica que a 

construção de um clima de confiança entre os parceiros privados, o Poder Público e 

a sociedade é um dos fatores críticos de sucesso para os projetos80.  

Quanto ao controle a posteriori, os contratos de parceria público-privadas 

serão submetidos aos órgãos de controle externo que já atuam nas fiscalizações dos 

demais contratos administrativos. Mas, deve a Administração se utilizar dos seus 

órgãos de controle interno e entes reguladores para o acompanhamento e 

fiscalização de todas as etapas do projeto81.  

 

                                                 
79 Lei n° 11.079/04, inciso VI do art.10. 
80 ARAGÃO, José; BRASILEIRO, Anísio; NETO, Oswaldo; MAIA, Maria; MARAR, José; FILHO, 
Rômulo, RODRIGUES, Carlos; SANTOS, Enilson. Parcerias sociais para o desenvolvimento 
nacional e fatores críticos para o seu sucesso. Natal: EDUFRN, 2004. 
81 Constituição Federal, art.74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manteão, de forma 
integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: I – omissis; II – comprovar a legalidade e 
avaliar resultados, quanto à eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e 
entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de 
direito privado.  



 

Neste ponto ergue-se a importância dos entes regulatórios, que são 

autarquias em regime especial as quais são conferidas uma disciplina jurídica 

específica, diversa das impostas às autarquias comuns e, por isso, possuem 

autonomia administrativa, ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo e 

estabilidade para seus dirigentes e autonomia financeira. 

Bem a propósito, a regulação passou a ser uma função típica para controlar 

serviços concedidos e, atuando nessa etapa posterior, exercem sua função 

fiscalizadora, normativa e de mediação de conflitos, sem se divorciar, obviamente, 

os princípios constitucionais que regem a Administração Pública. 

Merece destaque a exigência de licença ambiental prévia ou pelo menos 

expedição de diretrizes para o licenciamento ambiental do empreendimento sempre 

que o objeto do contrato assim exigir82. Tal exigência, além de indicar a preocupação 

com a manutenção de um ambiente ecologicamente equilibrado, satisfaz o princípio 

da eficiência, porquanto não se poderia admitir, em projetos da magnitude das 

parcerias público-privadas houvesse total frustração do empreendimento por atraso 

ou impossibilidade de obtenção do licenciamento ambiental. 

O instrumento convocatório poderá instituir a arbitragem (e outros 

mecanismos privados) na resolução de disputas ou conflitos relacionados ao 

contrato83. A arbitragem se dará em língua portuguesa, nos termos da Lei n° 

9.307/96. 

Ninguém discute a ousadia legislativa na introdução da arbitragem para dirimir 

conflitos nos contratos de concessão de parcerias público-privadas, mesmo que 

inserido apenas como uma faculdade do edital. A discussão sobre o assunto 

merecerá destaque no próximo item deste trabalho. 
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Há de se destacar a inconstitucionalidade da previsão do §3° do art.10 da Lei 

das Parcerias, que traz a exigência de autorização legislativa específica e prévia 

para as concessões patrocinadas em que mais de 70% (setenta por cento) da 

remuneração do parceiro privado for paga pela Administração Pública. A norma em 

destaque viola de forma inequívoca o princípio da separação de Poderes84, ou, no 

dizer de outros, princípio da independência e harmonia dos Poderes. 

Inovações significativas podem ser sentidas tanto nos critérios como nas 

fases de julgamento das propostas nas licitações de parcerias público-privadas. 

Neste ponto o legislador referiu-se expressamente às hipóteses dos incisos I 

e V do art.15 da Lei das Concessões, aos quais foram acrescentados mais dois85, 

redundando na seguinte composição de critérios para julgamento da melhor 

proposta: (I) o menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado; (II) melhor 

proposta em razão da combinação do critério de menor valor da tarifa do serviço 

público a ser prestado com o de melhor técnica; (III) menor valor da contraprestação 

a ser paga pela Administração; (IV) melhor proposta em razão da combinação do 

critério de menor valor da contraprestação a ser paga pela Administração com o de 

melhor técnica. 

Obviamente, em razão do princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório, todos os parâmetros e pesos para o exame das propostas técnicas 

devem estar previamente estabelecidos no edital, com clareza suficiente para afastar 

o subjetivismo. 

Na medida em que a Lei das Parcerias prevê a possibilidade da ocorrência de 

inversão das fases86 de habilitação e julgamento da melhor proposta para a  escolha  
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do parceiro privado, acaba por importar os princípios do pregão como opção para 

suas licitações. Assim, nos editais que admitirem este modelo procedimental, ter-se-

á o seguinte rito: (I) apresentação de propostas escritas, que serão avaliadas 

segundo os critérios de melhor técnica e preço previstos no instrumento 

convocatório; (II) na ordem inversa da classificação das propostas escritas, serão 

dados lances em viva voz em quantidade ilimitada; (III) obtida a melhor proposta, 

será aberto o respectivo envelope de habilitação do proponente para verificação do 

atendimento das condições fixadas no edital, caso em que, verificado o atendimento 

das exigências, será este declarado vencedor; (IV) caso o melhor proponente seja 

desclassificado, serão analisados os documentos de habilitação do segundo 

colocado e assim sucessivamente, até que um deles atenda o que fora exigido no 

edital. 

Findo o certame, embora o inciso IV do art. 13 da lei tenha impropriamente 

deixado de referir-se à homologação do procedimento como medida anterior à 

adjudicação do objeto, sabe-se que esta é a seqüência inequívoca dos atos de 

competência da autoridade superior. Na esteira do que prevê a Lei de Licitações, 

concluída a fase de julgamento das propostas, ordenados os licitantes classificados, 

será apresentado um relatório circunstanciado sobre o procedimento. Tal relatório 

será apresentado à autoridade superior para homologação87. A seqüência do ato de 

homologação é a adjudicação do objeto da licitação. 

 

 

 

                                                 
87 Homologação da licitação é ato externo que consiste na aprovação pela autoridade superior de 
todos os atos praticados no curso do procedimento. A homologação é ato necessário e obrigatório à 
adjudicação.  



 

 

 

3.6 A arbitragem nos contratos de parceria público-privadas 

 

 

A hipótese de inserção do mecanismo privada na solução de disputas 

decorrentes dos contratos de parceria público-privada traz à baila discussão sobre a 

aplicabilidade de arbitragem nos contratos administrativos. 

O procedimento arbitral tem raízes históricas muito antigas, na Grécia, onde 

conviveu com o procedimento judicial por vários anos. Baseada em noções de 

equidade,  seria esta o fundamento principal das decisões do árbitro, enquanto que o 

juiz prendia-se demasiadamente na letra da lei. A idéia incutida no tempo antigo até 

hoje prevalece na arbitragem moderna. 

A demora nas soluções dos conflitos levados ao Judiciário é fator primordial 

para enxergar-se o procedimento arbitral como uma alternativa de encurtamento dos 

prazos de julgamento das demandas instaladas. 

No direito romano, o compromisso arbitral era considerado um pacto 

contratual. Sem ficar preso a fórmulas, o árbitro decidia pessoalmente conforme lha 

parecesse mais conveniente nas circunstâncias. Para fazer respeitar o compromisso 

ou a cláusula compromissória, o pretor, em nome de César, concedia a ação arbiter 

in causis bonai fidei. Como o negócio não possuía originalmente força obrigatória, as 

partes estabeleciam multa para sancionar seu descumprimento. Apesar da sentença 

arbitral ser irrecorrível para os tribunais, não havia meios legais para exigir seu 

cumprimento. O procedimento era baseado na boa-fé88. 

                                                 
88 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005. p. 608. Tomo 2. 



 

Em Roma, estavam excluídas da arbitragem as questões atinentes à ordem 

pública e ao estado das pessoas. 

O procedimento foi amplamente utilizado pela Igreja na Idade Média, com 

sucesso. De igual modo, na época do feudalismo, também foi muito utilizado pelos 

senhores feudais. 

O absolutismo dos governos que se seguiu ao feudalismo não favoreceu o 

instituto, cujo revigoramento só veio a ocorrer com a Revolução Francesa, quando 

passa a arbitragem a ser considerada instrumento ideal de reação contra justiça real, 

composta de magistrados ainda ligados ao velho regime89. 

No Brasil, mais de quarenta anos depois da adesão à Convenção de Nova 

Iorque de 1958, o instituto da arbitragem recebe tratamento legislativo específico 

com a edição da Lei n° 9.307 de 23/09/96. 

Logo no art.1° da Lei da Arbitragem, ao delimitar o seu campo de atuação, a 

norma diz que poderão valer-se da arbitragem as pessoas capazes de contratar para 

dirimir litígios relativos a diretos patrimoniais disponíveis. Assim, surge logo a 

discussão sobre a possibilidade de utilização da arbitragem para os contratos 

administrativos que, por envolverem atividade estatal, teriam como objeto, em regra, 

direitos indisponíveis, apesar da tendência pelas vias de solução amigável estar 

presente na Lei n° 8.987/95 – Lei das Concessões, na Lei n° 9.472/97 – Lei Geral 

das Telecomunicações, na Lei n° 9.478/97 – Lei do Petróleo, e na Lei n° 10.233/01 – 

Lei dos Transportes Terrestres e Aquaviários. Não por coincidência as leis aqui 

relacionadas têm como objeto atividades essenciais de natureza econômica de 

competência estatal. 

                                                 
89 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005. p. 608. Tomo 2. 



 

Apesar da firmada a tendência pela solução de conflitos fora da órbita do 

Judiciário, a nova Lei das Parcerias é a primeira a prever de maneira expressa e 

concisa a possibilidade de opção pelo procedimento arbitral para as modalidades de 

contratação que inaugura. 

O que a nova lei não disse é se há e quais são os direitos patrimoniais 

disponíveis para o Estado, embora tenha sido o marco mais importante até aqui para 

o desenvolvimento do instituto da arbitragem no Brasil. 

Há hesitação da doutrina e da jurisprudência sobre a adoção da arbitragem 

nos contratos em que for parte a Administração Pública. Mas, em princípio, o 

legislador das parcerias público-privadas preenche uma lacuna legislativa que, no 

entendimento do Tribunal de Contas da União, na decisão exarada no processo n° 

TC 008.217/93-9, citando julgado do Tribunal Federal de Recursos, era colocada 

como óbice maior da possibilidade da utilização da arbitragem nos contratos 

administrativos. Em outras palavras, o TCU entendeu ser a falta de autorização 

legislativa o impedimento para determinada autarquia, no caso concreto, firmar 

compromisso arbitral.  

Questiona-se se estaria a Corte Nacional de Contas admitindo que a 

possibilidade de inclusão de cláusula de arbitragem estaria condicionada à 

autorização legislativa.  Para responder, cabe transcrição de trechos da decisão: 

 

O Exmo. Sr. Ministro de Minas e Energia, Deputado Federal Paulino Cícero, 
em seu expediente de fls. 1 a 28, que culmina com a presente consulta, 
traz, também, notícia de procedimentos, adotados naquela Pasta, 
ensejando conclusões sobre diversos fatos tidos como irregulares nas 
contratações para a Hidrelétrica de Xingó, os quais poderão subsidiar e 
afetar o mérito das contas da CHESF, razão por que sou pela remessa 
destes autos à IRCE/PE para juntada e exame em conjunto com as contas 
relativas aos exercícios de 1990 e 1991. No mérito. Como bem salientam os 
pareceres, a revisão, mediante juízo arbitral, dos contratos firmados pela 
Administração direta ou indireta não tem guarida em disposição de lei e, por 
serem essencialmente contratos administrativos, estão sob a égide do 
direito público, que não contempla a possibilidade da utilização daquele 



 

instituto, conforme pretende o consulente. Despiciendo, portanto, se torna 
aduzir novas considerações para responder à consulta, em que pese a 
relevância da matéria, de cujo desenlace estaria a depender a retomada 
desse importante Projeto para o desenvolvimento do País, notadamente por 
que voltado para o atendimento pleno das necessidades de energia elétrica 
das regiões Norte e Nordeste, através da interligação com o Sistema 
Tucuruí. Assim, resta-me acolher os pareceres, VOTANDO por que o 
Tribunal responda ao insigne consulente na forma da Decisão que ora 
submeto à deliberação deste Plenário. 
Decisão 
O Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, 
DECIDE: 1. conhecer, como consulta, o expediente do Aviso nº 
167/GM/1993, do Exmo. Senhor Ministro de Minas e Energia, para 
respondê-lo que o juízo arbitral é inadmissível em contratos administrativos, 
por falta de expressa autorização legal e por contrariedade a princípios 
básicos de direito público (princípio da supremacia do interesse público 
sobre o privado, princípio da vinculação ao instrumento convocatório da 
licitação e à respectiva proposta vencedora, entre outros); 2. determinar o 
envio de cópia, à autoridade consulente, dos pareceres emitidos nos autos, 
bem como do Relatório, Voto e desta Decisão; e 3. determinar a remessa 
destes autos à IRCE/PE para juntada e exame em conjunto com as contas 
da Entidade relativas aos exercícios de 1990 e 1991. 

 

Entendidos direitos disponíveis como aqueles de conteúdo econômico 

passíveis de serem transacionados, ou melhor, aqueles em que seu titular pode 

dispor sobre o direito que detém, vale perquirir se a Administração, em determinadas 

situações contratuais específicas, maneja tais direitos. 

É preciso reconhecer que nem todos os direitos de que um órgão ou entidade 

sob controle acionário estatal seja titular são automaticamente indisponíveis90. 

Desta forma, podemos ponderar que se existem em maioria interesses da 

Administração Pública que são indisponíveis, quais sejam, todos aqueles que dizem 

respeito ao atendimento imediato do interesse público, por outro lado, há também os 

interesses disponíveis da Administração Pública, que normalmente se revestem de 

caráter de renúncia a um direito conferido por contrato privado91.  

 

                                                 
90 PINTO, José Emílio Nunes. Arbitragem: necessidade de defesa ou de melhor compreensão. 
Disponível em: <http://www.mundojuridico.adv.br/html/artigos/documentos/texto425.htm>. Acesso em: 
24 ago. 2005. 
91 RAMOS, Luiz Fernando de Moura. A arbitragem em contratos sujeitos ao regime de direito 
público. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4172>. Acesso em: 25 ago. 
2005. 



 

Em outras palavras, os contratos administrativos, embora regidos pelas suas 

cláusulas e preceitos de direito público, estão também regidos supletivamente por 

disposições de direito privado, o que amplia o campo de possibilidades para a 

adoção do juízo arbitral. 

Há quem diga que somente com a definição legal sobre quais sejam os 

direitos patrimoniais disponíveis é que se iniciará o procedimento para se concluir 

sobre a legalidade ou não da arbitragem nos contratos administrativos, restando 

ainda a discussão sobre, por exemplo, o exame necessário no caso de decisão 

desfavorável ao Poder Público ou o sigilo que marca a arbitragem em confronto com 

o princípio da publicidade. 

Talvez a opção pela espera de designação legal não seja o melhor caminho, 

porquanto poderá, inclusive, inocorrer. 

Se o modelo das parcerias público-privadas pedia um sistema eficiente e 

célere de solução de controvérsias como elemento estimulador de investimentos, o 

legislador optou pela adoção de um instituto já existente – a arbitragem – cabendo 

ao intérprete amoldar as necessidades que se instalarão. 

O inciso II do art.11 da Lei das Parcerias trata a instituição da arbitragem 

como opção, devendo o edital prever, de forma clara, qual o rol dos interesses que 

poderão ser objeto de juízo arbitral. Ou seja, quais os interesses patrimoniais 

disponíveis e específicos que envolvem a relação. Neste sentido, não seria absurdo 

prever a hipótese de arbitragem de questões relacionadas a prazos, condições de 

pagamento, estabelecimento de índices alternativos de reajustes no caso de 

supressão do índice legal, cumprimento de metas de caráter formal, e assim por 

diante. 



 

Na prática, pouco futuro terá a cláusula de arbitragem, porquanto muito mais 

indicado ao Administrador pecar por excesso e deixar as questões contratuais para 

serem dirimidas perante o Poder Judiciário, que, de fato, é a representação 

constitucional do Estado-juiz. 

De qualquer modo, a cláusula de compromisso só seria possível nos casos 

em que a Administração possa se ver sujeita, em primeiro plano, às normas de 

direito privado, e apenas subsidiariamente às normas de direito público. 

Na medida da permissão ora discutida, amplia-se sobremaneira a 

responsabilidade do administrador público, que exercerá, na gestão dos contratos de 

parcerias público-privadas, suas funções no limiar da separação entre a atividade 

estatal e a atividade privada. 

O interesse público jamais pode estar desprotegido, de modo que a 

fiscalização de ser intensificada para que não se abuse do direito de dispor dos 

interesses que envolvem o contrato. 

Verificada a ocorrência de conflito sobre direitos indisponíveis, como a própria 

Lei da Arbitragem trata, as questões são obrigatoriamente remetidas ao Poder 

Judiciário92.  

É fato que a adoção sistemática da arbitragem envolve muito mais do que 

condições de legalidade, mas, como de resto é muito próprio das parcerias público-

privada, razões de confiança de que o instituto pode de fato atender aos interesses 

da Administração e, portanto, da coletividade. 

 

 

                                                 
92 Lei n° 9.307/96. Art.25 Sobrevindo no curso da arbitragem controvérsia acerca de direitos 
indisponíveis e verificando-se que de sua existência, ou não, dependerá o julgamento, o árbitro ou o 
tribunal arbitral remeterá as partes à autoridade competente do Poder Judiciário, suspendendo o 
procedimento arbitral. 



 

 

 

3.7 As Sociedades de Propósito Específico – SPE 

 

 

O contrato de parceria público-privada será formalizado entre a Administração 

e a Sociedade de Propósito Específico – SPE93, pessoa jurídica criada 

especialmente para a celebração do negócio jurídico, mediante acompanhamento do 

gestor.  

A exigência legal da criação das Sociedades de Propósito Específico, do 

inglês Special Purpose Company, não é uma novidade, pois, a não ser pela 

nomenclatura, o novo marco legal repete o substrato do art.20 da Lei das 

Concessões, que prevê a possibilidade do Poder Público exigir do consórcio94 

vencedor da licitação que se constitua sob a forma de sociedade. 

No caso das concessões comuns, a previsão se justificaria pelo fato de que a 

organização societária oferece com vantagem a estabilidade maior nas relações 

internas entre as diversas consorciadas, que passariam a ser sócias, e, igualmente, 

entre a sociedade e o Poder Concedente95. É esta noção de estabilidade e garantia 

nas relações, aliada à possibilidade da abertura de capital, que motiva a extensão do 

modelo para as parcerias público-privadas. 

É interessante notar que o termo escolhido para designação legal da nova 

empresa – Sociedade de Propósito Específico – é o mesmo que já designava as 

                                                 
93 Lei n° 11.079/04, art. 9°. 
94 O consórcio, nos termos do art.278 da Lei n° 6.404/76, não tem personalidade jurídica e as 
empresas consorciadas somente se obrigam nas condições previstas nos respectivos contrato, sem 
presunção de solidariedade. 
95 WALD, Arnold; MORAES, Luiza Rangel de; WALD, Alexandre. O direito de parceria e a lei das 
concessões. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 368. 



 

empresas responsáveis pelas securitização de recebíveis de instituições financeiras, 

na forma do que estatui a Resolução n° 2.493/98 do Banco Central do Brasil96. 

Assim, a figura das SPEs já aparecia no ordenamento econômico nacional 

nos contratos de alienação de créditos em favor de securitizadora de recebíveis. 

Neste caso específico, já na licitação, o Edital deve fazer constar minuta do Estatuto 

da nova empresa, ao qual ficará vinculado o licitante vencedor97. 

A Sociedade de Propósito Específico nas parcerias público-privadas será, 

preferencialmente, uma sociedade anônima, permitida a opção pela forma de 

companhia aberta98. O que diferencia a companhia aberta da companhia fechada é 

o fato dos valores mobiliários de sua emissão estejam ou não admitidos à 

negociação no mercado de valores mobiliários99. Para comercializar suas ações no 

mercado, a companhia deverá estar registrada previamente na Comissão de Valores 

Mobiliários. 

A opção pelo modelo das S/A é acertada porquanto a sociedade anônima é, 

necessariamente, uma sociedade de capitais, onde a importância das pessoas dos 

sócios para a consecução dos seus objetivos sociais é apenas relativa, o que 

demonstra seu caráter puramente institucional. 

As SPEs, como sociedades anônimas, serão regidas também pela Lei n° 

6.404/76 – Lei das Sociedades Anônimas, devendo obedecer a padrões de 

                                                 
96  Resolução n° 2.493/98 Art. 1º Autorizar a cessão de créditos oriundos de operações de 
empréstimo, de financiamento e de arrendamento mercantil contratadas por bancos múltiplos, bancos 
comerciais, bancos de investimento, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades  
de crédito imobiliário, sociedades de arrendamento mercantil e companhias hipotecárias a sociedades 
anônimas que tenham por  objeto exclusivo a aquisição de tais créditos. 
97 SOUTO, Marcos Jurema Villela. Direito administrativo da economia. Rio de Janeiro: Lúmen 
Júris, 2003. p. 493. 
98 Lei nº 11.079/04, §2° do art. 9°. 
99 Definição legal do art.4° da Lei n° 6.404/76. 



 

governança corporativa e adotar contabilidade e demonstrações financeiras 

padronizadas, conforme regulamento100. 

Não estarão imunes as SPEs quanto à obrigatoriedade das publicações 

ordenadas de atas, convocações, anúncios e demonstrações financeiras tanto nos 

órgãos oficiais da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios como nos jornais 

de grande circulação na localidade em que está situada a sede da companhia, na 

foram da Lei n° 6.404/76. Aliás, esta recomendação legal á salutar porque privilegia 

os mecanismos de controle e fiscalização dos contratos de parceria. 

Nos mesmos moldes do que já previsto no art. 27 da Lei das Concessões, 

motivo de acaloradas discussões quanto à sua constitucionalidade, a nova lei reedita 

a possibilidade de transferência do controle da sociedade privada no curso da 

contratação mediante anuência do Poder Público, desde que cumpridos os 

seguintes requisitos: (I) o novo controlador deverá atender às exigências de 

capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal necessárias 

à assunção do serviço; (II) e deverá, também, se comprometer ao cumprimento de 

todas as cláusulas do contrato de parceria em vigor. O mesmo rigor de tratamento 

não se repete para a hipótese de transferência de controle da sociedade para os 

seus financiadores101, onde a lei expressamente afasta a aplicabilidade das 

exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e 

fiscal, embora permaneça o compromisso de cumprimento do contrato. Neste ponto 

o legislador compensa o pouco rigor com a condicionante segundo a qual a 

transferência aos financiadores só será possível com o objetivo de promover a 

reestruturação financeira da sociedade para fins de assegurar a continuidade do 

contrato. 

                                                 
100 Lei 11.079/04, §3° do art.9°. 
101 Lei 11.079/04, inciso I do §2° do art.5°. 



 

Em regra, o parceiro público não poderá deter o controle acionário da 

Sociedade de Propósito Específico, o que demonstra a intenção legislativa de 

privilegiar a administração privada nos contratos de parceria público-privada. Nada 

mais natural porquanto a opção pela parceira com o investidor privado só se justifica 

diante do pressuposto da maior eficiência. 

Contudo, o legislador admitiu a hipótese excepcional da assunção do controle 

acionário de uma SPE por instituição financeira controlada pelo Poder Público – 

como, por exemplo, BNDES, Banco do Brasil e CEF – mas somente nos casos em 

que se verificar inadimplemento dos contratos de financiamento102, como medida de 

garantir o retorno do investimento público. 

A opção do legislador pela possibilidade de constituição de Sociedade de 

Propósito Específico para os contratos de parceria público-privada sob a modalidade 

de sociedades anônimas é apenas mais um dos componentes que se uniram para 

agregar valor de segurança para investimentos privados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
102 Lei 11.079/04, §5° do art.9°. 



 

 

 

4 A AUTONOMIA DOS ESTADOS-MEMBROS E MUNICÍPIOS PARA LEGISLAR 

SOBRE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 

 

 

A Lei n° 11.079/04 estabelece normas gerais, o que admite que os Estados-

membros e os Municípios possam legislar concorrentemente. 

É interessante notar que as legislações estaduais precederam à federal, o 

que importa em sua respectiva compatibilização com a lei federal atual, que institui 

normas gerais. 

Assim, no que respeita aos Estados e ao Distrito Federal, a competência 

legislativa da União está restrita à edição de normas gerais, ficando preservada a 

competência dos mesmos para editarem normas gerais suplementares e as normas 

especiais destinadas à regulação das parcerias público-privadas no âmbito de suas 

respectivas jurisdições103. É o que se deduz dos dispositivos constitucionais contidos 

no art. 24, I e os §§ 1º a 4º da Constituição Federal.  

Embora o normativo constitucional não faça referência expressa aos 

Municípios, à luz dos vetores que orientam a moderna interpretação conforme a 

Constituição, esta circunstância não autoriza a equivocada e precipitada conclusão 

orientada no sentido de que os Municípios não podem regular as parcerias público-

privadas no âmbito de suas respectivas jurisdições. Até mesmo porque a própria 

Constituição Federal, no art. 30, I e II, atribuiu aos Municípios competência para 

                                                 
103 MARQUES, Carlos Henrique de Magalhães. As parcerias público-privadas. Disponível em: 
<www.fbde.org.br/parcerias.html - 20k>. 



 

legislar sobre assuntos de interesse local e para suplementar a legislação federal e a 

estadual.  

A competência da União em legislar concorrentemente, que se limita em 

estabelecer as normas gerais que devem ser seguidas pelos demais entes 

federados, no que toca às licitações e contratações públicas sofreu uma pequena 

alteração por ocasião da Reforma de 1998. O inciso XXVII do art.24 assim hoje 

dispõe dentre os casos de competência concorrente: 

 

XXVII – normais gerais de licitação e contratação, em todas as 
modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e 
fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o 
disposto no art.37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de 
economia mista, nos termos do art.173, §1°, III. 

 

Dispunha a antiga redação: 

 

XXVII – normais gerais de licitação e contratação, em todas as 
modalidades, para a administração pública direta e indireta, incluídas as 
fundações instituídas pelo Poder Público, nas diversas esferas de governo, 
e empresas sob seu controle. 

 

O aclaramento dado ao texto pelo legislador constituinte, que foi além de 

elencar as pessoas públicas que estão obrigadas a licitar, não deixou duvidas 

quanto à concorrência legislativa dos demais entes federativos. 

Bem à propósito, a Lei das Parcerias, nos modelos que propõe, impõe aos 

Estados e Municípios a obrigatoriedade de um arcabouço legislativo próprio – um 

verdadeiro ambiente jurídico local – para que possam ser receber e gerir seus 

projetos de parcerias público-privadas. 

A instituição do órgão gestor das parcerias e a criação e regulamentação do 

fundo garantidor são matérias de interesse de cada ente federado, que deverão 

legislar sobre o assunto. 



 

A Lei n° 11.079/04, convenientemente, a partir do artigo 14 restringe-se em 

“Disposições aplicáveis à União”, tratando dos temas próprios da Administração 

Federal, exatamente os relativos ao Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas 

– FGP e ao Comitê Gestor, a ser composto por membros dos atuais Ministérios da 

Fazenda, do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Casa Civil da Presidência da 

República. 

Neste contexto, é interessante perceber o conteúdo das leis estaduais de 

Minas Gerais – Lei n° 14.868/03, São Paulo – Lei n° 11.688/04, Santa Catarina – Lei 

n° 12.930/04 e Goiás – Lei n° 14.910/04. 

Por exemplo, no que toca ao conceito do modelo, a lei mineira diz que as 

parcerias público-privadas se constituem em contratos de colaboração entre o 

Estado e o particular por meio dos quais, nos termos estabelecidos em cada caso, o 

ente privado participa da implantação e do desenvolvimento da obra, serviço ou 

empreendimento público, bem como da exploração e da gestão das atividades dele 

decorrentes, cabendo-lhe contribuir com recursos financeiros, materiais e humanos e 

sendo remunerado segundo o seu desempenho na execução das atividades 

contratadas. 

A lei catarinense considera parceria público-privada o acordo firmado entre a 

administração pública e entes privados, que estabeleça vínculo jurídico para 

implantação ou gestão, no todo ou em parte, de serviços, empreendimentos e 

atividades de interesse público, em que o financiamento e responsabilidade pelo 

investimento e pela exploração incumbem ao partícipe privado. 

Em São Paulo e em Goiás, os legisladores resumiram as parceiras público-

privadas com sendo mecanismos de colaboração entre o Estado e agentes do setor 



 

privado, remunerados segundo critérios de desempenho, em prazo compatível com 

a amortização dos investimentos realizados. 

É imperioso notar que – além do fato de que a precedência da normatização 

do modelo se deu nos Estados governados pelo PSDB, partido que esteve no poder 

central entre 1994 e 2002, sendo o responsável pela implantação efetiva do modelo 

de gestão gerencial no Brasil – em nenhuma das normas estaduais citada, como 

também no projeto inicialmente enviado ao Congresso Nacional, havia o 

enquadramento do contrato de parceira público-privada como modalidade de 

contrato de concessão. 

Tal indecisão legislativa pode ser explicada pela real atipicidade do modelo, 

instigante ao estudo de sua conformação no Direito brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONCLUSÃO: A LÓGICA JURÍDICA DO CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-

PRIVADA 

 

 

A idéia das parcerias público-privadas é motivada pela reconhecida 

incapacidade do Estado em fazer investimentos em estrutura básica além da sua 

capacidade de endividamento, considerando as necessidades preementes da 

população. 

O desafio do modelo de concessão mais liberal, mais uma vez, estará em 

transpor preconceitos de resistências às mudanças, muito mais observados quando 

tais mudanças ocorrem com a rapidez que caracterizam as transformações do novo 

século. 

O Direito Administrativo nacional é chamado à reestruturação. É fato. 

Debatidas e compreendidas as causas motivadoras de sua transição, mesmo 

que se registre discordância, a práxis exige o enfrentamento das situações jurídicas 

que nos são postas, pois o Direito não cria o fato social, mas o inverso. 

A nova figura jurídica das parcerias público-privadas inaugura um novo 

tempo, que dirá se a participação capital privado nos serviços públicos será uma 

realidade permanente ou sucumbirá diante dos dogmas do direito conservador ou 

pela própria ineficácia. 

A Carta de 1988 exagerou nos formalismos impostos à Administração, fato 

que de certo modo engessa a possibilidade de mudanças ao tempo e ao modo 

exigidos na gestão administrativa contemporânea. Se os fatos jurídicos 



 

transformadores do modelo gerencial de gestão pública que são trazidos confrontam 

diretamente os princípios da eficiência e da legalidade, sabe-se que apenas no caso 

concreto há de se discutir eventual e acomodada prevalência, jamais negação de 

qualquer um deles. 

A nova lei das parcerias público-privadas pede urgente interpretação. A 

interpretação é tarefa prévia e indispensável à aplicação do Direito. Em relação à 

norma sob comento, há de se ter determinada tanto sua vontade atual como também 

seu campo de incidência, de modo poder-lhe conferir aplicabilidade. 

Chega-se ao final da obra com a pretensão de se ter contribuído de modo a 

interferir de forma positiva no processo de aplicabilidade de norma objeto do estudo, 

compreendendo como lhe será conferida a materialização nos casos concretos a 

serem enfrentados no dia a dia da Administração Pública. 

Recepciona-se com o estudo os novos contratos de parcerias público-

privadas no direito nacional como contratos de direito público com regime próprio e 

especial onde, de um lado, está o interesse particular de prestar o serviço ou 

desempenhar a atividade, auferindo rendimento por isso, e, de outro, o interesse do 

Estado no cumprimento de uma finalidade pública, que se sobreleva ao interesse 

privado. 

Com base no que aqui foi estudado, podemos dizer que: 

(I) É o contrato de parceria público-privada o contrato administrativo de 

concessão de longo prazo, baseado em garantias especiais previstas em lei, 

mediante o qual o Poder Público delega ao parceiro privado a responsabilidade pelo 

financiamento e execução da obra ou serviço público de largo interesse social, 

remunerando-o em contraprestação pecuniária direta ou indireta ou, ainda, por 



 

exploração tarifária, observadas, durante a gestão, as funções estatais de controle e 

fiscalização. 

(II) Os contratos de parcerias público-privadas não são contratos privados da 

Administração Pública, pois continuam sujeitos ao regime de Direito Administrativo, o 

que quer dizer que sobre estes age com vigor e eficácia o princípio da supremacia 

do interesse público sobre o particular, consubstanciado nas chamadas cláusulas 

exorbitantes. 

(III) Embora o distanciamento entre o Poder Público e o investimento privado 

venha diminuindo gradativamente, não se deve jamais confundir os interesses de 

cada parte, ainda que conjugados temporariamente em prol da consecução do 

interesse coletivo. 

(IV) Os contratos de parcerias público-privadas não arranham a soberania da 

Nação nem limitam a atuação estatal na condução das políticas públicas. 

(V) Os investimentos privados na administração pública não pretendem 

produzir queda na qualidade dos serviços públicos, mas o inverso, aproximar da 

excelência buscada e nunca alcançada em razão da ineficiência estatal. 

(VI) Caberá ao intérprete a conformação do atual modelo legislativo brasileiro 

das parecerias público-privadas com a legislação constitucional produzida sob o 

manto da organização burocrática. 

(VII) As parcerias público-privadas não devem ser encaradas como tábua de 

salvação dos administradores públicos. Devem ser utilizadas preferencialmente em 

projetos de infra-estrutura onde não seria possível outra forma de investimento a não 

ser o compartilhado com a iniciativa privada. 

(VIII) São componentes fundamentais para o sucesso das parcerias público-

privadas:  a participação efetiva dos governantes, da sociedade e dos investidores 



 

privados; a conscientização e absorção jurídica do modelo; o incentivo à criação de 

agentes de fomento dos projetos, ou seja, um aparelhamento intelectual para 

identificação de prioridades para a Administração; criação de mecanismos eficientes 

para garantia dos projetos além dos mandatos eletivos e para que os administrados 

não fiquem reféns dos investidores em relação ao preço e qualidade dos serviços 

por eles prestados em razão da concessão. 
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ANEXO 

 

LEI Nº 11.079, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004 
 

Institui normas gerais para licitação e contratação 
de parceria público-privada no âmbito da 
administração pública. 
  

 
        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
 

Capítulo I 
 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
        Art. 1º. Esta Lei institui normas gerais para licitação e contratação de parceria 
público-privada no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios. 
 
        Parágrafo único. Esta 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. 
 
        Art. 2º. Parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão, na 
modalidade patrocinada ou administrativa. 
 
        § 1º. 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. 
 
        § 2º. Concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que a 
Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução 
de obra ou fornecimento e instalação de bens. 
 
        § 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. 
 
        § 4º. É vedada a celebração de contrato de parceria público-privada: 
 
        I – cujo valor do contrato seja inferior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de 
reais); 
 
        II – cujo período de prestação do serviço seja inferior a 5 (cinco) anos; ou 



 

 
        III – que tenha como objeto único o fornecimento de mão-de-obra, o 
fornecimento e instalação de equipamentos ou a execução de obra pública. 
 
        Art. 3º. As concessões administrativas regem-se por esta Lei, aplicando-se-lhes 
adicionalmente o disposto nos arts. 21, 23, 25 e 27 a 39 da Lei no 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995, e no art. 31 da Lei no 9.074, de 7 de julho de 1995. 
 
        § 1º. As concessões patrocinadas regem-se por esta Lei, aplicando-se-lhes 
subsidiariamente o disposto na Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e nas leis 
que lhe são correlatas. 
 
        § 2º. As concessões comuns continuam regidas pela Lei no 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995, e pelas leis que lhe são correlatas, não se lhes aplicando o 
disposto nesta Lei. 
 
        § 3º. Continuam regidos exclusivamente pela Lei no 8.666, de 21 de junho de 
1993, e pelas leis que lhe são correlatas os contratos administrativos que não 
caracterizem concessão comum, patrocinada ou administrativa. 
 
        Art. 4º. Na contratação de parceria público-privada serão observadas as 
seguintes diretrizes: 
 
        I – eficiência no cumprimento das missões de Estado e no emprego dos 
recursos da sociedade; 
 
        II – respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços e dos entes 
privados incumbidos da sua execução; 
 
        III – indelegabilidade das funções de regulação, jurisdicional, do exercício do 
poder de polícia e de outras atividades exclusivas do Estado; 
 
        IV – responsabilidade fiscal na celebração e execução das parcerias; 
 
        V – transparência dos procedimentos e das decisões; 
 
        VI – repartição objetiva de riscos entre as partes; 
 
        VII – sustentabilidade financeira e vantagens socioeconômicas dos projetos de 
parceria. 
 

Capítulo II 
 

DOS CONTRATOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA 
 
        Art. 5º. As cláusulas dos contratos de parceria público-privada atenderão ao 
disposto no art. 23 da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, no que couber, 
devendo também prever: 
 



 

        I – o prazo de vigência do contrato, compatível com a amortização dos 
investimentos realizados, não inferior a 5 (cinco), nem superior a 35 (trinta e cinco) 
anos, incluindo eventual prorrogação; 
 
        II – as penalidades aplicáveis à Administração Pública e ao parceiro privado em 
caso de inadimplemento contratual, fixadas sempre de forma proporcional à 
gravidade da falta cometida, e às obrigações assumidas; 
 
        III – a repartição de riscos entre as partes, inclusive os referentes a caso 
fortuito, força maior, fato do príncipe e álea econômica extraordinária; 
 
        IV – as formas de remuneração e de atualização dos valores contratuais; 
 
        V – os mecanismos para a preservação da atualidade da prestação dos 
serviços; 
 
        VI – os fatos que caracterizem a inadimplência pecuniária do parceiro público, 
os modos e o prazo de regularização e, quando houver, a forma de acionamento da 
garantia; 
 
        VII – os critérios objetivos de avaliação do desempenho do parceiro privado; 
 
        VIII – a prestação, pelo parceiro privado, de garantias de execução suficientes e 
compatíveis com os ônus e riscos envolvidos, observados os limites dos §§ 3o e 5o 
do art. 56 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e, no que se refere às 
concessões patrocinadas, o disposto no inciso XV do art. 18 da Lei no 8.987, de 13 
de fevereiro de 1995; 
 
        IX – o compartilhamento com a Administração Pública de ganhos econômicos 
efetivos do parceiro privado decorrentes da redução do risco de crédito dos 
financiamentos utilizados pelo parceiro privado; 
 
        X – a realização de vistoria dos bens reversíveis, podendo o parceiro público 
reter os pagamentos ao parceiro privado, no valor necessário para reparar as 
irregularidades eventualmente detectadas. 
 
        § 1º. As cláusulas contratuais de atualização automática de valores baseadas 
em índices e fórmulas matemáticas, quando houver, serão aplicadas sem 
necessidade de homologação pela Administração Pública, exceto se esta publicar, 
na imprensa oficial, onde houver, até o prazo de 15 (quinze) dias após apresentação 
da fatura, razões fundamentadas nesta Lei ou no contrato para a rejeição da 
atualização. 
 
        § 2º. Os contratos poderão prever adicionalmente: 
 
        I – os requisitos e condições em que o parceiro público autorizará a 
transferência do controle da sociedade de propósito específico para os seus 
financiadores, com o objetivo de promover a sua reestruturação financeira e 
assegurar a continuidade da prestação dos serviços, não se aplicando para este 



 

efeito o previsto no inciso I do parágrafo único do art. 27 da Lei no 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995; 
 
        II – a possibilidade de emissão de empenho em nome dos financiadores do 
projeto em relação às obrigações pecuniárias da Administração Pública; 
 
        III – a legitimidade dos financiadores do projeto para receber indenizações por 
extinção antecipada do contrato, bem como pagamentos efetuados pelos fundos e 
empresas estatais garantidores de parcerias público-privadas. 
 
        Art. 6º. A contraprestação da Administração Pública nos contratos de parceria 
público-privada poderá ser feita por: 
 
        I – ordem bancária; 
 
        II – cessão de créditos não tributários; 
 
        III – outorga de direitos em face da Administração Pública; 
 
        IV – outorga de direitos sobre bens públicos dominicais; 
 
        V – outros meios admitidos em lei. 
 
        Parágrafo único. O contrato poderá prever o pagamento ao parceiro privado de 
remuneração variável vinculada ao seu desempenho, conforme metas e padrões de 
qualidade e disponibilidade definidos no contrato. 
 
        Art. 7º. A contraprestação da Administração Pública será obrigatoriamente 
precedida da disponibilização do serviço objeto do contrato de parceria público-
privada. 
 
        Parágrafo único. É facultado à Administração Pública, nos termos do contrato, 
efetuar o pagamento da contraprestação relativa a parcela fruível de serviço objeto 
do contrato de parceria público-privada. 
 

Capítulo III 
 

DAS GARANTIAS 
 
        Art. 8º. As obrigações pecuniárias contraídas pela Administração Pública em 
contrato de parceria público-privada poderão ser garantidas mediante: 
 
        I – vinculação de receitas, observado o disposto no inciso IV do art. 167 da 
Constituição Federal; 
 
        II – instituição ou utilização de fundos especiais previstos em lei; 
 
        III – contratação de seguro-garantia com as companhias seguradoras que não 
sejam controladas pelo Poder Público; 
 



 

        IV – garantia prestada por organismos internacionais ou instituições financeiras 
que não sejam controladas pelo Poder Público; 
 
        V – garantias prestadas por fundo garantidor ou empresa estatal criada para 
essa finalidade; 
 
        VI – outros mecanismos admitidos em lei. 
 

Capítulo IV 
 

DA SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO 
 
        Art. 9º. Antes da celebração do contrato, deverá ser constituída sociedade de 
propósito específico, incumbida de implantar e gerir o objeto da parceria. 
 
        § 1º. A transferência do controle da sociedade de propósito específico estará 
condicionada à autorização expressa da Administração Pública, nos termos do edital 
e do contrato, observado o disposto no parágrafo único do art. 27 da Lei no 8.987, 
de 13 de fevereiro de 1995. 
 
        § 2º. A sociedade de propósito específico poderá assumir a forma de 
companhia aberta, com valores mobiliários admitidos a negociação no mercado.  
 
        § 3º. A sociedade de propósito específico deverá obedecer a padrões de 
governança corporativa e adotar contabilidade e demonstrações financeiras 
padronizadas, conforme regulamento.  
 
        § 4º. Fica vedado à Administração Pública ser titular da maioria do capital 
votante das sociedades de que trata este Capítulo. 
 
        § 5º. A vedação prevista no § 4o deste artigo não se aplica à eventual aquisição 
da maioria do capital votante da sociedade de propósito específico por instituição 
financeira controlada pelo Poder Público em caso de inadimplemento de contratos 
de financiamento. 
 

Capítulo V 
 

DA LICITAÇÃO 
 
        Art. 10. A contratação de parceria público-privada será precedida de licitação na 
modalidade de concorrência, estando a abertura do processo licitatório condicionada 
a: 
 
        I – autorização da autoridade competente, fundamentada em estudo técnico 
que demonstre: 
 
        a) a conveniência e a oportunidade da contratação, mediante identificação das 
razões que justifiquem a opção pela forma de parceria público-privada; 
 



 

        b) que as despesas criadas ou aumentadas não afetarão as metas de 
resultados fiscais previstas no Anexo referido no § 1o do art. 4o da Lei 
Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, devendo seus efeitos financeiros, nos 
períodos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela 
redução permanente de despesa; e 
 
        c) quando for o caso, conforme as normas editadas na forma do art. 25 desta 
Lei, a observância dos limites e condições decorrentes da aplicação dos arts. 29, 30 
e 32 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, pelas obrigações 
contraídas pela Administração Pública relativas ao objeto do contrato; 
 
        II – elaboração de estimativa do impacto orçamentário-financeiro nos exercícios 
em que deva vigorar o contrato de parceria público-privada; 
 
        III – declaração do ordenador da despesa de que as obrigações contraídas pela 
Administração Pública no decorrer do contrato são compatíveis com a lei de 
diretrizes orçamentárias e estão previstas na lei orçamentária anual; 
 
        IV – estimativa do fluxo de recursos públicos suficientes para o cumprimento, 
durante a vigência do contrato e por exercício financeiro, das obrigações contraídas 
pela Administração Pública; 
 
        V – seu objeto estar previsto no plano plurianual em vigor no âmbito onde o 
contrato será celebrado; 
 
        VI – submissão da minuta de edital e de contrato à consulta pública, mediante 
publicação na imprensa oficial, em jornais de grande circulação e por meio 
eletrônico, que deverá informar a justificativa para a contratação, a identificação do 
objeto, o prazo de duração do contrato, seu valor estimado, fixando-se prazo mínimo 
de 30 (trinta) dias para recebimento de sugestões, cujo termo dar-se-á pelo menos 7 
(sete) dias antes da data prevista para a publicação do edital; e 
 
        VII – licença ambiental prévia ou expedição das diretrizes para o licenciamento 
ambiental do empreendimento, na forma do regulamento, sempre que o objeto do 
contrato exigir. 
 
        § 1º. A comprovação referida nas alíneas b e c do inciso I do caput deste artigo 
conterá as premissas e metodologia de cálculo utilizadas, observadas as normas 
gerais para consolidação das contas públicas, sem prejuízo do exame de 
compatibilidade das despesas com as demais normas do plano plurianual e da lei de 
diretrizes orçamentárias. 
 
        § 2º. Sempre que a assinatura do contrato ocorrer em exercício diverso daquele 
em que for publicado o edital, deverá ser precedida da atualização dos estudos e 
demonstrações a que se referem os incisos I a IV do caput deste artigo. 
 
        § 3º. As concessões patrocinadas em que mais de 70% (setenta por cento) da 
remuneração do parceiro privado for paga pela Administração Pública dependerão 
de autorização legislativa específica. 
 



 

        Art. 11. O instrumento convocatório conterá minuta do contrato, indicará 
expressamente a submissão da licitação às normas desta Lei e observará, no que 
couber, os §§ 3º. e 4º. do art. 15, os arts. 18, 19 e 21 da Lei no 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995, podendo ainda prever: 
 
        I – exigência de garantia de proposta do licitante, observado o limite do inciso III 
do art. 31 da Lei no 8.666 , de 21 de junho de 1993; 
 
        II – (VETADO) 
 
        III – o emprego dos mecanismos privados de resolução de disputas, inclusive a 
arbitragem, a ser realizada no Brasil e em língua portuguesa, nos termos da Lei no 
9.307, de 23 de setembro de 1996, para dirimir conflitos decorrentes ou relacionados 
ao contrato. 
 
        Parágrafo único. O edital deverá especificar, quando houver, as garantias da 
contraprestação do parceiro público a serem concedidas ao parceiro privado. 
 
        Art. 12. O certame para a contratação de parcerias público-privadas obedecerá 
ao procedimento previsto na legislação vigente sobre licitações e contratos 
administrativos e também ao seguinte: 
 
        I – o julgamento poderá ser precedido de etapa de qualificação de propostas 
técnicas, desclassificando-se os licitantes que não alcançarem a pontuação mínima, 
os quais não participarão das etapas seguintes; 
 
        II – o julgamento poderá adotar como critérios, além dos previstos nos incisos I 
e V do art. 15 da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, os seguintes: 
 
        a) menor valor da contraprestação a ser paga pela Administração Pública; 
 
        b) melhor proposta em razão da combinação do critério da alínea a com o de 
melhor técnica, de acordo com os pesos estabelecidos no edital; 
 
        III – o edital definirá a forma de apresentação das propostas econômicas, 
admitindo-se: 
 
        a) propostas escritas em envelopes lacrados; ou 
 
        b) propostas escritas, seguidas de lances em viva voz; 
 
        IV – o edital poderá prever a possibilidade de saneamento de falhas, de 
complementação de insuficiências ou ainda de correções de caráter formal no curso 
do procedimento, desde que o licitante possa satisfazer as exigências dentro do 
prazo fixado no instrumento convocatório. 
 
        § 1º. Na hipótese da alínea b do inciso III do caput deste artigo: 
 



 

        I - os lances em viva voz serão sempre oferecidos na ordem inversa da 
classificação das propostas escritas, sendo vedado ao edital limitar a quantidade de 
lances; 
 
        II – o edital poderá restringir a apresentação de lances em viva voz aos 
licitantes cuja proposta escrita for no máximo 20% (vinte por cento) maior que o valor 
da melhor proposta. 
 
        § 2º. O exame de propostas técnicas, para fins de qualificação ou julgamento, 
será feito por ato motivado, com base em exigências, parâmetros e indicadores de 
resultado pertinentes ao objeto, definidos com clareza e objetividade no edital. 
 
        Art. 13. O edital poderá prever a inversão da ordem das fases de habilitação e 
julgamento, hipótese em que: 
 
        I – encerrada a fase de classificação das propostas ou o oferecimento de 
lances, será aberto o invólucro com os documentos de habilitação do licitante mais 
bem classificado, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital; 
 
        II – verificado o atendimento das exigências do edital, o licitante será declarado 
vencedor; 
 
        III – inabilitado o licitante melhor classificado, serão analisados os documentos 
habilitatórios do licitante com a proposta classificada em 2o (segundo) lugar, e 
assim, sucessivamente, até que um licitante classificado atenda às condições 
fixadas no edital; 
 
        IV – proclamado o resultado final do certame, o objeto será adjudicado ao 
vencedor nas condições técnicas e econômicas por ele ofertadas. 
 

Capítulo VI 
 

DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS À UNIÃO 
 
        Art. 14. Será instituído, por decreto, órgão gestor de parcerias público-privadas 
federais, com competência para: (Vide Decreto nº 5.385, de 2005) 
 
        I – definir os serviços prioritários para execução no regime de parceria público-
privada; 
 
        II – disciplinar os procedimentos para celebração desses contratos;  
 
        III – autorizar a abertura da licitação e aprovar seu edital; 
 
        IV – apreciar os relatórios de execução dos contratos. 
 
        § 1º. O órgão mencionado no caput deste artigo será composto por indicação 
nominal de um representante titular e respectivo suplente de cada um dos seguintes 
órgãos: 
 



 

        I – Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, ao qual cumprirá a tarefa 
de coordenação das respectivas atividades; 
 
        II – Ministério da Fazenda; 
 
        III – Casa Civil da Presidência da República. 
 
        § 2º. Das reuniões do órgão a que se refere o caput deste artigo para examinar 
projetos de parceria público-privada participará um representante do órgão da 
Administração Pública direta cuja área de competência seja pertinente ao objeto do 
contrato em análise. 
 
        § 3º. Para deliberação do órgão gestor sobre a contratação de parceria público-
privada, o expediente deverá estar instruído com pronunciamento prévio e 
fundamentado: 
 
        I – do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, sobre o mérito do 
projeto; 
 
        II – do Ministério da Fazenda, quanto à viabilidade da concessão da garantia e 
à sua forma, relativamente aos riscos para o Tesouro Nacional e ao cumprimento do 
limite de que trata o art. 22 desta Lei. 
 
        § 4º. Para o desempenho de suas funções, o órgão citado no caput deste artigo 
poderá criar estrutura de apoio técnico com a presença de representantes de 
instituições públicas. 
 
        § 5º. O órgão de que trata o caput deste artigo remeterá ao Congresso Nacional 
e ao Tribunal de Contas da União, com periodicidade anual, relatórios de 
desempenho dos contratos de parceria público-privada. 
 
        § 6º. Para fins do atendimento do disposto no inciso V do art. 4o desta Lei, 
ressalvadas as informações classificadas como sigilosas, os relatórios de que trata o 
§ 5o deste artigo serão disponibilizados ao público, por meio de rede pública de 
transmissão de dados. 
 
        Art. 15. Compete aos Ministérios e às Agências Reguladoras, nas suas 
respectivas áreas de competência, submeter o edital de licitação ao órgão gestor, 
proceder à licitação, acompanhar e fiscalizar os contratos de parceria público-
privada. 
 
        Parágrafo único. Os Ministérios e Agências Reguladoras encaminharão ao 
órgão a que se refere o caput do art. 14 desta Lei, com periodicidade semestral, 
relatórios circunstanciados acerca da execução dos contratos de parceria público-
privada, na forma definida em regulamento. 
 
        Art. 16. Ficam a União, suas autarquias e fundações públicas 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 em virtude das parcerias de que trata esta Lei. 
 
        § 1º. O FGP terá natureza privada e patrimônio próprio separado do patrimônio 
dos cotistas, e será sujeito a direitos e obrigações próprios. 
 
        § 2º. O patrimônio do Fundo será formado pelo aporte de bens e direitos 
realizado pelos cotistas, por meio da integralização de cotas e pelos rendimentos 
obtidos com sua administração. 
 
        § 3º. Os bens e direitos transferidos ao Fundo serão avaliados por empresa 
especializada, que deverá apresentar laudo fundamentado, com indicação dos 
critérios de avaliação adotados e instruído com os documentos relativos aos bens 
avaliados. 
 
        § 4º. A integralização das cotas poderá ser realizada em dinheiro, títulos da 
dívida pública, bens imóveis dominicais, bens móveis, inclusive ações de sociedade 
de economia mista federal excedentes ao necessário para manutenção de seu 
controle pela União, ou outros direitos com valor patrimonial. 
 
        § 5º. O FGP responderá por suas obrigações com os bens e direitos integrantes 
de seu patrimônio, não respondendo os cotistas por qualquer obrigação do Fundo, 
salvo pela integralização das cotas que subscreverem. 
 
        § 6º. A integralização com bens a que se refere o § 4º deste artigo será feita 
independentemente de licitação, mediante prévia avaliação e autorização específica 
do Presidente da República, por proposta do Ministro da Fazenda. 
 
        § 7º. O aporte de bens de uso especial ou de uso comum no FGP será 
condicionado a sua desafetação de forma individualizada. 
 
        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 assembléia dos 
cotistas. 
 
        § 2º. A representação da União na assembléia 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. 
 
        Art. 18. As garantias do FGP serão prestadas proporcionalmente ao valor da 
participação de cada cotista, sendo vedada a concessão de garantia cujo valor 
presente líquido, somado ao das garantias anteriormente prestadas e demais 
obrigações, supere o ativo total do FGP. 
 



 

        § 1º. A garantia será prestada na forma aprovada pela assembléia dos cotistas, 
nas seguintes modalidades: 
 
        I – fiança, sem benefício de ordem para o fiador; 
 
        II – penhor de bens móveis ou de direitos integrantes do patrimônio do FGP, 
sem transferência da posse da coisa empenhada antes da execução da garantia; 
 
        III – hipoteca de bens imóveis do patrimônio do FGP; 
 
        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. 
 
        § 2º. O FGP poderá prestar contra-garantias a seguradoras, instituições 
financeiras e organismos internacionais que garantirem o cumprimento das 
obrigações pecuniárias dos cotistas em contratos de parceria público-privadas. 
 
        § 3º. A quitação pelo parceiro público de cada parcela de débito garantido pelo 
FGP importará exoneração proporcional da garantia. 
 
        § 4º. No caso de crédito líquido e certo, constante de título exigível aceito e não 
pago pelo parceiro público, a garantia poderá ser acionada pelo parceiro privado a 
partir do 45º (quadragésimo quinto) dia do seu vencimento. 
 
        § 5º. O parceiro privado poderá acionar a garantia relativa a débitos constantes 
de faturas emitidas e ainda não aceitas pelo parceiro público, desde que, 
transcorridos mais de 90 (noventa) dias de seu vencimento, não tenha havido sua 
rejeição expressa por ato motivado. 
 
        § 6º. A quitação de débito pelo FGP importará sua subrogação nos direitos do 
parceiro privado. 
 
        § 7º. Em caso de inadimplemento, os bens e direitos do Fundo poderão ser 
objeto de constrição judicial e alienação para satisfazer as obrigações garantidas. 
 
        Art. 19 O FGP não pagará rendimentos a seus cotistas, assegurando-se a 
qualquer deles o direito de requerer o resgate total ou parcial de suas cotas, 
correspondente ao patrimônio ainda não utilizado para a concessão de garantias, 
fazendo-se a liquidação com base na situação patrimonial do Fundo. 
 
        Art. 20. A dissolução do FGP, deliberada pela assembléia dos cotistas, ficará 
condicionada à prévia quitação da totalidade dos débitos garantidos ou liberação das 
garantias pelos credores. 



 

 
        Parágrafo único. Dissolvido o FGP, o seu patrimônio será rateado entre os 
cotistas, com base na situação patrimonial à data da dissolução. 
 
        Art. 21. É facultada a constituição de patrimônio de afetação que não se 
comunicará com o restante do patrimônio do FGP, ficando vinculado exclusivamente 
à garantia em virtude da qual tiver sido constituído, não podendo ser objeto de 
penhora, arresto, seqüestro, busca e apreensão ou qualquer ato de constrição 
judicial decorrente de outras obrigações do FGP. 
 
        Parágrafo único. A constituição do patrimônio de afetação será feita por registro 
em Cartório de Registro de Títulos e Documentos ou, no caso de bem imóvel, no 
Cartório de Registro Imobiliário correspondente. 
 
        Art. 22. A União somente poderá contratar parceria público-privada quando a 
soma das despesas de caráter continuado derivadas do conjunto das parcerias já 
contratadas não tiver excedido, no ano anterior, a 1% (um por cento) da receita 
corrente líquida do exercício, e as despesas anuais dos contratos vigentes, nos 10 
(dez) anos subseqüentes, não excedam a 1% (um por cento) da receita corrente 
líquida projetada para os respectivos exercícios. 
 

Capítulo VII 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
         Art. 23. Fica a União autorizada a conceder incentivo, nos termos do Programa 
de Incentivo à Implementação de Projetos de Interesse Social – PIPS, instituído pela 
Lei no 10.735, de 11 de setembro de 2003, às aplicações em fundos de 
investimento, criados por instituições financeiras, em direitos creditórios provenientes 
dos contratos de parcerias público-privadas. 
 
        Art. 24. O Conselho Monetário Nacional estabelecerá, na forma da legislação 
pertinente, as diretrizes para a concessão de crédito destinado ao financiamento de 
contratos de parcerias público-privadas, bem como para participação de entidades 
fechadas de previdência complementar. 
 
        Art. 25. A Secretaria do Tesouro Nacional editará, na forma da legislação 
pertinente, normas gerais relativas à consolidação das contas públicas aplicáveis 
aos contratos de parceria público-privada. 
 
        Art. 26. O inciso I do § 1o do art. 56 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
"Art. 56 .................................................................................... 
 
§ 1o ......................................................................................... 
 
I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido 
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de 



 

liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos 
seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 
 
........................................................................................." (NR) 
 
        Art. 27. As operações de crédito efetuadas por empresas públicas ou 
sociedades de economia mista controladas pela União não poderão exceder a 70% 
(setenta por cento) do total das fontes de recursos financeiros da sociedade de 
propósito específico, sendo que para as áreas das regiões Norte, Nordeste e Centro-
Oeste, onde o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH seja inferior à média 
nacional, essa participação não poderá exceder a 80% (oitenta por cento). 
 
        § 1º. Não poderão exceder a 80% (oitenta por cento) do total das fontes de 
recursos financeiros da sociedade de propósito específico ou 90% (noventa por 
cento) nas áreas das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, onde o Índice de 
Desenvolvimento Humano – IDH seja inferior à média nacional, as operações de 
crédito ou contribuições de capital realizadas cumulativamente por: 
 
        I – entidades fechadas de previdência complementar; 
 
        II – empresas públicas ou sociedades de economia mista controladas pela 
União. 
 
        § 2º. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por fonte de recursos 
financeiros as operações de crédito e contribuições de capital à sociedade de 
propósito específico. 
 
        Art. 28. A União não poderá conceder garantia e realizar transferência 
voluntária aos Estados, Distrito Federal e Municípios se a soma das despesas de 
caráter continuado derivadas do conjunto das parcerias já contratadas por esses 
entes tiver excedido, no ano anterior, a 1% (um por cento) da receita corrente líquida 
do exercício ou se as despesas anuais dos contratos vigentes nos 10 (dez) anos 
subseqüentes excederem a 1% (um por cento) da receita corrente líquida projetada 
para os respectivos exercícios. 
 
        § 1º. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que contratarem 
empreendimentos por intermédio de parcerias público-privadas deverão encaminhar 
ao Senado Federal e à Secretaria do Tesouro Nacional, previamente à contratação, 
as informações necessárias para cumprimento do previsto no caput deste artigo. 
 
        § 2º. Na aplicação do limite previsto no caput deste artigo, serão computadas 
as despesas derivadas de contratos de parceria celebrados pela Administração 
Pública direta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de 
economia mista e demais entidades controladas, direta ou indiretamente, pelo 
respectivo ente. 
 
        § 3º. (VETADO) 
 
        Art. 29. Serão aplicáveis, no que couber, as penalidades previstas no Decreto-
Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, na Lei no 8.429, de 2 de 



 

junho de 1992 – Lei de Improbidade Administrativa, na Lei no 10.028, de 19 de 
outubro de 2000 - Lei dos Crimes Fiscais, no Decreto-Lei no 201, de 27 de fevereiro 
de 1967, e na Lei no 1.079, de 10 de abril de 1950, sem prejuízo das penalidades 
financeiras previstas contratualmente. 
 
        Art. 30. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
        Brasília, 30 de dezembro de 2004; 183o da Independência e 116o da 
República. 
 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
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