
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE  

CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS 

UNIDADE ACADÊMICA DE DIREITO 

CURSO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS 

  

 

 

 

 

 
 

ALLISON HALEY DOS SANTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS JURÍDICOS DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS E SUA 

RELAÇÃO COM OS CONTRATOS DE CONCESSÃO FIRMADOS ENTRE 

A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E OS PARTICULARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOUSA - PB 

2010 



ALLISON HALEY DOS SANTOS 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS JURÍDICOS DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS E SUA 

RELAÇÃO COM OS CONTRATOS DE CONCESSÃO FIRMADOS ENTRE 

A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E OS PARTICULARES 

 

 

 

 

 

 

 
Monografia apresentada ao Curso de 

Ciências Jurídicas e Sociais do CCJS da 

Universidade Federal de Campina Grande, 

como requisito parcial para obtenção do 

título de Bacharel em Ciências Jurídicas e 

Sociais. 

 

 

 

 

Orientadora: Professora Drª. Maria Marques Moreira Vieira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOUSA - PB 

2010 



ALLISON HALEY DOS SANTOS 

ASPECTOS JURIDICOS DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E SUA RELA£AO 
COM OS CONTRATOS DE CONCESSAO FIRMADOS ENTRE A ADMINISTRAgAO 

PUBLICA E OS PARTICULARES 

Trabalho monografico apresentado ao Curso de 
Direito do Centro de Ciencias Juridicas e Sociais 
da Universidade Federal de Campina Grande, 
como exigencia parcial da obtencao do titulo de 
Bacharel em Ciencias Juridicas e Sociais. 

Orientadora: Prof.3 Maria Marques Moreira Vieira 

Banca Examinadora: Data de aprovacao: 17/06/2010 

Orientadora: Prof.3 Maria Marques Moreira 

Examinador: Prof. Jose Idemario T. Oliveira 

Examinador: Prof. Jailton Macena de Araujo 



A minha familia e a 
todos que me apoiaram. 



AGRADECIMENTOS 

A Deus, senhor onipresente e onipotente em minha vida 

As pessoas que sempre acreditaram e mim, depositando sua confianca 

A todos da minha familia, que me incentivou e deu apoio em varios momentos 

Aos meus colegas de turma, que compartilharam comigo suas experiencias 

A minha orientadora que foi fonte de inspiracao para este trabalho pela sua sabedoria 

Ao meu irmao Caio, amigo de todas as horas, que sempre esteve ao meu lado 

Em especial, a minha mae Maria, pessoa de muita fe, guerreira incansavel e destemida 



O sucesso nao se encontra no final do 
caminho. Ele est a na propria Jornada. 

Francois Garagnon 



RESUMO 

Na presente pesquisa cientifica se identifica os aspectos juridicos das parcerias publico-
privadas e sua relacao com os contratos de concessao regidos pela Lei 8.987/95, bem como 
pela Lei 8.666/93, buscando entender como se aplicam os institutos ja existentes nessa nova 
modalidade de contratacao entre o Poder Publico e a iniciativa privada. A investigacao 
norteou-se pelos seguintes objetivos: abordar questoes imprescindiveis para compreensao do 
tema, como a forma de concessao de servicos pubicos no direito brasileiro, seu conceito, 
natureza juridica, caracteristicas dos contratos; expoe os aspectos historicos que marcaram o 
surgimento das parcerias publico-privadas no cenario mundial; mostra a sua introducao no 
ordenamento juridico brasileiro; aborda o conceito e as regras aplicaveis aos contratos de 
parcerias entre o poder publico e a iniciativa privada; analisa as PPPs e sua relacao com os 
contratos de concessao de servicos publicos na forma comum; a base legal para formalizacao 
desses contratos, as especies, o procedimento licitatorio, a politica tarifaria, as caracteristicas 
inerentes a ambas as modalidades de contrato, suas clausulas essenciais; as formas de 
extincao. A pesquisa compoem-se em termos de referencial teorico, da legislacao patria, das 
obras de renomados doutrinadores nacionais e informacoes contidas em artigos especializados 
publicados em sites de internet. Ao alcance a atividade proposta, apresentou-se cabivel a 
utilizacao dos metodos bibliograficos, exegetico-juridico e a coleta de dados que se efetivou 
atraves de pesquisa documental. Cumpre salientar que a tematica e relevante, haja vista que e 
centro de discussoes, compondo a atividade legiferante dos administrativistas 
contemporaneos. Enfim, realizada a pesquisa, houve a confirmacao do problema e da hipotese 
elaborados, quais sejam: quais os aspectos juridicos das parcerias publico-privadas e como os 
contratos neste ambito se relacionam com as concessoes comuns? Hipotese: Varios sao os 
aspectos juridicos que se relacionam entre parcerias publico-privadas e concessoes comuns de 
servico publico. 

Palavras-chave: Parcerias publico-privadas. Concessao de servico publico. Contratos 
administrativos. Licitacao. Clausulas essenciais. 



ABSTRACT 

In the present scientific research i f it identifies to the legal aspects of the public-private 
partnerships and its relation with contracts of concession conducted by Law 8,987/95, as well 
as for Law 8,666/93, searching to understand as i f they apply the existing Justinian codes 
already in this new modality of act of contract between the Public Power and the private 
initiative. The inquiry was guided for the following objectives: to approach essential 
questions for understanding of the subject, as the form of concession of pubicos services in 
the Brazilian right, its concept, legal nature, characteristics of contracts; it displays the aspects 
historical that had marked the sprouting of the public-private partnerships in the world-wide 
scene; it shows its introduction in the Brazilian legal system; it approaches the applicable 
concept and rules to contracts of partnerships between the public power and the private 
initiative; it analyzes the PPPs and its relation with public utility concession agreements in the 
common form; the legal base for formalizacao of these contracts, the species, the 
accomplishment of the licitation, the tarifaria politics, the inherent characteristics to both the 
essential contract modalities, its clauses; the forms of extinguishing. The research is 
composed in terms of theoretical referencial, of the native legislation, the workmanships of 
famous national doutrinadores and information contained in articles specialized published in 
sites of Internet. To the reach the activity proposal, presented cabivel the use of the 
bibliographical methods, exegetico-legal and the collection of data that i f it accomplished 
through documentary research. It fulfills to point out that the thematic one is excellent, has 
seen that it is center of quarrels, composing the activity legislator of the specialists in 
administrative law contemporaries. At last, carried through the research, it had the 
confirmation of the elaborated problem and of the hypothesis, which are: which the legal 
aspects of the public-private partnerships and as contracts in this scope become related with 
the common concessions? Hypothesis: Several are the legal aspects that i f relate between 
public-private partnerships and common concessions utility. 

Keywords: Public-private partnerships. Utility concession. Administrative contracts. 
Licitation. Essential clauses. 
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1 INTRODUCAO 

Atualmente, o assunto em evidencia nas administracoes publicas de todo o Pais, 

principalmente no Governo Federal, e a Parceria Publico-Privada, a chamada PPP. 

E notorio que as formas tradicionais de concessao de servicos publicos nao sao mais o 

meio apropriado de prover o pais da infra-estrutura necessaria para prestar os servicos 

publicos com qualidade e atendendo satisfatoriamente a demanda. 

E bem verdade que os investidores privados estao desestimulados em alocarem 

recursos no setor publico, por uma serie de razoes, dentre as quais a falta de garantia do 

retorno dessas aplicacoes, principalmente em funcao da descontinuidade da politica 

administrativa de alguns governantes, que abandonam projetos administracoes anteriores, nao 

honrando compromissos etc. 

Alem disso, na forma da contratacao tradicional, de contratacao direta ou de 

concessoes de servico publico, a remuneracao fica condicionada a disponibilidade dos 

recursos publicos, quase sempre escassos, ou dependente de tarifas cobradas do usuario do 

servico, como no caso do pedagio, que acabam sofrendo restricoes por nao poderem ser 

reajustadas na mesma proporcao da remuneracao. 

Com o advento da Lei n° 11.079, de 30 de dezembro de 2004, foi instituida uma nova 

modalidade de contrato de concessao no ambito da Administracao Publica, sendo a 

participacao do setor privado, seja nacional ou estrangeiro, como investidor em projetos de 

infraestrutura como principal meio de viabilizar a atuacao do Estado na realizacao das 

politicas voltadas para desenvolvimento do pais em setores importantes para o crescimento 

economico e oferta de servicos aos cidadaos. 

A maquina estatal nao tem condicdes de investir sozinha em obras estruturantes de 

grande vulto, bem como na execucao de servicos de extrema complexidade, porque nao tem 

capacidade financeira para custeio, por isso tem a prerrogativa de se unir ao denominado 

"parceiro privado" com vistas a consecucao de seus projetos. No entanto e necessario garantir 

um retorno minimo sobre o capital investido pelo "parceiro privado" na forma de 

contraprestacao. 

Essa nova modalidade ainda e objeto de estudos nas academias de todo o pais e 

principalmente pelos administrativistas nacionais, pois ainda pairam algumas duvidas sobre a 

viabilidade das parcerias firmadas entre a Administracao Publica e o particular. 
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Ainda ha equivocos quanto a relacao existente entre as PPPs e as concessoes comuns, 

assim entendida as concessoes de servicos publicos ou de obras publicas, resultando assim em 

entendimentos que nao refletem o verdadeiro objetivo deste modelo de concessao por meio da 

parceria entre Poder Pubico e setor privado, alem de nao diferenciar, erroneamente, esta 

modalidade de concessao das demais praticadas pelas administracoes publicas. 

Assim, o presente trabalho tem como escopo identificar os aspectos juridicos 

concernentes as Parcerias Publico-Privadas e sua relacao com os contratos de concessao 

firmados entre a Administracao Publica e os particulares, buscando esclarecer e nortear uma 

interpretacao condizente com o espirito da legislacao aplicavel a especie. 

A presente investigacao cientifica primara pelo uso dos metodos bibliograficos e 

exegetico-juridico (trabalhados atraves da tecnica de pesquisa documental), procurando 

explanar sobre o problema mediante a analise da literatura ja publicada em livros, codigos, 

revistas eletronicas e sites que envolvam o tema em comento. 

A pesquisa, realizada de forma pura, devera acrescer conhecimento do pesquisador, 

determinando-lhe uma nova postura; a abordagem qualitativa nao utilizara criterio numerico; 

por fim quanto aos objetivos a pesquisa sera exploratoria, facultando o aprimoramento de 

ideias e ajudando na formulacao de hipoteses em pesquisas posteriores. 

Assim, primeiramente serao abordados temas imprescindiveis para a compreensao do 

assunto, tais como a concessao dos servicos publicos no direito brasileiro, seu conceito e 

natureza juridica, a parceira entre o poder publico e o particular: descentralizacao dos 

servicos; a classificacoes das concessoes de servicos publicos, as fontes normativas 

constitucional e infra-constitucional. Adiante, versar-se-a sobre as caracteristicas dos 

contratos de concessao e o controle dos servicos concedidos, assuntos estes considerados 

pedras de toque no esclarecimento das modalidades de concessao de servico publico. 

No capitulo seguinte sera analisado o instituto das parcerias publico-privadas, tratando 

este topico dos aspectos historicos, da introducao das parcerias pubilco-privadas no 

ordenamento juridico brasileiro, seu conceito e as regras legais aplicaveis. 

Finalmente, atinge-se o cerne principal desta monografia. Neste capitulo sera estudado 

as PPPs e sua relacao com os contratos de concessao, tratando-se da base legal, as especies de 

concessao, o procedimento licitatorio, a politica tarifaria, as caracteristicas dos contratos de 

parceria entre o Poder Publico e a iniciativa privada, suas clausulas essenciais; por fim sera 

estudado o instituto da extincao aplicavel as concessoes de servicos publicos. 
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Vale salientar que toda atividade desenvolvida tende a confirmacao do problema a ser 

solucionado nesta pesquisa: Quais os aspectos juridicos das parcerias publico-privadas? 

Identificados estes, como os contratos neste ambito se relacionam com as concessoes 

comuns? 

Os resultados obtidos com o encerramento da pesquisa deverao ratificar o 

entendimento firmado acerca do problema apresentado, qual seja: Quais os aspectos e 

juridicos intrinsecos as parcerias publico-privadas e como estas se relacionam com os 

contratos de concessao firmados entre o Poder Publico e o particular? Hipotese: Identificados 

os aspectos juridicos das parcerias publico-privadas e visivel destacar os pontos que 

relacionam estas com os contratos de concessao firmados entre o Poder Publico e o particular. 
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2. A CONCESSAO DOS SERVICOS PUBLICOS NO D I R E I T O B R A S I L E I R O 

O Estado tem o dever de prestar os servicos essenciais a toda populacao por meio de 

seus orgaos, os quais utilizam de toda a infra-estrutura fisica e humana necessaria para 

prestacao regular e eflciente dos servicos. 

Muitas das vezes, o Estado, mesmo que conte com uma estrutura fisica, tecnologica e 

humana regular, nunca vai conseguir atingir seus objetivos e prestar todos os servicos de sua 

alcada com eficiencia e eficacia suficientes para atender aos anseios de toda coletividade. 

Alem do mais, os altos indices de endividamento interno e o desequilibrio fiscal, levaram o 

Estado a rever suas formas de atuacao e a adotar alternativas para o oferecimento dos servicos 

essenciais a toda a populacao, de forma continua, regular e efetiva. 

Alguns Estados, no intuito de minimizar o desequilibrio fiscal e reduzir a divida 

publica interna com mais rapidez, diminuindo custos com o "desfazimento" de alguns orgaos 

e aparelhos estatais, resolveram adotar as privatizacoes como politica necessaria para alcancar 

resultados mais consistentes, com vistas a garantir a prestacao de servicos a populacao e 

aumentar a capacidade de investimento em obras estruturantes. 

No entanto, as privatizacoes nem sempre levaram o Estado a alcazar os resultados 

pretendidos, conquanto, nos casos em que diversas empresas estatais sao negociadas por 

valores bem inferiores ao de mercado, gerando uma perda significativa de receita do Estado, 

pois, o setor privado e que passa a obter as vantagens do negocio de compra e venda, tendo 

retorno a medio e longo prazo com os lucros crescentes que tais empresas geram. Como 

exemplo o caso da Companhia Vale do Rio Doce, que hoje e uma empresa de 196 bilhoes de 

dolares, sendo que o preco total que o Tesouro Nacional do Brasil recebeu pela venda do 

controle acionario da empresa, equivale hoje a uma fracao lucro trimestral da companhia. 

Muitos defendem as privatizacoes, por entenderem que nao cabe ao Estado exercer 

atividades economicas. Os favoraveis as privatizacoes citam freqiientes casos de corrupcao, 

de empreguismo e de ineficiencia ocorrida em grande parte das empresas estatais. Ja os 

contrarios a privatizacao alegam que o Estado brasileiro vendeu para grupos multinacionais 

patrimonio publico por um valor muito inferior ao real, dando a esses grupos economicos 

privilegiados a oportunidade de realizar lucros extraordinarios. 
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Em artigo intitulado "Privatizacoes versus Concessoes", publicado na Biblioteca 

Digital Juridica do STJ1, o ex Ministro Sr. Jose Augusto Delgado, proferiu com palavras que 

resumiram bem a situacao de crise em que o Estado, no mundo todo, passava diante de seu 

tamanho, fazendo a seguinte observacao: 

Os excessos praticados pelo Estado e a ampliacao das suas funcSes conduziram-no 
ao gigantismo e, consequentemente, pelo acumulo de responsabilidades sociais 
assumidas, a se tornar vitima do seu pr6prio crescimento. Tendo se desenvolvido de 
forma desordenada, configurou-se a necessidade de se diminuir o tamanho do 
Estado e ser pedida a colaboracao da iniciativa privada para exercer servicos 
destinados ao publico. 

Com relacao ao instituto da privatizacao, continua o Ministro: 

A filosofia intervencionista adotada pelo Estado no concernente as atividades 
publicas o levou a acambarcar a quase totalidade do fornecimento e da 
administracao dos servicos necessarios a atender aos reclamos da populacao, como 
os de saude, energia, agua, esgoto, telefonia, entre tantos outros. Essa atividade 
estatal agigantou-se de tal modo que, em decorrencia da incapacidade de ser bem 
administrada tal expansao, comecou a enfrentar dificuldades para continuar a ser 
exercida de modo que atingisse a finalidade de alcancar o bem comum. O Estado, no 
desempenho desses servicos publicos, ve-se envolvido por tantas falhas 
organizacionais que impedem o alcance de seus objetivos com eficiencia. 

O programa de privatizacoes implementado no Estado Brasileiro pode ter sido 

necessario em momentos passados, mais precisamente no inicio da decada de 90, mas 

terminado esse tempo apenas restou evidente que tal processo nao era o ideal para o estagio 

de globalizacao que se constatou em meados da decada passado, pois nao pode o Estado 

apenas diminuir de tamanho e se tornar impotente frente a inoperancia do setor privado em 

prestar servicos a toda sociedade, sem a devida qualidade e eficiencia. 

Apos a constatacao de que e imprescindivel trazer inovacoes no campo da prestacao 

de servicos pubicos, o Estado sentiu a necessidade de aperfeicoar e expandir outro instituto do 

direito administrativo, qual seja o da parceria da Administracao Pubica com o particular, sob a 

forma de concessao dos servicos publicos. 

1 Aula magna ministrada na abertura do 1° Seminario de Direito Municipal Brasileiro e 3° Seminario Nacional 
de Direito Administrativo, realizados em Belo Horizonte - MG, nos dias 9 a 14.6.96, promovidos pela Editora 
NDJ Ltda. 
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2.1 Conceito e naturezajuridica 

O administrativista Hely Lopes Meirelles (1991, p. 234) apresenta um conceito 

generico de concessao, abrangendo as tres modalidades de concessao. Para ele, contrato de 

concessao "e o ajuste pelo qual a Administracao delega ao particular a execucao remunerada 

de servico ou de obra publica, ou lhe cede o uso de um bem publico, para que o explore, por 

sua conta e risco, pelo prazo e nas condicoes regulamentares e contratuais". Esse conceito e 

bastante completo e traduz as caracteristicas presentes nas modalidades de concessao que a 

legislacao preve. 

Celso Antonio Bandeira de Mello (1993, p. 327) entende ser a concessao de servico 

publico: 

[...] o ato complexo atrav^s do qual o Estado atribui a alguem o exercicio de um 
servico publico e este aceita presta-lo em nome do Poder Publico sob condicoes 
fixadas e alteraveis unilateralmente pelo Estado mas por sua conta, risco e perigos, 
remunerando-se pela cobranca de tarifas diretamente dos usuarios do servico e tendo 
a garantia de um equilibrio economico-financeiro. 

Podem ser extraidas do conceito acima transcrito, varias caracteristicas que compoem 

a natureza juridica das concessoes de servicos publicos, como a unilateralidade na alteracao 

do contrato, pois o interesse publico externado pelo Estado se sobrepoe ao particular; a 

remuneracao, ou, contraprestacao pelos servicos prestados pelo particular, paga pelos 

usuarios; a garantia do equilibrio economico-financeiro; e a caracteristica de contrato misto. 

Pois, segundo o professor O. A. Bandeira de Mello, citado por Fernando Antonio Dusi Rocha 

(2000, p. 110), "a natureza da concessao seria mista, sendo contratual e unilateral, assim e um 

ato complexo que congrega duas operacoes: o ato unilateral, regulamentando a organizacao e 

funcionamento da concessao, e o contrato, regendo o aspecto economico do negocio". 

Em sentido diverso, leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro (1991, p. 215), que se 

coloca entre os que atribuem a concessao a natureza juridica de contrato administrativo, 

sujeito ao regime juridico de direito publico. Nela, afirma a autora, estarem presentes todos os 

elementos que caracterizam o contrato: o acordo de vontades sobre determinado objeto; 

interesses contraditorios e, reciprocamente, condicionados; efeitos juridicos para ambas as 

partes. No entanto, remata Di Pietro (1991, p. 216): 

[...] isso nao retira a concessao a natureza contratual, da mesma forma que nao 
perdem a natureza os contratos de adesSo em geral, pois a outorga do objeto do 
contrato (servico publico, obra publica, ou uso privativo) somente se efetuara 
mediante manifestacao expressa de ambas as partes, implicando, o consentimento do 
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concessionario, aceitacao das condicSes previamente estabelecidas pelo Poder 
Publico. 

Ja os adeptos da teoria unilateralista, a exemplo de Marques (2009, p. 143), 

"consideram as concessoes como atos isolados - um ato da propria Administracao e outro do 

concessionario - e autonomos". De acordo com essa teoria, o objeto da concessao esta fora do 

comercio e nao pode ser delegado atraves de um contrato. 

A discussao em torno das concepcoes contratualistas ou unilaterais perdeu sentido 

apos a Constituicao Federal de 1988, que em seu art. 175 dispos de forma clara acerca dos 

servicos publicos e sua concessao aos particulares, deixando assente em seu paragrafo unico, 

inciso I , a natureza contratual da concessao, que tem em seus ajustes um carater especial, 

decorrente do regime juridico de direito publico, que assegura ao poder concedente 

prerrogativas e privilegios, expressos atraves das chamadas clausulas regulamentares2, as 

quais mesmo que impostas, nao retiram a natureza contratual da concessao. 

2.2 A parceira entre o poder publico e o particular: descentralizacao dos servicos 

No entendimento da professora Di Pietro (1999, p. 13) afirma que "fala-se em parceria 

entre poder publico e iniciativa privada para designar formulas antigas, como a concessao e a 

permissao de servicos publicos". 

A maquina administrativa e composta por orgaos ligados ao Estado direta ou 

indiretamente, alem de conjugada com empresas estatais, sociedades de economia mista, 

fundacoes publicas e outros demais orgaos criados para prestar algum servico ou 

desempenhar funcoes precipuas do Estado, sempre visando o desenvolvimento economico, 

social, cultural e preservando a qualidade, eficiencia e continuidade. 

Os varios orgaos que prestam os servicos inerentes a atividade estatal, nas diversas 

areas de atuacao como saude, educacao, assistencia social, energia, agua e infra-estrutura, ha 

muito tempo nao vem conseguindo atender a demanda, o que gera uma insatisfacao, 

descrenca e indiferenca das pessoas que necessitam dos mais variados tipos de servicos que o 

Estado esta obrigado a prestar. 

2 As clausulas regulamentares ou de servico dispOem sobre o objeto do contrato e o modo de sua execucSo. Sao 
as clausulas alteraveis unilateralmente pela Administracao, segundo as exigencias do interesse publico que o 
contrato visa a atender. 
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Uma tecnica utilizada para ampliar a capacidade do estado de prestar mais e melhor 

seus servicos foi adotar o sistema da descentralizacao dos servicos, forma pela qual o Estado 

delega algumas funcoes e servicos a outras pessoas, para que estas prestem os servicos sob a 

fiscalizacao e regulacao daquele. 

Quando os servicos sao prestados por pessoas da propria administracao, temos a 

chamada delegacao legal, ou seja, lei autorizativa dispos sobre essa delegacao; ja, quando os 

servicos sao prestados por pessoas da iniciativa privada, temos caracterizada a delegacao 

negocial, ou seja, um acordo de vontades que estabeleceu as formas de prestacao de um 

determinado servico de interesse publico. Este tipo de delegacao e caracteristica das 

concessoes no direito brasileiro, seja nas suas formas comum ou especial (modalidade surgida 

com o advento da Lei Federal n° 11.079, de 30 de dezembro de 2004). Segundo Rocha (2000, 

p. 110): 

A concessao foi a primeira forma encontrada pelo Poder Publico para deferir a 
terceiros a execucao de servicos publicos. Apos a Revolucao Francesa, predominou 
entre as nacoes civilizadas a ideia de que o Estado deveria abster-se de gerir, 
diretamente, os servicos da atividade social, delegando-os a terceiros, atraves do 
instituto da concessao. 

E continua o mesmo autor, dizendo: 

Vencida a fase do liberalismo economico, o Estado foi sentindo a necessidade de 
aprimorar a gestao do servico publico e a atividade privada exercida pela 
Administracao. Tornou-se, assim, cada vez mais freqUente, delegar-se a execucao de 
servicos publicos a empresas particulars, sobretudo diante da demonstrada 
incapacidade de o Estado de explorar os servicos publicos, por lhe faltarem as 
necessarias doses de iniciativa e de adaptacao as circunstancias. 

A crise fiscal e as dificuldades financeiras induziram mudancas significativas no 

modelo de desenvolvimento brasileiro, simbolizando o comeco de uma profunda reforma 

estrutural no papel do Estado durante os anos 80 (GRILO; MELHADO; SILVA; 

HARDCASTLE; JUNIOR). Segundo Grillo e Silva, "o processo foi acelerado apos 1991, 

quando o programa de privatizacoes foi lancado, e mais uma vez em 1994, com a ampliacao 

dos horizontes de planejamento propiciado pela estabilidade economica." 

Para Cesar da Silva (2004), o entao Presidente da Republica Fernando Henrique 

Cardoso, disposto a atrair investimentos privados para projetos de infra-estrutura, promulgou 

as Leis n° 8.987/95 (Dispoe sobre o regime de concessao e permissao da prestacao de servicos 

publicos previsto no art. 175 da Constituicao Federal) e n° 9.074/95 (Estabelece normas para 
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outorga e prorrogacoes das concessoes e permissoes de servicos publicos) que objetivaram 

preparar a Administracao para uma nova fase de fluxos de capitais via parcerias por meio da 

concessao. A concessao, nessa fase, estava inserida numa politica de privatizacao que, 

teoricamente, atenderia o atendimento dos interesses publicos e privados, recuperaria a infra-

estrutura, re-qualificaria os servicos publicos, atrairia os modos gerenciais privados, 

diminuiria o tamanho e a intervencao direta do Estado na atividade economica produtiva. 

Conforme Moreira (2010), devido a problemas cambiais, tarifarios e regulatorios 

associados a ascensao do Presidente da Republica Luis Inacio Lula da Silva ao poder, as 

privatizacoes foram interrompidas, por uma total incompatibilidade de objetivo de governo 

defendido pelo novo presidente. Na visao do governo Lula, a PPP e um contrato em que a 

Administracao Publica e as empresas privadas compartilham riscos e assumem a realizacao de 

servicos ou empreendimentos publicos. Os contratos de parceria devem ficar de acordo e 

obedecer a Lei de Licitacoes e Leis de Concessao de Servicos, com poucas alteracoes de 

adaptacao que lhes de mais flexibilidade, por exemplo, com a instituicao da arbitragem, prazo 

de concessao e garantias. 

Podemos compreender, do contexto acima exposto, que passados varios anos desde o 

inicio do processo de redemocratizacao do pais, varias formas de prestacao de servicos a 

coletividade foram sendo implantadas, no entanto, a aplicacao pratica da legislacao esbarra na 

indiferenca do setor privado. E importante que as parcerias entre Administracao Publica e 

particulars sejam tratadas como meio indispensavel para o crescimento socio economico da 

nacao e como ferramenta inafastavel em nova conjuntura mundial marcada pela globalizacao 

e aproximacao da maquina estatal da coletividade, seja atraves da prestacao efetiva dos 

servicos publicos, seja pela intensa participacao popular nos processos de planejamento e 

tomada de decisoes pelo Poder Publico, ou ate, pela real necessidade de reconhecimento que a 

Administracao Publica sozinha jamais atingira seus fins. 

2.3 Classificacao das concessoes de servicos publicos 

As concessoes de servicos publicos sao classificadas de acordo com o diploma legal a 

qual se estabelecem, sendo comuns, quando regidas pela Lei Federal n° 8.987, de 13 de 

fevereiro de 1995, e especiais, quando regidas pela Lei Federal n° 11.079, de 30 de dezembro 



19 

de 2004, que institui normas gerais para licitacao e contratacao de parceria publico-privada no 

ambito da administracao publica. 

0 professor Jose dos Santos Carvalho Filho (2007, p. 325/326), faz uma divisao por 

demais didatica a respeito da classificacao basica das concessoes, subdividindo a concessao 

de servicos publicos comum em concessoes simples e concessoes de servicos publicos 

precedidas da execucao de obra publica - sendo que sua caracteristica reside no fato de que o 

poder concedente nao oferece qualquer contrapartida pecuniaria ao concessionario, pois todos 

os seus recursos provem das tarifas pagas pelos usuarios; as concessoes especiais se 

subdividem em concessoes patrocinadas e concessoes administrativas - sendo caracterizadas 

pela circunstancia de que o concessionario recebe determinada contraprestacao pecuniaria do 

concedente. Incide sobre estas o regime juridico denominado de "parcerias publico-privadas". 

Sendo o objeto deste estudo as formas de parcerias pubilco-privadas, pretende-se ater-

se aos seus elementos basicos e as defmicoes, buscando um entendimento pratico sobre o 

instituto e as suas relacoes com as concessoes comuns. 

A concessao patrocinada, tal como definida na lei, constitui modalidade da concessao 

de servico publico disciplinada pela Lei n° 8.987/95; esta se aplica subsidiariamente em tudo 

o que nao contrariar a Lei n° 11.079/04. Evidencia-se, das normas citadas, que a diferenca esta 

na forma de remuneracao: na concessao comum ou tradicional, a forma basica de 

remuneracao e a tarifa, podendo constituir-se de receitas alternativas, complementares ou 

acessorias ou decorrentes de projetos associados; na concessao patrocinada, soma-se a tarifa 

paga pelo usuario uma contraprestacao do parceiro publico. 

Tendo por objeto a execucao de servico publico, a escolha da modalidade patrocinada 

de concessao no ambito da PPP nao e discricionaria porque tera que ser feita em funcao da 

possibilidade ou nao de executar-se o contrato com a tarifa cobrada do usuario e as outras 

fontes de receita indicadas na Lei n° 8.987/95 (PEREIRA, 2006). E complementa Di Pietro 

(2005): "se essa forma de remuneracao for suficiente, nao podera o poder publico optar pela 

concessao patrocinada, que dependera, em grande parte, de contribuicao do poder publico e 

de pesadas garantias que vao onerar o patrimonio publico." 

A concessao administrativa, de mais dificil conceituacao devido a redacao ambigua do 

art. 2°, § 2°, da Lei 11.079/04, tem por objeto "a prestacao de servicos de que a Administracao 

Publica seja a usuaria direta ou indireta, ainda que envolva execucao de obra ou fornecimento 

e instalacao de bens". Afirma Di Pietro (2005), com bastante propriedade, que: 
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Embora o dispositivo fale em prestacao de servi?os (aproximando-se do contrato de 
empreitada), na realidade o contrato pode tambem ter por objeto a execucao de 
servicos publicos que nSo admitam a cobranca de tarifa. A essa conclusao chega-se, 
em primeiro lugar, pelos proprios objetivos declarados na justificativa do Governo 
ao encaminhar o projeto de lei ao Congresso Nacional; em segundo lugar, pela 
redacao do artigo 4°, inciso I I I , da Lei, que so proibe a delegacao das funcoes de 
regulac§o, jurisdicional, poder de policia e de outras atividades exclusivas do 
Estado; em consequencia, como a concessao patrocinada depende, parcialmente, de 
remuneracao do usuario, os servicos publicos que nao comportam essa remuneracao, 
terao que ser objeto de concessao administrativa, que e" inteiramente remunerada 
pelo parceiro publico. Alem disso, varios dispositivos da Lei 8.987/93 s2o 
estendidos, expressamente, a concessao administrativa, como os que tratam da 
responsabilidade da concessionaria, transferencia da concessao, encargos do poder 
concedente, encargos da concessionaria, intervencao, formas de extincao (advento 
do termo, encampacSo, caducidade, rescisao etc). 

Com base nas licoes do autor acima, pode-se inferir que a concessao administrativa 

constitui-se em um misto de empreitada (porque a remuneracao e paga pelo parceiro publico) 

e de concessao de servico publico (porque o servico prestado pode ter a natureza de servico 

publico e esta sujeito a algumas normas da Lei n° 8.987/95). 

2.4 Fontes normativas 

Nas licoes de Gasparini (2001, 24), "fonte e o lugar de onde brota, atraves da terra, a 

agua", ou seja, e de onde de extrai o objeto do Direito. A principal fonte normativa e a 

Constituicao Federal, seguida das leis infraconstitucionais. 

2.4.1 Fonte constitucional 

A Constituicao da Republica dispos em seu art. 175 sobre as formas de exercicio do 

servico publico, diretamente ou mediante delegacao sob o regime de concessao ou permissao, 

exceto os servicos de radiodifusao sonora e de imagens. O citado dispositivo constitucional 

ressalta varios principios que, na legislacao infraconstitucional reguladora, devem reger as 

concessoes, com destaque para o da politica tarifaria, o da obrigacao de manter servico 

adequado, o que trata dos direitos dos usuarios, o das especificidades desses negocios 

juridicos e o da obrigatoriedade de licitacao. 
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Essa norma e de carater generico, devendo cada ente observar sua competencia, 

conforme os artigos 21, X I e XI I (Uniao); 25, § 2° (Estados); e 30, V (Municipios), da 

Constituicao Federal. 

Utilizando os conceitos de Celso Antonio Bandeira de Mello (2000, p. 597) obtem-se 

as nocoes de servico publico, concessao de servico publico e permissao de servico publico. 

Servico Publico: E toda a atividade de oferecimento de utilidade ou comodidade 
material fruivel diretamente pelos administrados, prestada pelo Estado ou por quern 
lhe faca as vezes, sob um regime de Direito Publico - portanto, consagrador de 
prerrogativas de supremacia e de restric5es especiais -, instituido pelo Estado em 
favor dos interesses que houver definido como proprios no sistema normativo. 

O servico publico possui um elemento material: o oferecimento de uma utilidade ou 

comodidade a coletividade; e um elemento formal: a atividade material oferecida ou prestada 

e regida pelo regime juridico de direito publico, o qual visa garantir a prestacao de um servico 

adequado a populacao. A Lei n° 8.987/95 no seu artigo 6° paragrafo 1° arrola oito principios 

especificos que se aplicam ao servico publico (regularidade, continuidade, eficiencia, 

seguranca, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestacao e modicidade das tarifas) os 

quais possibilitam determinar o que e um servico publico adequado. Na mesma definicao, 

preleciona o professor Bandeira de Mello (2000, p. 622): 

Concessao de Servico Publico: E o instituto atraves do qual o Estado atribui o 
exercicio de um servico publico a algu£m que aceita prestct-lo em nome proprio, por 
sua conta e risco, nas condicoes fixadas e alteraveis unilateralmente pelo Poder 
Publico, mas sob garantia contratual de um equilibrio economico-financeiro 
remunerando-se pela propria exploracao do servico, em geral e basicamente 
mediante tarifas cobradas diretamente do usuario. 

Para o concessionario a prestacao do servico e um meio atraves do qual obtem o fim 

que almeja: o lucro. Para o Estado, o lucro que propicia ao concessionario e o meio por cuja 

via busca sua finalidade, que e a boa prestacao do servico, desempenhado quando, como e 

enquanto conveniente ao interesse publico. 

A Lei n° 8.987/95 que regula a concessao e a permissao, disciplina tambem a 

concessao de obra publica, hoje reconhecida como modalidade autonoma que tem como 

objeto a execucao de uma obra, sendo secundaria a prestacao ou nao de um servico publico. A 

remuneracao do concessionario pela construcao da obra ou dos servicos dela decorrentes sera 

efetuada pelos usuarios por meio de contribuicao de melhoria ou tarifas conforme o fixado em 

contrato. A concessao so pode ser dada a pessoa juridica ou consorcio de empresas, mediante 
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concorrencia, admitindo-se a sub-concessao, desde que autorizada. No mesmo desiderato, 

conceitua a permissao nos seguintes termos (2000, p. 671): 

Permissao de Servico Publico: E o ato unilateral pelo qual a Administracao faculta 
precariamente a alguem a prestacao de um servico publico (por exemplo, a 
permissao para desempenho de servico de transporte coletivo, facultada 
precariamente por esta via ao inv6s de outorgada pelo ato convencional denominado 
concessao) ou defere a utilizacao especial de um bem publico (exemplo: o ato de 
facultar a instalacao de banca de jornais em logradouro publico). 

Esta precariedade que permite que a Administracao promova alteracoes sem 

necessidade de indenizar o permissionario, a possibilidade de qualquer modalidade de 

licitacao (nao apenas a concorrencia) e a formalizacao por contrato de adesao com pessoas 

fisicas ou juridicas sao as principals diferencas entre permissao e concessao de servico 

publico. 

2.4.2 Fonte infraconstitucional 

Depois de muita espera, foi promulgada a Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 

que regulamentou o regime das concessoes comuns e das permissoes de servicos publicos, tal 

como previsto no art. 175 da CF. 

A lei citada acima disciplinou o servico adequado, os direitos e obrigacoes dos 

usuarios, a politica tarifaria, a licitacao, os contratos, os encargos do poder concedente e da 

concessionaria e as formas e extincao. Brevemente disciplinou as permissoes, que no presente 

trabalho nao e objeto de estudo. 

Logo depois foi promulgada a Lei n° 9.074, de 7 de julho de 1995, a qual foi resultado 

da conversao da Medida Provisoria n° 1.107, de 1995, estabelecendo normas para outorga e 

prorrogacoes das concessoes e permissoes de servicos publicos - alterando e complementando 

algumas normas da Lei n° 8.987/95 - sujeitando as obras e servicos de competencia da Uniao 

como: vias federals, precedidas ou nao da execucao de obra publica; exploracao de obras ou 

servicos federals de barragens, contencoes, eclusas, diques e irrigacoes, precedidas ou nao da 

execucao de obras publicas; estacoes aduaneiras e outros terminais alfandegados de uso 

publico, nao instalados em area de porto ou aeroporto, precedidos ou nao de obras publicas, 
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sendo ainda acrescentado os servicos postais. Esta lei ainda disciplinou especificamente os 

servicos de energia eletrica e da reestruturacao dos servicos publicos concedidos. 

Posteriormente, foi promulgada a Lei n° 11.079, de 30 de dezembro de 2004, a qual 

instituiu normas gerais para licitacao e contratacao de parceria publico-privada no ambito da 

administracao publica, disciplinando assim uma nova modalidade de concessao de servicos 

publicos, a qual se denominou de regime de parcerias publico-privadas. 

2.5 Caracteristicas dos contratos de concessao 

Os contratos de concessao firmados entre a Administracao Publica e o particular sao 

caracterizados pela bilateralidade, isto porque as partes contratantes tem obrigacoes ajustadas 

entre si; comutatividade, as obrigacoes sao estipuladas entre as partes e devidamente 

identificadas e equivalentes; intuitu persona, pois ao concessionario e vedado ceder suas 

obrigacoes, e, sobretudo, o servico que lhe foi delegado, a terceiros, sem previo assentimento 

do concedente (a Lei n° 8.987/95 admitiu a subconcessao, mas a condicionou ao fato de estar 

prevista no contrato e a autorizacao do concedente); e formalismo, sendo necessaria a 

formalizacao das vontades atraves de instrumento contratual com clausulas bem delineadas e 

com obrigacoes bastante detalhadas, permitindo a efetiva execucao do objeto do contrato 

(FILHO, 2007, p. 333/334). Afirma Rocha (2000, p. 115/116), que: 

[...] o contrato de concessao de servicos publicos - sobre o qual se construiu a 
doutrina brasileira da teoria da imprevisao e do equilibrio economico-financeiro -
caracteriza-se pela plena disponibilidade do servico publico pelo poder concedente, 
atribuindo-lhe os poderes de inspect e fiscalizacao, al£m do poder de alterar, 
unilateralmente, as clausulas regulamentares, relativas as condicSes de 
funcionamento do servico, e o poder de extinguir a concessSo antes de findo o prazo 
contratual. Por fim, o Estado dispde de plena liberdade para regulamentar o servico, 
de acordo com o que for mais conveniente para o interesse publico, mantido e 
sempre respeitado o equilibrio economico-financeiro do contrato. 

Outros elementos sao indispensaveis para caracterizar os contratos envolvendo o 

Poder Publico e os particulars, como podem ser citados: a supremacia do Estado/concedente, 

o qual detem varias prerrogativas nos contratos administrativos, podendo conferir ao 
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instrumento contratual de concessao as chamadas clausulas exorbitantes3, ex vi legis, artigos 

23, V e 37 da Lei n° 8.987/95; a natureza juridica do concessionario e do concedente, sendo 

este somente as pessoas juridicas de direito publico interno (Uniao, Estados, Distrito Federal e 

Municipios) e aqueles somente poderao ser pessoas juridicas de direito privado ou consorcio 

de empresas, devidamente constituidos e regulares. 

Com relacao a figura do concedente, merece destaque a excepcionalidade de 

representacao das autarquias, especialmente algumas agendas reguladoras, na condicao de 

concedente na celebracao dos contratos de concessao, posicao esta delegada em face da 

funcao fiscalizadora ou de controle que estes entes estatais passaram a exercer no 

ordenamento juridico patrio, resultado da descentralizacao da atuacao politico-administrativa 

do Estado (FILHO, 2007, p. 334). 

2.6 Controle dos servicos concedidos 

O Estado tem a prerrogativa de delegar aos particulares a prestacao de servicos 

publicos a sociedade, devendo exercer fielmente a controle e a fiscalizacao sobre o parceiro 

privado ao qual foi delegada a funcao de executar um determinado servico. O que nao pode e 

o Estado delegar suas funcoes de regulamentacao, controle e fiscalizacao, porquanto sao 

atividades inerentes indelegaveis. 

Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo (2007, p. 468) deixam assentado em sua obra 

que em qualquer forma de prestacao de servicos publicos, seja direta ou indiretamente, o 

Estado tem sempre como atribuicao a regulamentacao e o controle. 

Ainda arrematam os autores: "No caso dos servicos publicos, o dever de controle por 

parte da Administracao e ainda mais premente, uma vez que os servicos publicos sao regidos 

por principios como o da adequacao, da eficiencia e da continuidade". 

Quando os servicos publicos ou atividades economicas eram prestados por empresas 

estatais, ao proprio Estado incumbia o controle; no entanto, com o processo de desestatizacao 

(ou privatizacao como preferem alguns) o Estado delega a terceiros a execucao de servicos 

As clausulas exorbitantes sao clausulas comuns em contratos administrativos, mas que seriam consideradas 
ilicitas em contratos entre particulares, pois dSo privitegios unilaterais a Administracao, colocando-a em posicao 
superior a outra parte, ou seja, as clausulas exorbitantes s§o beneficios que a Administracao possui sobre o 
particular. 
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publicos e atividades economicas antes realizadas por si ou por suas entidades, criadas para 

fins especificos. Diante desse fato, sentiu-se a necessidade de se criar uma estrutura de 

controle mais rigido da execucao dos servicos pubicos concedidos, pois, o Estado mesmo nao 

sendo mais responsavel pela execucao dos servicos, ele continua como titular destes, devendo 

zelar pela sua eficiencia, regularidade, modicidade das suas tarifas, direitos dos usuarios, 

capacidade de atender a demanda, concorrencia leal, dentre outros fins. 

Com isso, surgiu no nosso ordenamento juridico a figura das agendas reguladoras, 

criadas sob a forma de autarquias de regime especial, cuja atribuicao prioritaria consiste no 

exercicio do controle estatal sobre os diversos servicos ja atualmente prestados sob o regime 

das concessSes. No ambito federal podemos citar a ANEEL - Agenda Nacional de Energia 

Eletrica, a ANATEL - Agenda Nacional de Telecomunicacdes, a ANS - Agenda Nacional 

de Saude Suplementar e ANP - Agenda Nacional do Petroleo. Os Estados e Municipios 

tambem tem competencia para criarem as suas agendas reguladoras para fins de controle dos 

servicos executados sob o regime das concessoes. 

A Constituicao Federal de 1988 preve, ainda, a participacao do usuario na relacao de 

concessao, assim como nos servicos publicos em geral. O paragrafo 3° do artigo 37 da Carta 

Magna, com redacao da Emenda Constitucional n° 19/98, inclui o usuario como participe 

atuante da Administracao Publica direta e indireta, garantindo-lhe a possibilidade de 

apresentar reclamacoes relativas a prestacao dos servicos publicos em geral e de realizar o 

controle dos servicos prestados. 
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3 AS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS 

As Parcerias Pubilco-Privadas foram difundidas pelo mundo globalizado, aplicando-se 

efetivamente, primeiramente, em paises do continente Europeu, e logo apos aportou nos 

paises da America, como exemplo temos o Chile, pais pioneiro na implantacao dessa forma 

de concessao de servicos publicos. 

Estudar esse novo mecanismo de concessao de servicos publicos, precedida ou nao de 

obras publicas, abordando os seus antecedentes historicos, a forma de introducao no 

ordenamento juridico brasileiro, o seu conceito e as principals regras aplicaveis e tarefa 

empreendida neste capitulo. 

3.1 Aspectos historicos 

Os anos 80 marcaram o inicio de profundas modificacoes na acao economica estatal 

pelos governos dos paises membros da Organizacao para a Cooperacao e o Desenvolvimento 

Economico (OCDE). Tendo na vanguarda as administracoes Reagan e Thatcher, 

respectivamente nos EUA e no Reino Unido, esse processo traduziu-se numa ampla tendencia 

de desregulamentacao setorial, particularmente no ambito financeiro, acompanhada de 

reversao da progressividade da ordem tributaria e inducao seletiva a competicao internacional. 

Com variada intensidade, esses movimentos estenderam-se a praticamente todos os paises do 

globo, refletindo-se no padrao das relacoes entre os setores publico e privado (BRITO & 

SILVEIRA, 2005 apud LIMA, 2006). 

Ainda, Segundo Brito & Silveira (apud LIMA, 2006) "um dos reflexos mais nitidos 

desta tendencia, foi a reorganizacao patrimonial do setor publico, atraves da desestatizacao, 

que interferiu decisivamente na forma de provisao de bens e servicos publicos". Soma-se a 

isso, as fortes crises cambiais da segunda metade dos anos 90 que acabaram por forcar 

regimes fiscais que reduzissem os gastos publicos e os riscos com a divida externa e interna 

de paises emergentes da Asia e da America Latina. 

Desta forma, a provisao de servicos de infra-estrutura foi diretamente afetada por essas 

tendencias, onde governos de diversos paises, incapacitados de dar continuidade a uma 
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tradicao historica de financiamento fiscal dos grandes investimentos publicos, identificaram 

na Parceira Publico-Privada, uma alternativa para viabilizar projetos de infra-estrutura e de 

provisao de servicos publicos. 

Foi no Reino Unido que a Parceria Publico-Privada deu-se com maior intensidade. Em 

1992, sob a administracao do conservador John Major, foi lancado o embriao do programa de 

parceria ingles, como base em projetos desenvolvidos sob um instrumento denominado 

Iniciativa para o Investimento Privado (em ingles, PFI de Private Finance Initiative). Nessa 

modalidade de associacao publico-privada, o setor publico mantem a responsabilidade pela 

provisao de parte dos servicos (por exemplo, o setor privado constroi e mantem a 

infraestrutura hospitalar, mas o setor publico fornece os medicos e o resto do pessoal 

necessario). O objetivo principal do PFI era viabilizar projetos por meio do financiamento 

privado, uma vez que a capacidade de implementa-los da forma tradicional, se nao estava 

esgotada, estava ao menos reduzida pelos limites impostos pelo tratado de Maastricht4. 

(LIMA, 2006) 

Os objetivos do PFI foram sendo corrigidos e adaptados ao longo do tempo, de forma 

que em 1996 no governo de Tony Blair o Private Finance Initiative, foi rebatizado de Public 

Private Partnership ou em Portugues, Parceira Publico-Privada - PPP (LIMA, 2006). 

Brito & Silveira (apud LIMA, 2006) acerca do Programa de Parceria do Reino Unido, 

assim informam: 

[...] o programa tinha por objetivo mudar a forma de contratacao de obras e servicos 
publicos, saindo da maneira tradicional de aquisicao de ativos para uma logica de 
compra de servicos. A busca por alternativas de financiamento permanecia no centro 
da questao, mas o objetivo maior passou a ser a eficiencia na contratacao de servicos 
publicos. 

Essa forma de parceria concretizada no Reino Unido concentrava esforcos em mudar 

uma cultura ate entao praticada que era o Estado alienando os ativos e perdendo a 

possibilidade de exercer controle sobre os servicos "vendidos" a particulares que os exerciam 

sem compromisso com a consecucao de objetivos comuns. 

Como o principal objetivo do Estado e a prestacao de servicos com qualidade e 

regularidade, varios paises comecaram a adotar esse novo instituto juridico de concessao, pois 

4 O Tratado de Maastricht estabeleceu fundamentos para a futura integracao politica da Uniao Europeia-UE, 
onde se destacam acordos de seguranca e politica exterior, assim como a confirmacSo de uma Constituicao 
Politica para a Uniao Europeia, a integracao monetaria e o disciplinamento da politica fiscal dos paises da Zona 
do Euro para a introducao de uma tarifa unica. Entre as medidas impostas, esta o teto de 3% do PIB para o 
deficit publico, para paises membros da UE. 
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os resultados alcancados no Reino Unido foram ganhando reconhecimento, sem perder de 

vista e claro a intencao de sempre aperfeicoar os sistemas propostos para gestao e execu9ao 

dos servi90S publicos (LIMA; PAULA). 

As raizes historicas das parcerias, no Brasil, assentam-se nas Ordenacoes Portuguesas, 

ensejando a ideia de associa9ao de esfor90s, envoivendo recursos publicos e privados, com 

vistas a alcazar a finalidade publica. Essas parcerias foram recepcionadas pelo Codigo Civil 

de 1916, que as denominou de "parcerias agricolas e pecuarias" (ZYMLER, 2005, p. 159). 

No Brasil, a Parceria Publico-Privada surgiu estruturalmente da experiencia e do 

pioneirismo bem sucedido do modelo de Project Finance, que foi um mecanismo utilizado 

para a concep9ao de usinas hidreletricas, como as de Ita, Machadinho, Serra de Mesa e Porto 

Primavera; concessoes rodoviarias, como as da Ponte Rio-Niteroi, Nova Dutra, Lagoas, 

Rodonorte e AutoBan; Campos Petroliferos, como o de Marlim; e varios empreendimentos 

imobiliarios (SILVA). 

Cada vez mais o Estado foi sentindo a necessidade de estabelecer uma coopera9ao 

com os particulares, a fim de alcazar melhores resultados na presta9ao de servi9os a 

popula9ao e provendo o pais, mais rapidamente, da infra estrutura necessaria para fomentar 

um crescimento economico e social condizente com as reais necessidades da na9ao. 

Nessa linha, podem ser citadas como precursoras das PPP, no nosso pais, as 

organiza9oes sociais (OS) e as organiza96es da sociedade civil de interesse publico (OSCIP), 

uma vez que ambas visam estimular o estabelecimento de uma coopera9ao entre os setores 

publico e privado (ZYMLER, 2005, p. 160). 

3.2 Introdu9ao das Parcerias Publico-Privadas no direito brasileiro 

As formas tradicionais de delega9ao de servi90S publicos, precedidos ou nao de obras 

publicas, foi se tornando fadigada e ineficiente, levando o Estado a elevar sua divida interna e 

diminuir sua capacidade de atender aos anseios da coletividade que cada vez mais se torna 

exigente, pois contribui de forma direta com o pagamento de tributos, que ha bastante tempo 

mantem niveis historicos de carga elevada. 

Sem alternativas para financiar investimentos em infra-estrutura o governo apresentou 

em novembro de 2003 o Projeto de Lei n° 2.546, o qual passou a ser chamado de projeto das 
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Parcerias Publico-Privadas ou abreviadamente: PPP. O texto do Projeto de Lei foi aprovado 

pela Camara dos Deputados e encaminhado ao Senado onde apos sofrer alteracoes retornou a 

Casa de origem, tendo sido finalmente aprovado pelo Congresso em 22 de dezembro de 2004; 

sendo que no dia 30 de dezembro de 2004 o presidente Luiz Inacio Lula da Silva sancionou a 

respectiva Lei. 

Como tecnicamente Parceria Publico-Privada e genero do qual Concessoes e 

Permissoes (e outros institutos ja existentes) sao especies, mais apropriado seria encontrar 

outro nome para identificacao desta Lei, a qual esta apresentando novas formas de parceria, 

tomando como base a modalidade Concessao, a qual de acordo com o texto da nova Lei passa 

a ser dividida em: a) concessao comum: e a concessao abordada acima, regida pela Lei n° 

8.987/95, nao sendo a ela aplicado o disposto na nova Lei; b) concessao patrocinada: e a 

concessao de servicos ou obras de que trata a Lei n° 8.987/95, quando adicionalmente a tarifa 

cobrada dos usuarios, envolver contraprestacao pecuniaria do parceiro publico ao parceiro 

privado; e c) concessao administrativa: e o contrato de prestacao de servicos no qual a 

Administracao Publica sera a usuaria direta ou indireta, ainda que envolva a execucao de obra 

ou fornecimento e instalacao de bens. Segundo a classificacao adotada por Jose dos Santos 

Carvalho Filho (2007, p. 325): 

As concessoes de servicos publicos dividem-se em duas categorias: as concessoes 
comuns e as concess5es especiais. A unica diferenca da classificacao adotada pela 
Lei e que naquela n3o ha subdivis5o da concessao comum, enquanto que esta 
subdivide-se em patrocinada e administrativa. 

O citado mestre assim introduz a classificacao das concessoes: 

As concess5es comuns sao reguladas pela Lei n° 8.987, de 13.2.95, e comportam 
duas modalidades: l a ) concessSes de servicos publicos simples; 2 a) concessao de 
servicos publicos precedidas da execucao de obra publica. Sua caracteristica consiste 
no fato de que o poder concedente n3o oferece qualquer contrapartida pecuniaria ao 
concessionario; todos os seus recursos provem de tarifas pagas pelos usuarios. 

E continua o professor: 

De outro lado, as concessoes especiais sao reguladas pela Lei n° 11.079, de 
30.12.2004, e tamb£m subdividem em duas categorias: l a ) concessoes patrocinadas; 
2 a) concessSes administrativas. As concessoes especiais sao caracterizadas pela 
circunstancia de que o concessionario recebe determinada contraprestacao 
pecuniaria do concedente. Incide sobre elas o regime juridico atualmente 
denominado de "parcerias publico-privadas". 
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Com base na nova lei, e estabelecido vinculo juridico entre a Administracao Publica e 

o parceiro privado para a implementacao ou gestao, no todo ou em parte, de atividades de 

interesse publico em que haja o aporte de recursos, financiamento e execucao suportados pelo 

parceiro privado. 

Defendida pelo governo como uma forma de administrar riscos e investimentos, a lei 

em vigor desde 31 de dezembro de 2004 sofreu diversas criticas durante sua tramitacao como 

projeto de lei no Congresso; entre elas a de que o novo instituto criado e uma forma de 

concessao onde o proprio Poder Publico garantira o retorno do investimento privado atraves 

da criacao de um Fundo Garantidor, desta forma se o retorno nao corresponder ao 

inicialmente previsto o Estado ira remunerar os servicos, de modo a recompor o lucro do 

parceiro privado (em ultima analise afetando o interesse geral, pois a coletividade, que deveria 

ser beneficiada, acabara por via indireta arcando com o prejuizo); assim o risco seria do Poder 

Publico que se obriga a garantir a rentabilidade, e nao do parceiro privado. Para os criticos, 

mais adequado teria sido a realizacao de alteracoes nas leis de licitacao e de concessoes, 

tornando possivel as parcerias desejadas com a utilizacao das ja existentes modalidades de 

concessao, regulada pela Lei n° 8.987/95, uma vez que a lei de concessoes editada para 

atender ao disposto no artigo 175 da Constituicao Federal nao veda outros tipos de parceria; e 

desde que respeitadas a Lei de Licitacoes e Contratos (Lei n° 8.666/93) e a Lei de 

Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n° 101/2002) nao haveria impedimento para o 

arrendamento de empreendimentos publicos, o contrato de gestao, a concessao de obra 

publica ou a concessao de servico publico precedido de obra. 

Aos opositores das criticas, um ponto extremamente positivo nessa nova modalidade 

de concessao reside no fato de ser a forma mais rapida de investir em projetos estruturantes 

para o desenvolvimento socio-economico do pais, tendo em vista a escassez de recursos e a 

descrenca do setor privado em firmar parcerias com o Estado sem uma garantia de retorno dos 

vultosos investimentos. 

Como a lei e produto de um processo politico onde o legislador nao tem compromisso 

em faze-la dentro da tecnica juridica, o resultado e o surgimento de problemas a serem 

resolvidos pelos juristas. Diante da necessidade de opcoes ao financiamento da infra-estrutura 

do pais para que novas alternativas de parcerias publico-privadas se tornem viaveis, e 

necessario o desenvolvimento de disposicoes legais e regulamentares eficientes e coerentes 

com todo ordenamento juridico, pois a seguranca juridica e elemento fundamental para que o 

investidor privado serio sinta-se estimulado a participar de uma parceria com o Estado. 
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3.3 Conceito 

As Parcerias Publico-Privadas sao formas especificas de contratos de concessao, sendo 

uma modalidade especial instituida pela Lei Federal n° 11.079, de 30 de dezembro de 2004, 

que tem carater de norma geral, podendo cada ente federativo regulamentar as parcerias 

publico-privadas no seu ambito de competencia, devendo apenas respeitar algumas 

disposicoes obrigatorias da lei acima citada. 

Conceito mais completo, segundo Savi (2007), onde se encontra os elementos 

caracterizadores das PPP, e o seguinte: 

[...] uma Parceria Publico-Privada (PPP) 6 uma cooperacao entre os setores publicos 
e privados, consubstanciada na experiencia de cada ente com a finalidade primaria 
de melhor satisfazer as necessidades publicas, mais precisamente, iniciado pelo setor 
publico, envolvendo um projeto claramente definido com objetivos devido a 
alocacao de recursos privados e compartilhamento de riscos, embasados em uma 
relacao contratual com limita9ao temporal de longo prazo. 

As parcerias publico-privadas sao previstas em duas especies de concessao: a 

patrocinada e a administrativa. Na concessao patrocinada, a remuneracao paga ao parceiro 

privado e constituida do valor cobrado, na forma de tarifa, dos usuarios do servico publico 

adicionada pela contraprestacao pecuniaria do parceiro publico. Na modalidade 

administrativa, a concessao e um contrato de prestacao de servicos de que a Administracao 

Publica seja usuaria direta ou indireta, ainda que envolva execucao de obra ou fornecimento e 

instalacao de bens (art. 2°, § 2°). 

O objetivo desta nova modalidade de concessao publica, sob a forma de parceria, e 

atrair investimento do setor (nacional ou estrangeiro) em projetos de infraestrutura de grande 

vulto, pois, como o Estado ainda nao tem capacidade financeira de destinar quantidade de 

recursos significativa para consolidar projetos estruturantes do pais, recorre a um modelo 

eficiente de investimento no qual o setor privado participa diretamente para que o Estado 

cumpra com seu papel de prestar um servico pubico mais eficiente, seguro e capaz de atender 

a demandas sociais e economicas (NASCIMENTO, 2006; CHAVES, 2007). 

Assim como na concessao de servico publico, na parceria pubico-privada existe uma 

remuneracao destinada ao parceiro privado que ficara responsavel pela prestacao do servico 

ou da execucao de uma obra seguida da prestacao do servico, porem, essa remuneracao e feita 

sob a forma de contraprestacao paga diretamente pelo parceiro publico. 
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3.4 Regras aplicaveis as PPP 

A lei da PPP determina em varios dispositivos condicionantes para celebracao dos 

contratos administrativos de parceria publico-privada, alem de especificar limitacoes para a 

efetivacao da parceria. 

Em leitura atenta da Lei n° 11.079/2004, podemos destacar os aspectos juridicos que 

caracterizam as PPP, suas condicionantes e limitacoes para contratacao. Como o objeto do 

nosso trabalho e identificar os aspectos juridicos que circundam as PPP, bem como sua 

relacao com os contratos de concessao firmados com os particulares, e determinante para o 

entendimento do instituto a apresentacao e o comentario a alguns dos dispositivos legais 

pertinentes. 

Uma das primeiras limitacoes e quanto a proibicao da celebracao de contrato de PPP 

que tenha como unico objetivo o fornecimento de mao-de-obra, a execucao de obra publica ou 

o fornecimento e instalacao de equipamentos. Alem disso, o valor do contrato nao pode ser 

inferior a R$ 20 milhoes e o seu prazo de vigencia nao pode ser inferior a cinco anos e nem 

superior a 35 anos (Paragrafo 4°, do art. 2° e inciso I , do art. 5°). 

Nos contratos de concessao o objeto e a prestacao dos servicos, nao podendo o ajuste 

envolver unicamente o fornecimento de mao de obra ou apenas a execucao de obra publica ou 

somente o fornecimento e instalacao de equipamentos, pois nesses casos nao se estaria 

concedendo a prestacao de servicos publicos, mas apenas contratando com os particulares na 

forma prevista na Lei de Licitacoes e Contratos. 

Quanto a fixacao legal do prazo minimo de cinco anos e maximo de trinta e cinco, 

varias sao as criticas externadas pelos mais renomados autores. Com relacao ao prazo longo 

de 35 anos de duracao da concessao, podendo haver prorrogacao, os criticos deste ponto 

asseveram que nesse periodo existe a possibilidade de assuncao de riscos inerentes aos 

empreendimentos pela Administracao Publica, o que geraria um impacto nas despesas 

publicas devido ao fluxo de pagamentos que adviria com esta assuncao. Por outro lado, 

vislumbra-se a necessidade de fixar prazo longo para este tipo de contrato de parceria, pois o 

particular nao estara disposto a firmar contrato que acarrete investimento inicial de grande 

vulto sem ter a garantia de exploracao dos servicos para obtencao de retorno satisfatorio num 

longo prazo. 
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Com relacao ao prazo legal minimo estabelecido, Rodrigo Maluf Barella (2005), 

ponderou o seguinte: 

Quanto ao prazo, ja que se esta diante de um tipo de contrato que nao apresenta 
normalmente a possibilidade de competicao, a unica competicao que existe e pela 
outorga do servico. Assim, parcerias de curta duracao - quando viaveis t^cnica e 
economicamente - tendem a ser melhores para a populacao que as mais longas, pois 
a etapa competitiva acontecera mais frequentemente. 

Diferentemente encara Maria Bernadete Chaves (2007, p. 39), assentando que "tais 

limites se justificam, na medida em que se trata de contratos complexos, que envolvem 

emprestimos e elevados custos de implantacao, nos quais e preciso um longo prazo para que o 

parceiro privado possa amortiza-lo". Nesse ponto, e de se levar em consideracao que a 

intencao do legislador foi tornar atrativo o investimento privado, que tem um minimo de 

prazo para executar os servicos concedidos e auferir os lucros que possibilitem a reposicao 

dos recursos desprendidos para o investimento. 

Antes da abertura do processo licitatorio, a administracao publica tem que verificar a 

compatibilidade da PPP com a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n° 101, de 

4 de maio de 2000). Desse modo, deve-se assegurar que as despesas/dividas criadas ou 

aumentadas pela PPP nao prejudiquem o equilibrio fiscal das contas publicas, levando em 

conta o limite de endividamento — quando a PPP for equiparada a divida — e o gasto 

corrente de natureza continuada — quando a contratacao so e possivel se houver reducao de 

outra despesa ou elevacao de receita (alinea b, do inciso I , do art. 10). 

A preocupacao com os resultados fiscais e fator importante nas licitacoes de PPP, 

estando em consonancia com o disposto no § 1° do art. 4° da LRF, ex vi legis: 

Integrara o projeto de lei de diretrizes orcamentarias Anexo de Metas Fiscais, em 
que serao estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas as 
receitas, despesas, resultados nominal e primario e montante da divida publica, para 
o exercicio a que se referirem e para os dois seguintes. 

Esta disposicao so foi possivel com decisao politica de se adotar uma legislacao que 

viesse a preservar o erario publico, frente ao deficit das contas internas e ao desequilibrio 

fiscal que marcou o Estado Brasileiro na decada de 80, considerada a decada perdida. E a lei 

das PPP foi beneficiada neste aspecto, pois foi posterior a LRF, o que diferencia dos 

mecanismos adotados pela Lei Geral das Concessoes e Permissoes. 
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O financiamento publico por instituicao controlada pela Uniao para viabilizacao da 

PPP fica limitado a 70% do total das fontes de recursos da sociedade de propositos 

especificos (SPE) — 80% nas areas das regioes Norte, Nordeste e Centro-Oeste onde o indice 

de desenvolvimento humano (IDH) for inferior a media nacional. Quando o financiamento 

publico incluir as entidades fechadas de previdencia complementar, os limites elevam-se para 

80% e 90%, respectivamente (art. 27). 

Este dispositivo, diz respeito as operacoes de credito efetuadas por empresas publicas 

e sociedades de economia mista controladas pela Uniao, limitando-se a percentuais do total 

das fontes de recursos financeiros da sociedade de proposito especifico (BITTENCOURT, 

2007). 

Outra caracteristica limitadora e que a Uniao so podera contratar uma PPP quando o 

total das despesas de carater continuado das parcerias ja contratadas nao exceder a 3% da 

receita corrente liquida e as despesas anuais dos contratos vigentes nos 10 anos subseqtientes 

nao superarem a 3% da receita corrente liquida projetada para os respectivos exercicios. Da 

mesma forma, os estados, Distrito Federal e Municipios nao podem exceder esse limite de 

3%, sob pena da Uniao nao realizar as transferencias voluntarias e nem conceder garantias 

(art. 28). Tal limite era de 1%, porem, com o advento da Lei n° 12.204, de 27 de agosto de 

2009, houve a alteracao deste limite para 3%, conforme fixado acima. 

Importante observar que a lei tratou desde logo de flxar o limite para contratacao de 

PPPs no ambito dos Estados, Distrito Federal e Municipios, quando em seu art. 28 

estabeleceu impedimento de realizar transferencia voluntaria e conceder garantia a estes entes 

no caso de ser verificado que a soma das despesas de carater continuado derivadas do 

conjunto das parcerias ja contratadas por esses entes tiver excedido, no ano anterior, a 3% 

(tres por cento) da receita corrente liquida do exercicio ou se as despesas anuais dos contratos 

vigentes nos 10 (dez) anos subseqtientes excederem a 3% (tres por cento) da receita corrente 

liquida projetada para os respectivos exercicios. 

Aqui se tem mais uma vez cristalina preocupacao do legislador com as financas 

publicas, buscando resguardar o equilibrio fiscal, nao so no ambito da Uniao, mas sim dos 

Estados, Distrito Federal e Municipios. Atente-se para o fato de que a Uniao podera suspender 

a transferencia de recursos voluntarios aos outros entes, caso a contratacao das parcerias ja 

firmadas haja excedido ao percentual de 3% da receita corrente liquida do ano anterior ou se 

as despesas anuais com os contratos de PPP vigentes nos dez anos seguintes tambem venham 

a ultrapassar este limite fixado. 
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As obrigacoes assumidas pela administracao publica e estabelecidas nos contratos 

devem estar previstas na Lei Orcamentaria Anual e ser compativeis com a Lei de Diretrizes 

Orcamentarias (Inciso I I I , do art. 10). 

Com relacao a garantia de pagamento das obrigacoes pecuniarias assumidas pelos 

parceiros publicos, a lei criou o fundo garantidor de parcerias publico-privadas artigos 16 a 21 

da Lei das PPPs. 

A forma juridica do FGP impede o contingenciamento do seu capital — limitado a R$ 

6 bilhoes — e sujeita o fundo ao direito privado em caso de litigio, evitando as dilacoes 

burocraticas do regime de precatorios. O ativo do FGP pode ser formado por recursos 

orcamentarios, titulos da divida publica, bens moveis e imoveis, inclusive acoes de sociedade 

de economia mista, mantido o controle da Uniao. Alem do fundo garantidor, a lei estabelece 

as seguintes garantias adicionais: vinculacao de receitas (observada a proibicao constitucional 

de vinculacao de impostos), contratacao de seguro-garantia, garantia prestada por organismos 

internacionais, entre outras admitidas em lei (Art. 8°). 

Antes da celebracao do contrato da PPP, a lei estabelece a constituicao de uma 

sociedade de propositos especificos (SPE) para implantacao e gestao do projeto (Art. 9°), que 

deve obedecer a padroes de governanca corporativa. A administracao publica nao pode ter a 

maioria do capital votante da SPE, mas pode autorizar a transferencia do seu controle para os 

financiadores visando promover a sua reestruturacao flnanceira e assegurar a continuidade da 

prestacao dos servicos (Inciso I , do § 2°, do art. 5°). 

Esta prevista a criacao de um orgao gestor das PPPs para atuar no ambito da Uniao, 

cabendo a legislacao do Estado, do Distrito Federal ou do Municipio que instituir essa forma 

de concessao de servico publico, criar ou nao um orgao proprio para gerir os contratos 

firmados com o parceiro privado (art. 14). Esse orgao tem competencia para: definir os 

servicos prioritarios para execucao no regime de PPP, disciplinar os procedimentos para 

celebracao dos contratos, autorizar a abertura da licitacao, aprovar o edital e apreciar os 

relatorios de execucao dos contratos. 

O Decreto n° 5.385, de 4 de marco de 2005, que regulamenta o art. 14 da Lei da PPP, 

instituiu o Comite Gestor de Parceria Publico-Privada Federal (CGP), com competencia para 

selecionar os projetos de PPP prioritarios, fixar os procedimentos para celebracao dos 

contratos, autorizar a abertura de licitacao e aprovar seu edital. O CGP, composto por tres 

membros (representantes do Ministerio do Planejamento, Orcamento e Gestao, do Ministerio 

da Fazenda e da Casa Civil da Presidencia da Republica), deve prestar contas ao Congresso 
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Nacional e ao Tribunal de Contas da Uniao (TCU), por meio de relatorios anuais de 

desempenho dos contratos. 

Com respeito ao procedimento licitatorio (Capitulo V), todas as contratacoes de PPP 

devem ser precedidas de licitacao na modalidade de concorrencia, que e regulada pela Lei 

Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993. Apos a autorizacao previa do CGP, as minutas do 

edital de licitacao e de contrato sao submetidas a consulta publica e, posteriormente, os 

ministerios setoriais, apoiados pelas agendas de regulacao, procedem a licitacao. Os criterios 

de julgamento da licitacao podem incluir o menor valor da tarifa/contraprestacao publica e/ou 

a melhor tecnica. 

A contraprestacao da Administracao Publica nos contratos de parceria publico-privada 

podera ser feita por: ordem bancaria, cessao de creditos nao tributarios, outorga de direitos em 

face da Administracao Publica, outorga de direitos sobre bens publicos dominicais e outros 

meios permitidos pela lei (art. 6°). 

Para melhor entendimento do instituto, vale a pena salientar outras caracteristicas 

importantes da PPP brasileira: a) o contrato deve estabelecer metas de desempenho do 

parceiro privado, podendo inclusive vincular o pagamento da contrapartida publica a 

consecucao desses padroes de qualidade (Inciso VI I , do art. 5° e paragrafo unico, do art. 6°); 

b) a reparticao objetiva dos riscos entre os parceiros, em que o parceiro privado deve prestar 

garantias de execucao suficientes e compativeis com os onus e riscos envolvidos. Alem do 

mais, os ganhos do setor privado decorrentes da reducao do risco de credito devem ser 

compartilhados com a administracao publica (Incisos I I I , VI I I e IX, do art. 5°); c) no sentido 

de dirimir conflitos derivados ou relacionados ao contrato, e permitida a utilizacao dos 

mecanismos privados de resolucao de disputas, inclusive a arbitragem (Inciso I I I , do art. 11); 

d) a abertura do processo licitatorio fica condicionada a expedicao previa de licenca ambiental 

ou das diretrizes para o licenciamento ambiental do projeto, sempre que exigir o objeto do 

contrato (Inciso V I I , do art. 10). 

Ainda pode haver previsao contratual de pagamento da remuneracao, ao parceiro 

privado, de forma variavel vinculada ao seu desempenho, conforme metas e padroes de 

qualidade e dependente da disponibilizacao do servico objeto do contrato. 

Pode-se constatar que a legislacao sobre as parcerias publico-privadas foi bastante 

coerente com a necessidade de impor maior rigor as contratacoes de longo prazo, preservando 

o equilibrio financeiro e fiscal do Estado, implementando mecanismos de controle e gestao 

mais modernos, e condicionando os projetos as reais necessidades socio-economicas, sem 
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deixar de lado a questao tecnica e a conveniencia que sao insitas as acoes da Administracao 

Publica, quando concede ao setor privado a exploracao de servicos publicos, precedidas ou 

nao de obras. 

No ambito das PPPs, sao indelegaveis as funcoes de regulacao, jurisdicional, o 

exercicio do poder de policia e outras atividades exclusivas do Estado. Ora, o legislador nem 

precisaria ter previsto tal diretriz, pois como todos sabem a jurisdicao somente pode ser 

prestada pelo Estado, pois se trata de funcao precipua deste; o poder de policia e atividade 

inerente do qual nao pode se desincumbir, ante o fato de que cabe ao Estado fiscalizar e 

aplicar a lei; quanto a regulacao dos servicos prestados no ambito das PPPs, essa diretriz e 

propria do Estado Moderno que deve intervir na atividade economica para resguardar o 

interesse publico na prestacao dos servicos, nao cabendo ao particular criar suas proprias 

normas (Inciso I I I do art. 4°). 

Outro ponto de importante analise, nao obstante diversas criticas favoraveis e contra, 

diz respeito forma de prestacao das garantias pelo parceiro publico ao privado, em 

decorrencias das obrigacoes assumidas por aquele no contrato firmado com este. 

As obrigacoes pecuniarias assumidas pela Administracao Publica nos contratos de 

parcerias pubico-privadas necessitam de uma garantia por parte de quern contrata, pois nao 

iria a iniciativa privada investir vultosa quantia de recursos em projetos de infra-estrutura e 

prestacao de servicos publicos sem ter uma garantia minima suficiente para suportar eventuais 

prejuizos, ou ate para prevenir de possivel descumprimento contratual. Assim, a lei traz em 

seu art. 8° as formas em que essas garantias podem ser prestadas, mediante: a) vinculacao de 

receitas, observado o disposto no inciso IV do art. 167 da Constituicao Federal; b) instituicao 

ou utilizacao de fundos especiais previsto em lei; c) contratacao de seguro-garantia com as 

companhias seguradoras que nao sejam controladas pelo Poder Publico; d) garantia prestada 

por organismos internacionais ou instituicoes financeiras que nao sejam controladas pelo 

Poder Publico; e) garantias prestadas por fundo garantidor ou empresa estatal criada para essa 

finalidade; f) outros mecanismos admitidos em lei. 

Como o objeto deste trabalho nao e adentrar nos pormenores de cada dispositivo legal, 

nem tampouco esgotar as discussoes acerca dos institutos que circundam os contratos de 

parcerias publico-privadas, mas sim, discorrer sobre pontos de contato entre as legislates 

infraconstitucionais que tratam das concessoes comuns e a lei que instituiu, no ambito das 

licitacoes, normas gerais para contratacao das Parcerias Publico-Privadas, deixaremos de 

analisar cada item acima transcrito e passaremos a tratar especificadamente da relacao entre as 
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parcerias publico-privadas e os contratos de concessao formalizados entre a Administracao 

Publica e o particular. 
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4 AS PPPS E SUA R E L A C A O COM OS CONTRATOS D E CONCESSAO 

O objetivo deste trabalho e identificar os aspectos juridicos das Parcerias Publico-

Privadas e dar os primeiros passos para entender a relacao existente entre as modalidades de 

concessao comum e especial, esta inserida no ordenamento juridico por meio da publicacao 

da Lei n° 11.079, de 30 de dezembro de 2004; pois sao institutos diferentes, porem, com 

semelhancas bastante nitidas, seja do ponto de vista da forma de contratacao, onde 

encontramos caracteristicas que se intercalam ou se complementam, seja do ponto de vista da 

natureza juridica, pois ambas as formas de concessao de servico publico sao contratos 

administrativos que visam o trespasse ao setor privado da execucao de um servico, precedido 

ou nao de obra publica. 

Alguns aspectos comuns as duas modalidades de concessao sao de facil interseccao. 

no entanto, como nenhuma lei e completa, deve a doutrina e a jurisprudencia dar os reais 

contornos dos institutos criados, ou seja, delinear os pontos que circundam as parcerias 

publico-privadas, sem perder de vista o caminho ja percorrido nas concessoes comuns. 

A norma que instituiu as PPP e de carater geral, conforme o seu art. 1°, sendo que 

alguns dos seus dispositivos sao aplicados apenas a Uniao. Aplica-se a Lei n° 11.079/04, 

adicionalmente, portanto de forma obrigatoria, alguns dispositivos da Lei n° 8.987/95, 

conforme leitura do artigo 3° da Lei das PPP, e alguns artigos da Lei de Licitacoes e 

Contratos. 

Cabe aqui analisar os pontos de contato existente nas legislacoes infraconstitucionais 

que tratam das formas de delegacao de servicos publicos aos particulares, aplicando-lhes 

interpretacoes coerentes com as modalidades ja existentes, porem, sem esquecer que as 

parcerias publico-privadas - concessoes especiais - e uma modalidade especifica de 

contratacao, merecendo analise mais profunda, quanto aos seus aspectos proprios. 

Apenas a titulo de melhor compreender o objeto deste trabalho, frise-se que sempre 

que houver mencao aos termos "concedente" e "concessionario", entenda-se, 

respectivamente, "parceiro publico" e "parceiro privado". 
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4.1 Especies de concessao 

O art. 175 da Constituicao Federal prescreve duas modalidades de prestacao de 

servicos publicos: a prestacao direta pelo Poder Publico e a prestacao indireta, mediante 

delegacao aos particulares, sempre mediante licitacao, por concessao ou permissao. Dispoe 

referido artigo: "Art. 175. Incumbe ao Poder Publico, na forma da lei, diretamente ou sob 

regime de concessao ou permissao, sempre atraves de licitacao, a prestacao de servicos 

publicos." 

As especies de concessao sao tratadas primeiramente na Lei n° 8.987/95, que distingue 

dois tipos de concessao: de servico publico simples, e de servico publico precedido de 

execucao de obra publica. Os incisos I I e I I I , do art. 2°, da Lei n° 8.987/95 assim as definem: 

Concess§o de servico publico: a delegacao de sua prestacao, feita pelo poder 
concedente, mediante licitacao, na modalidade de concorrencia, a pessoa juridica ou 
consorcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua 
conta e risco e por prazo determinado (inciso II). 

Concessao de servico publico precedida da execucao de obra publica: a construct, 
total ou parcial, conservac3o, reforma, ampliacao ou melhoramento de quaisquer 
obras de interesse publico, delegada pelo poder concedente, mediante licitacao, na 
modalidade de concorrencia, a pessoa juridica ou cons6rcio de empresas que 
demonstre capacidade para a sua realizacao, por sua conta e risco, de forma que o 
investimento da concessionaria seja remunerado e amortizado mediante a exploracao 
do servico ou da obra por prazo determinado (inciso III ) . 

Sintetiza Bittencourt (2007, p. 26) dizendo que: 

[...] a concessao pode ser definida como o contrato por intermedio do qual o Estado 
atribui a algu^m a prestacao de um servico publico e este passa a executa-lo em 
nome do Estado, sob condicSes preestabelecidas, sendo para tal remunerado atraves 
da propria exploracao do servico (normalmente por intermedio de cobrancas de 
tarifas). 

Da mesma forma que foi concebida as modalidades de concessao comum, percebemos 

que a parceria publico-privada comporta modalidades bastante semelhantes, se nao dizer da 

mesma especie, que a concessao comum na sua forma simples. 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2005), com a objetividade que lhe e peculiar, trata das 

modalidades de parcerias pubico-privadas e as conceitua, apresentado algumas caracteristicas 
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proprias das PPP, e comuns a esta e as concessoes tradicionais. Para a autora, a concessao 

patrocinada: 

[...] tal como definida na lei, constitui modalidade da concessao de servico publico 
disciplinada pela Lei n° 8.987/95; esta se aplica subsidiariamente em tudo o que nao 
contrariar a Lei n° 11.079. A principal diferenca esta na forma de remuneracao: na 
concessao comum ou tradicional, a forma basica de remuneracao e a tarifa, podendo 
constituir-se de receitas alternativas, complementares ou acessorias ou decorrentes 
de projetos associados; na concessao patrocinada, soma-se a tarifa paga pelo usuario 
uma contraprestacao do parceiro publico. 

Ve-se que a diferenca marcante entre a concessao comum, regida pela Lei n° 8.987/95 

e a modalidade patrocinada de concessao regida pela Lei n° 11.079/04, reside na 

complementacao financeira, pelo parceiro publico, da tarifa paga pelos usuarios do servico 

publico. 

Antonio Carlos Cintra do Amaral (2005), acerca da relacao juridica existente tanto na 

concessao comum como na concessao especial, afirma que "tanto numa quanto noutra ha duas 

relacoes juridico-contratuais: uma - a de concessao - entre o poder concedente e a 

concessionaria, e outra - a de prestacao do servico publico concedido - entre esta e o usuario." 

Com relacao a concessao administrativa, Camilla Regina Nogueira Moreira (2010), 

citando Di Pietro, assim conceitua essa modalidade criada pela Lei n° 11.079/04: 

Concessao administrativa - art. 2°, § 2° - e o contrato de prestacao de servicos a 
administracao, direta ou indiretamente. Neste caso, quern det6m a gestao do servico 
e a administracao. Sua forma de remuneracao e a contraprestacao paga pela 
administracao publica. 

A professora Di Pietro (2005), a respeito da redacao do art. 2°, § 2°, da Lei 11.079/04, 

faz uma observacao importante, quanto a possibilidade de execucao de servicos pubicos sem a 

cobranca de tarifa pelos usuarios, pois segundo ela: 

Embora o dispositivo fale em prestacao de servicos (aproximando-se do contrato de 
empreitada), na realidade o contrato pode tambem ter por objeto a execucao de 
servicos publicos que nao admitam a cobran?a de tarifa. A essa conclusao chega-se, 
em primeiro lugar, pelos proprios objetivos declarados na justificativa do Governo 
ao encaminhar o projeto de lei ao Congresso Nacional; em segundo lugar, pela 
redacao do artigo 4°, inciso I I I , da Lei, que so proibe a delegacao das func5es de 
regulacao, jurisdicional, poder de policia e de outras atividades exclusivas do 
Estado; em consequencia, como a concessao patrocinada depende, parcialmente, de 
remuneracao do usuario, os servicos publicos que nao comportam essa remuneracao, 
terao que ser objeto de concessao administrativa, que e" inteiramente remunerada 
pelo parceiro publico. Alem disso, varios dispositivos da Lei 8.987 s3o estendidos, 
expressamente, a concessao administrativa, como os que tratam da responsabilidade 
da concessionaria, transferencia da concessao, encargos do poder concedente, 
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encargos da concessionaria, intervencSo, formas de extincao (advento do termo, 
encampacao, caducidade, rescisSo etc). 

Assim, vislumbramos a importancia em estabelecer a relacao entre as parcerias 

publico-privadas (concessoes especiais) e as concessoes tradicionais, de forma a melhor 

compreender os institutos, aplicando a ambas as modalidades de concessao entendimentos 

semelhantes quanto sua aplicacao pratica. 

Por tratar-se de meios de delegacao especificos, mas com base em objetivos identicos, 

como a prestacao de servico publico a usuarios, com eficiencia, regularidade e modicidade na 

cobranca das tarifas, ve-se inarredavel a tarefa de fazer as devidas ponderacoes quanto aos 

dispositivos aplicaveis a ambas as formas de concessao de servico publico, precedida ou nao 

da execucao de obra publica. 

Como podemos observar das licoes acima apontadas, e conforme entendimento de 

Bittencourt (2007, p. 26): 

A concessao patrocinada nada mais 6 do que a concessao ja existente no 
ordenamento juridico patrio, ou seja, a consta na Lei Geral das Concessoes, com um 
adicional caracteristico importantissimo: o Poder Publico garante ao concessionario 
um adicional a tarifa cobrada dos usuarios, isto e\ havera sempre uma 
contraprestacao pecuniaria ao parceiro privado. 

Ja a modalidade de concessao administrativa, nada mais e do que uma forma 

contratual ja prevista na Lei n° 8.666/93, conforme avaliou Raposo Lopes (2010), que deduziu 

que "o que a lei optou por chamar de 'concessao administrativa' nada mais e que prestacao de 

servicos sic et simpliciter, regida, pois, pela Lei n° 8.666/93". 

Diante de tal constatacao, as concessoes administrativas previstas na Lei n° 11.079/04 

nada mais sao que uma pura prestacao de servicos a Administracao Publica, nao se 

instaurando, por intermedio delas, a relacao juridica triangular insita as concessoes, consoante 

o disposto no art. 62, §3°, inciso I I , da Lei n° 8.666/93, que dispos aplicar-se o regime juridico 

dos contratos administrativos "aos contratos em que a Administracao for parte como usuaria 

de servico publico". 

Cabe aqui um questionamento interessante: Sera que o legislador deixou de mencionar 

que aos contratos de concessao administrativa aplicam-se as disposicoes concernentes aos 

demais contratos administrativos em geral, regidos pela Lei de Licitacoes e Contratos, em que 

a administracao e tomadora de servicos de terceiros, prestados diretamente ou indiretamente? 
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Parece evidente essa omissao, pois nao se pode negar que se a Administracao contrata 

um servico executado por pessoa de direito privado, o faz com base nas normas gerais de 

contratos e licitacoes. Dessa forma na concessao administrativa, o servico sera prestado direta 

ou indiretamente a propria Administracao Publica, que podera licitar, por exemplo, a 

construcao e operacao de hospitais, escolas e penitenciarias (PEREIRA, 2006). 

Mas ha uma diferenca entre essas duas modalidades, pois, enquanto os contratos 

regidos unicamente pela Lei 8.666/95 sao contratos administrativos nos quais, figura o Poder 

Publico apenas como "cliente" de um particular que presta um servico ligado a atividade 

meramente administrativa de um ente publico, na concessao administrativa, cumpre 

vislumbrar a posicao de parceria em que se encontram o poder concedente e o concessionario, 

que passa a ser chamados dessa forma, deixando de lado a denominacao de fornecedor de 

servico. 

4.2 Procedimento licitatorio 

A Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI da 

Constituicao Federal, instituiu normas gerais para licitacoes e contratos da Administracao 

Publica. Em seu art. 3° traz a signiflcacao para "licitacao" no que tange aos parametros 

nacionais: 

Art. 3° A licitacao destina-se a garantir observancia do principio constitucional da 
isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administracao e sera 
processada e julgada em estrita conformidade com os principios basicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
probidade administrativa, da vinculacao ao instrumento convocatorio, do julgamento 
objetivo e dos que Ihe s3o correlates. 

Na licao de Marcal Justen Filho (2009, p. 58) "a licitacao e um procedimento 

administrativo disciplinado em vista do atingimento de certos fins". Ja Carvalho Filho (2007, 

p. 213/214), conceitua a licitacao levando em consideracao a natureza juridica e o objetivo, 

conceituando-a como: 

[...] o procedimento administrativo vinculado por meio do qual os entes da 
Administracao Publica e aqueles por ela controlados selecionam a melhor proposta 
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entre as oferecidas pelos varios interessados, com dois objetivos - a celebracao de 
contrato, ou a obtencao do melhor trabalho tecnico, artistico e cientifico. 

Como notamos dos conceitos trazidos acima, conjugando-os com a disposicao 

normativa, trata-se, a licitacao, de um procedimento obrigatorio que visa a consecucao dos 

fins da Administracao Publica, que sao: a obtencao de propostas para aquisicao de bens, 

realizacao de obras e prestacao de servicos publicos, com base em um contrato administrativo 

em que prepondera o interesse publico; obedecidos durante o processamento dos atos 

inseparaveis da licitacao, os principios constitucionais, explicitos e implicitos, aplicados a 

Administracao Publica. 

A Administracao Publica tem por obrigacao licitar, e essa afirmacao cogente, decorre 

do que dispoe o art. 22, inciso XXVII da Constituicao Federal, in verbis: 

Art. 22. Compete privativamente a Uniao legislar sobre: 

X X V I I - normas gerais de licitacao e contratacao, em todas as modalidades, para as 

administrac5es publicas diretas, autarquicas e fundacionais da Uniao, Estados, 

Distrito Federal e Municipios, obedecido o disposto no art. 37, X X I , e para as 

empresas publicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, I I I ; 

Como poder ser verificado este dispositivo remete, entao, para o art. 37, que no seu 

caput, assim dispoe: 

A administracao publica direta e indireta de qualquer dos Poderes da Uniao, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios obedecera aos principios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiencia e, tambem, ao 
seguinte: [...] 

No seu inciso X X I , assim, estabelece: 

[...] ressalvados os casos especificados na legislacao, as obras, servicos, compras e 
alienates serao contratados mediante processo de licitacao publica que assegure 
igualdade de condicoes a todos os concorrentes, com clausulas que estabelecam 
obrigac5es de pagamento, mantidas as condicOes efetivas da proposta, nos termos da 
lei, o qual somente permitira as exigencias de qualificacao tecnica e economica 
indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigacSes. 

Os dispositivos acima mencionados indicam claramente que a regra geral e licitar, mas 

tambem ja estabelece que as excecoes deverao constar na propria legislacao. Estas excecoes a 
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obrigatoriedade de licitar sao os casos de dispensa e inexigibilidade (art. 17, 24 e 25 da Lei n° 

8.666/93). 

No tocante as PPPs, a outorga da concessao, sob ditames da Lei n° 11.079/04, que 

define as referidas parcerias como um "contrato administrativo de concessao, na modalidade 

patrocinada ou administrativa", tambem deve ser precedida do processo licitatorio 

correspondente, que e a concorrencia, conforme o disposto no art. 10 da lei que instituiu as 

parcerias publico privadas no ordenamento juridico brasileiro. 

Nao poderia ser outra a opcao do legislador, pois, da mesma forma em que as 

concessoes comuns - que sao regidas pela Lei n° 8.987/93 - necessitam de realizar licitacao 

na modalidade concorrencia para celebracao dos contratos, com o conseqiiente trespasse da 

prestacao de servicos pubicos, por serem tipicos contratos administrativos; as parcerias 

pubico-privadas nao poderiam prescindir de tal exigencia, por ser tambem modalidade de 

concessao de servico publico, tendo o respectivo contrato natureza juridica e identica aos 

contratos de concessao comum. 

O artigo supra mencionado, aponta a modalidade de licitacao a ser adotada no ambito 

das PPPs, mas, nao a define, o que faz com que se infira que seu conceito e aquele previsto no 

Estatuto das Licitacoes e Contratos (art. 22, 1°). Assim dispoe o referido dispositivo: 

Art. 22 [...] 
§ 1° Concorrencia € a modalidade de licitacao entre quaisquer interessados que, na 
fase inicial de habilitac2o preliminar, comprovem possuir os requisitos minimos de 
qualificacao exigidos no edital para execucao de seu objeto. 

Assim como nos contratos de concessao de servicos publicos, na sua especie comum, 

nos contratos de concessao na sua forma especial, estao envolvidos valores de grande vulto, o 

que faz necessario adotar a modalidade de licitacao concorrencia. 

Nesse mesmo sentido, assenta Bittencourt (2007), que essa modalidade possui maiores 

exigencias, alem de ser mais detalhista e morosa, tudo em face dos elevados recursos 

financeiros que envolvem a contratacao que por intermedio dela se consignara. 

Nao obstante se tratar de modalidade complexa e que envolve procedimentos bastante 

longos, em face da necessidade de melhor caracterizar o objeto e escolher a proposta que 

detenha as condicoes tecnica-operacional e financeira condizentes com o contrato celebrado 

posteriormente para concessao de um determinado servico publico, a lei das PPPs, com 

relacao aos procedimentos externos da licitacao, trouxe a experiencia positiva praticada nos 

pregoes, regidos pela Lei n° 10.520/02. 
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No procedimento tradicional da concorrencia publica, em primeiro lugar, sera avaliada 

a habilitacao dos licitantes. Apos a decisao da habilitacao, serao abertas as propostas dos 

licitantes habilitados. Nas PPPs, o edital podera prever uma inversao de fases, o que significa 

que o julgamento das propostas podera ocorrer antes da habilitacao dos licitantes, tal como 

ocorre nos pregoes. Apos o julgamento das propostas, sera verificada a habilitacao apenas do 

licitante que apresentou a melhor proposta. Se esse licitante estiver habilitado, sera 

considerado o vencedor do certame. Tal processo torna a concorrencia mais rapida e 

dinamica, aumentando a competitividade entre os licitantes. 

4.3 Politica tarifaria 

Assim como nos contratos de concessao comuns, nos contratos de parcerias publico-

privadas, devera estar prevista clausula que trate da politica tarifaria a ser praticada durante o 

prazo de vigencia da parceria. 

O art. 175 da Constituicao Federal estabelece que a lei dispora sobre a politica 

tarifaria. Assim sendo, a Lei n° 8.987/95 tratou da materia em capitulo especifico, com 

algumas regras equivalentes as do Estatuto das Licitacoes e Contratos Administrativos, porem 

a tonica caracteristica do regime juridico das concessoes. 

Essa politica tarifaria nada mais e do que o meio legal de garantir o cumprimento das 

clausulas contratuais conforme pactuado, assegurando ao concessionario as condicoes 

minimas de "igualdade na contraprestacao do servico concedido" e o "ressarcimento de sua 

devida remuneracao", aplicando aos contratos firmados, mecanismos eficazes de revisao das 

tarifas cobradas dos usuarios (ROCHA, 2000). 

No artigo 9°, em seu caput, da Lei das Concessoes, esta consignada que a tarifa do 

servico publico concedido "sera fixada pelo preco da proposta vencedora da licitacao e 

preservada pelas regras de revisao previstas nesta Lei, no edital e no contrato". 

0 objetivo, como se pode perceber, e de manter o equilibrio economico-financeiro, 

pois o concessionario nao pode ser prejudicado por qualquer alteracao de onere a prestacao do 

servico ao ponto de afetar a qualidade e continuidade. Essa finalidade esta bem definida no § 

2° do artigo 9° da Lei das Concessoes, dispondo que "os contratos poderao prever 

mecanismos de revisao das tarifas, a fim de manter-se o equilibrio economico-financeiro" e o 
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§ 4° deixa claro a obrigacao do poder concedente manter esse equilibrio, concomitantemente, 

em havendo alteracao unilateral do contrato que o afete. 

Ve-se, pois, a perfeita aplicacao dos dispositivos acima mencionados a Lei das PPP, 

como se pode observar da disposicao contida no artigo 3° da Lei n° 11.079/04, que remete ao 

artigo 23 da Lei n° 8.987/95, que dentre os seus incisos, destaca-se o que menciona a 

obrigatoriedade de constar clausula contratual relativa ao preco do servico e aos criterios e 

procedimentos para o reajuste e a revisao das tarifas (inciso IV). 

Na modalidade administrativa de concessao prevista na Lei n° 11.079/04, ha 

possibilidade de inexistencia de tarifa a ser paga pelo usuario do servico publico concedido, 

pois, conforme Andre Pinto de Souza Oliveira (2006): 

A remuneracao, no ambito da concessao administrativa, nao pressup5e a cobranca 
de tarifas aos usuarios, inviavel economica, juridica ou socialmente, seja em razao 
de decisao politica tomada pelo Estado (ausencia de pedagios em rodovias de 
regiSes pobres), seja pelo fato de a Administracao ser a unica beneficiada, 
diretamente, pelos servicos prestados. 

Nao se admite, da mesma forma, em razao de expressas disposicoes legais, a exemplo 

do art. 206, IV, da CF/1988, a cobranca pelo gozo de servicos publicos sociais, tais como 

educacao e saude publicas. Tais servicos, assim sendo, nao sao admitidos como objeto de 

concessoes patrocinadas, pois nestas a contraprestacao estatal nao podera ser exclusiva, 

devendo ser acompanhada de tarifas pagas pelos usuarios (OLIVEIRA, 2006). 

Em relacao a fixacao da tarifa a ser paga pelo usuario do servico, deve ser levado em 

consideracao o direito desta a modicidade do quantum estipulado, sendo este valor o meio de 

remuneracao do concessionario pelos servicos pubicos efetivamente prestados, assegurado 

pelo art. 6°, paragrafo 1 0 da Lei das Concessoes. 

Com a previsao legal que obriga o concessionario a cobrar pelos servicos que presta 

uma tarifa modica5, fica o concessionario impedido de estabelecer cobranca desproporcional 

ao custo dos servicos. Pois, segundo Fabio Ferraz Marques (2009), "a cobranca de tarifa, 

quando desproporcional, podera ser fulminada pelo vicio de ilegalidade, com as 

conseqiiencias dela advindas." 

5 Afirma Fabio Ferraz Marques (2009): "A tarifa mddica nao significa necessariamente tarifa barata; a 
conceituacao de tarifa modica n3o deve ser tomada em termos absolutos, mas se relaciona com a equacao que 
necessariamente dever ser feita entre seu custo e seu beneficio. Nao se exige do concessionario a cobranca de 
uma tarifa que n3o seja suficiente para cobrir os seus custos operacionais, ou mesmo que n3o importe em lucro, 
mas que seja feita com base em principios proporcionais, com o objetivo de atender a melhor forma possivel ao 
usuario." (MARQUES, Fabio Ferraz. A prestacao privada de servicos publicos no Brasil. (Dissertacao). 
Universidade de S3o Paulo. 2009. 
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Entao, conforme visto acima, as tarifas cobradas pela prestacao de um servico publico 

concedido devem sempre levar em consideracao o principio da modicidade, sem perder de 

vista a possibilidade de prestar um servico qualificado, continuo e que traga possibilidades de 

lucro por parte do concessionario. 

4.4 Caracteristicas dos contratos de parceria entre o Poder Publico e a iniciativa privada 

Assim como os contratos firmados na seara do direito privado detem caracteristicas 

proprias que os distinguem dos demais tipos de contrato, principalmente aqueles formalizados 

no ambito do direito publico, resta importante analisar algumas caracteristicas concernentes 

aos contratos de concessao firmados entre a administracao publica e o particular. 

4.4.1 Clausulas essenciais 

Nos pactos firmados entre Poder Publico e particular, envolvendo a concessao de 

servicos publicos, existem clausulas obrigatorias, portanto, sob pena de invalidar o contrato, 

nao podem ser suprimidas ou modificadas. 

Como ja dissemos acima, varias disposicoes legais concernentes as concessoes 

comuns sao perfeitamente aplicaveis as concessoes especiais (parcerias publico-privadas), ou 

por economia do legislador ordinario, que preferiu nao repetir na Lei n° 11.079/04 pontos ja 

tratados na Lei n° 8.987/95, ou pelo fato de ser as parcerias pubico-privadas formas de 

concessao comum com uma nova roupagem, adaptadas ao contexto socio-economico atual. 

O que nao podemos deixar de registrar e que aos contratos de parcerias publico-

privadas aplicam-se as clausulas constantes nos contratos de concessao tradicionais, salvo 

disposicao em contrario, pois sao especies distintas, mas do mesmo genero, ou seja, sao 

modalidades diferenciadas de concessao de servicos publicos, mas com o objetivo comum de 

prestar os servicos a populacao de forma regular, eficiente, racional e sempre atual. 

O artigo 3° da Lei n° 11.079/04, prescreve que varios artigos contidos na Lei 8.987/95, 

devem ser adicionalmente aplicados, tanto nas concessoes patrocinadas, quanto nas 

concessoes administrativas. 
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Essas clausulas tidas como obrigatorias nos contratos de concessao, sao mencionadas 

no art. 5° da Lei 11.079/04, que assim dispoe: "Art. 5° As clausulas dos contratos de parceria 

publico-privada atenderao ao disposto no art. 23 da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, no que 

couber, devendo tambem prever: [...]". 

Neste ponto, vemos com clareza a intencao do legislador, que ao aplicar a essa nova 

modalidade de concessao de servico publico disposicoes contratuais ja previstas para as 

tradicionais concessoes (conforme remissao ao art. 23 da Lei n° 8.987/95), nos mostrou a 

necessidade de relacionar as duas modalidades de concessao, quais sejam: as concessoes 

comuns e a concessoes especiais. 

O mencionado art. 21 da Lei n° 8.987/95 refere-se a licitacao; o art. 23 relaciona 

taxativamente as clausulas que sao essenciais em qualquer contrato de concessao de servico 

publico, independente de sua modalidade; ja o art. 25 preve a responsabilidade da 

concessionaria, que nao podera alegar a fiscalizacao como excludente de responsabilidade; o 

disposto no art. 27 anteve a proibicao de transferencia da concessao ou a do controle 

societario sem a previa anuencia do poder concedente, sob pena de caducidade; ainda ha a 

possibilidade de garantir os financiamentos utilizando-se dos direitos emergentes da 

concessao (arts. 28 e 28-A); temos as disposicoes relativas: aos encargos do poder concedente 

e da concessionaria (art. 31); a intervencao (32); as formas de extincao da concessao (arts. 35, 

36, 37, 38, 39) 

Como se observa, nao foram expressamente remetidas as disposicoes relativas aos 

usuarios e aos seus direitos, como previsto no capitulo I I I (Dos direitos e obrigacoes dos 

usuarios), e do capitulo I I (Do servico adequado). Afirma Marques (2009), "todavia, essa 

omissao nao importa em suprimir esses direitos dos usuarios porque, como ja mencionou, tais direitos 

tem previsao constitucional e, portanto, quando a concessao administrativa se constituir em delegacao 

de servico publico, todas as disposicoes lhe serao aplicada". Ademais, o inciso II do art. 4° da Lei das 

PPPs institui, com a natureza de diretriz a ser perseguida, na contratacao da parceria publico-privada, 

"o respeito aos interesses e direitos dos destinatarios dos servicos e dos entes privados incumbidos da 

sua execucao". 

Tambem nao ha na Lei das PPPs remissao expressa a politica tarifaria, porem, como visto 

neste trabalho, na concessao patrocinada, alem da contraprestacao do parceiro publico temos o 

pagamento de tarifa por parte dos usuarios. 

Com isso, a doutrina e a jurisprudencia devem seguir o rumo ja delineado nas 

discussoes e interpretacoes frente aos dispositivos da Lei n° 8.987/95 para clarividenciar 

alguns pontos obscuros da Lei n° 11.079/95, sem deixar de lado que se trata de modalidades 
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distintas de concessao, mas partem do mesmo genero, comungam do mesmo objeto e sao 

destinadas aos mesmos fins. 

Com relacao as concessoes patrocinadas, o § 1° do artigo 3° da Lei n° 11.079/04 

remete a aplicacao subsidiaria da Lei n° 8.987/95, e, como conseqiiencia, todas as disposicoes 

contidas naquela lei, que nao conflitarem com as disposicoes contidas na Lei das PPPs, serao 

aplicadas, o que, pode-se levar a afirmar, que, alem das regras especificamente aplicadas as 

concessoes administrativas, tambem serao aplicadas as relativas a politica tarifaria. 

De acordo com o artigo 23 da Lei n° 8.987/95, o contrato de concessao dever ter 

obrigatoriamente algumas clausulas. A essas clausulas essenciais no contrato de concessao 

nao se aplicam as disposicoes previstas no inciso IV, relativas ao preco das tarifas e de sua 

revisao, pois, nessa modalidade especial de concessao nao existe preco a ser pago pelo 

usuario. 

O artigo 25 da Lei n° 8.987/95, que tambem se aplica as PPPs, refere-se a 

responsabilidade do concessionario em relacao ao poder concedente, os usuarios e para com 

terceiros. Assim, da leitura do dispositivo mencionado, infere-se que o concessionario nao 

podera se eximir da responsabilizacao, sob a alegacao de que houve fiscalizacao do orgao 

competente. Atraves desse dispositivo, evita-se que o parceiro privado suscite a sua 

irresponsabilidade pelos danos que vier a causar, sob a alegacao de que a prestacao dos 

servicos foi fiscalizada, e procure, desse modo, transferir essa responsabilidade ao parceiro 

pubico. 

A referenda ao artigo 27 da Lei diz respeito a possibilidade de superveniencia da 

caducidade da concessao administrativa em casos de transferencia da concessao ou do 

controle societario da concessionaria sem previa anuencia do poder concedente. Nesse ponto, 

remete-se a secao que trata sobre a extincao da concessao. 

O artigo 28, por sua vez, trata da possibilidade de os concessionaries oferecerem os 

direitos da concessao como garantia em contratos de financiamento, ate o limite que nao 

comprometa a operacionalizacao e a continuidade da prestacao dos servicos. 

Os artigos 29 e 30 elencam os encargos do poder concedente, ou seja, do parceiro 

publico, que sao: regulamentar o servico concedido e fiscalizar permanentemente a sua 

prestacao; aplicar as penalidades regulamentares e contratuais; intervir na prestacao do 

servico, nos casos e condicoes previstos em lei; extinguir a concessao, nos casos previstos 

nesta Lei e na forma pre vista no contrato; homologar reajustes e proceder a revisao das tarifas 

na forma desta Lei, das normas pertinentes e do contrato; cumprir e fazer cumprir as 
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disposigoes regulamentares do servico e as clausulas contratuais da concessao; zelar pela boa 

qualidade do servico, receber, apurar e solucionar queixas e reclamacoes dos usuarios, que 

serao cientificados, em ate trinta dias, das providencias tomadas; declarar de utilidade publica 

os bens necessarios a execucao do servico ou obra publica, promovendo as desapropriacoes, 

diretamente ou mediante outorga de poderes a concessionaria, caso em que sera desta a 

responsabilidade pelas indenizacoes cabiveis; declarar de necessidade ou utilidade publica, 

para fins de instituicao de servidao administrativa, os bens necessarios a execucao de servico 

ou obra publica, promovendo-a diretamente ou mediante outorga de poderes a concessionaria, 

caso em que sera desta a responsabilidade pelas indenizacoes cabiveis; estimular o aumento 

da qualidade, produtividade, preservacao do meio-ambiente e conservacao; incentivar a 

competitividade; e estimular a formacao de associacoes de usuarios para defesa de interesses 

relativos ao service 

No artigo 31 esta expoe os encargos da concessionaria, aplicaveis tambem ao parceiro 

privado, os quais sao: prestar servico adequado, na forma prevista nesta Lei, nas normas 

tecnicas aplicaveis e no contrato; manter em dia o inventario e o registro dos bens vinculados 

a concessao; prestar contas da gestao do servico ao poder concedente e aos usuarios, nos 

termos definidos no contrato; cumprir e fazer cumprir as normas do servico e as clausulas 

contratuais da concessao; permitir aos encarregados da fiscalizacao livre acesso, em qualquer 

epoca, as obras, aos equipamentos e as instalacoes integrantes do servico, bem como a seus 

registros contabeis; promover as desapropriacoes e constituir servidoes autorizadas pelo poder 

concedente, conforme previsto no edital e no contrato; zelar pela integridade dos bens 

vinculados a prestacao do servico, bem como segura-los adequadamente; e captar, aplicar e 

gerir os recursos financeiros necessarios a prestacao do servico. 

Conforme o artigo 32, o poder concedente pode intervir na concessionaria de servico 

publico se o interesse publico assim o requerer. A medida justifica-se quando for necessario 

"assegurar a continuidade dos servicos, sua normalidade ou o adequado cumprimento das 

obrigacoes assumidas pelo concessionario". Segundo Marques (2009): 

A intervencao destina-se a assegurar o interesse publico, mas nao tem a funcao de 
punir o concessionario, ja que esta voltada a pr6pria manutencao dos servicos 
publicos. A punicao da concessionaria, quando couber, sera feita ap6s a conclus2o 
do laudo dos interventores. 

Ja com relacao a disposicao do prazo, a Lei n° 11.079/04 no inciso I do art. 5° ja o 

fixou em minimo de 5 (cinco) anos e maximo de 35 (trinta e cinco), podendo, assim como em 
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outros contratos administrativos, e mais especificadamente nos contratos de concessao, 

podendo haver ou nao prorrogacao, conforme se constate a superveniencia de causas 

ensejadoras da continuidade da prestacao dos servicos da forma originalmente pactuada. 

Tal hipotese de prorrogacao aplica-se tambem no ambito das parcerias publico-

privadas, pois se tratam de contratos administrativos e sendo assim, deve ser observada a 

norma geral que rege tais contratos. O paragrafo 1° do art. 57 da Lei Geral de Licitacoes e 

Contratos preve as possibilidades legais de prorrogacao dos contratos, sendo tal dispositivo 

passivel de aplicacao nas parcerias publico-privadas, pois a lei foi silente neste ponto, mas 

como os contratos de concessao comum ou especial sao contratos administrativos, aplicam-se 

subsidiariamente os dispositivos da Lei n° 8.666/93 que nao conflitarem com a norma 

especifica. 

Assinala o professor Carvalho Filho (2007, p. 185) que o Estatuto das Licitacoes e 

Contratos "dispoe sobre a prorrogacao, prevendo apenas as hipoteses que podem enseja-las 

(art. 57, § 1°), com a exigencia de que sempre devera ser justificada a previamente autorizada 

pela autoridade competente". 

Essa justificativa deve basear-se em elementos que configurem uma anormalidade, ou 

seja, conforme afirma Rocha (2000, p. 214) "clama por um fato extraordinario capaz de 

comprometer a continuidade do servico publico, em razao da paralisacao do contrato de 

natureza continua"; alem do mais, devem prevalecer, obviamente, os precos e as condicoes 

mais vantajosas para a Administracao. 

As causas que ensejam a prorrogacao, segundo Carvalho Filho (2007, p. 185), sao as 

seguintes: 

1) alteracao do projeto; 2) suspensSo ou reducao do ritmo de trabalho por imposicao 
do orgao administrativo; 3) aumento das quantidades iniciais; 4) fatos imprevisiveis 
de carater excepcional, estranhos a vontade das partes; 5) omissao ou atraso de 
providencias a cargo da Administracao; 6) impedimento de execucao por fato ou ato 
de terceiro, assim reconhecido pela Administracao contratante. 

Diante das causas expostas acima, podemos constatar que sao bastante precisas, nao 

podendo, a priori, o contratante alegar outro motivo que justifique a prorrogacao contratual, 

pois, a administracao publica esta adstrita ao principio da legalidade estrita, nao havendo 

nestes casos, possibilidade de brechas para atos discricionarios ou desprovidos do interesse 

publico, como consectario obvio. 
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4.4.2 Extincao 

Assim como nas concessoes comuns regidas pela Lei n° 8.987/95, os contratos 

firmados no ambito das PPPs tambem podem ser extintos, incidindo as mesmas hipoteses 

previstas para os demais contratos de concessao previstos no ordenamento juridico patrio, 

conforme disposto no art. 3° da Lei n° 11.079/2004. 

Dessa forma, as concessoes patrocinadas e administrativas podem ser extintas nas 

seguintes situacoes: (a) advento do termo contratual; (b) encampacao; (c) caducidade; (d) 

rescisao; (e) anulacao; e (f) falencia ou extincao da empresa concessionaria e falecimento ou 

incapacidade do titular, no caso de empresa individual. 

O simples advento do termo final do contrato de concessao, previsto no inciso I do art. 

35 da Lei n° 8.987/95, a extingue automaticamente, sem necessidade de qualquer ato 

declaratorio, apenas sendo "necessario um termo circunstanciado de recebimento do servico e 

dos bens publicos e, quando for o caso, dos bens do concessionario, que passam para o 

dominio publico do concedente, por ter se operado a reversao" (GASPARINI, 2001, p. 319). 

A encampacao caracteriza-se pela retomada do servico pelo poder concedente, durante 

o prazo de concessao, por motivos de interesse publico; depende de lei autorizativa especifica 

e pode ocorrer apos o pagamento de indenizacao ou das parcelas de investimento vinculadas a 

bens reversiveis, ainda nao amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o 

objetivo de garantir a continuidade e atualidade do servico pubico (art. 37 da Lei 8.987/95). 

A declaracao de caducidade e caracterizada pela poder que tem o concedente de 

extinguir a concessao por motivo de inexecucao total ou parcial do contrato, com prescreve o 

art. 38 da Lei n° 8.987/95. Aplica-se ainda esta forma de declaracao extintiva da concessao, 

no caso de alteracao do controle acionario sem a previa comunicacao ao concedente (art. 27 

Lei n° 8.987/95). 

Na hipotese de rescisao contratual da concessao, pode tanto o concedente como o 

concessionario rescindir o pacto firmado, no entanto, para que a concessionaria possa 

rescindir o contrato de concessao em caso de descumprimento das normas contratuais pelo 

poder concedente, devera a parte privada ajuizar acao judicial, observando que, neste caso, os 

servicos nao poderao ser interrompidos, ate que a decisao judicial transite em julgado. 

O eminente administrativista Diogenes Gasparini (2001, p. 324) afirma que "cabe a 

Administracao Publica concedente, de forma discricionaria, considerar se o inadimplemento e 



54 

ou nao causa suficiente a levar a extincao a concessao de servico publico". Neste caso, em 

considerando justificavel a extincao, por inexecucao total o parcial do objeto do contrato, o 

poder concedente declarara caduca a concessao. 

Nos termos do § 1° do art. 38 da Lei n° 8.987/95, a caducidade podera ser decretada 

quando: 

I - o servico estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo por 
base as normas, criterios, indicadores e parametros definidores da qualidade do 
servico; II - a concessionaria descumprir clausulas contratuais ou disposicoes legais 
ou regulamentares concernentes a concessao; I I I - a concessionaria paralisar o 
servico ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipoteses decorrentes de caso fortuito 
ou forca maior; IV - a concessionaria perder as condicSes economicas, t^cnicas ou 
operacionais para manter a adequada prestacao do servico concedido; V - a 
concessionaria nao cumprir as penalidades impostas por infracSes, nos devidos 
prazos; VI - a concessionaria nao atender a intimacao do poder concedente no 
sentido de regularizar a prestacao do servico; e VI I - a concessionaria for condenada 
em sentenca transitada em julgado por sonegacSo de tributos, inclusive 
contribuicQes sociais. 

Diogenes Gasparini (2001, p. 325) chama atencao para o fato de que neste rol nao esta 

prevista a possibilidade de considerar inadimplemento contratual a declaracao de falencia do 

concessionario. Mais adiante diz o autor: 

Ainda que seja assim, enquadramos a falencia como inadimplemento contratual, na 
medida que e" dever da concessionaria manter, durante toda a vigencia da concessao 
de servico piibico, as mesmas, ou melhores, condicSes de habilitacSo. Declarada a 
falencia, resta evidenciado que a concessionaria de servico piibico deixou de 
cumprir essa obrigacSo, perdendo irremediavelmente suas condicoes economicas e 
ensejando, portanto, a extinc3o da concessao de servico publico, conforme indicado 
no inciso IV do rol acima. 

No entanto, em obediencia aos principios da legalidade e da ampla defesa, para ser 

declarada a caducidade da concessao com base nos motivos acima elencados, faz-se 

necessario o devido processo administrativo (§ 2° do art. 38 da Lei n° 8.987/95); nao podendo 

ser instaurado o citado processo administrativo sem antes ser comunicado o concessionario, 

de forma detalhada, do descumprimento dos termos contratuais, devendo o concedente 

concede-lhe um prazo para que o mesmo sane as irregularidades apontadas e as corrija (§ 3° 

do art. 38 da Lei n° 8.987/95). 

Concluido o processo administrativo, decidira o concedente pela caducidade, caso em 

que a declarara por meio de decreto, independentemente do pagamento de indenizacao previa, 

a qual sera calculada no decurso do processo. Cumpre observar que do valor da indenizacao 

devida ao concessionario pelo poder concedente, devem ser descontados os valores referentes 
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a multas e aos danos causados pelo concessionario; sendo afastada qualquer especie de 

responsabilidade do poder concedente em relacao aos encargos, onus, obrigacoes ou 

compromissos com terceiros ou com empregados da concessionaria. 

Nesses casos de extincao do contrato de concessao, os efeitos incidentes sao ex nunc, 

ou seja, operam do momento da extincao em diante, assumindo o poder concedente, a partir 

de entao, os encargos pela prestacao dos servicos publicos retomados. 

Outro caso de extincao da concessao ocorre quando se veriflca vicio de legalidade nos 

atos que precederam a concessao (processo licitatorio e contrato). Tem-se caracterizado a 

chamada extincao por anulacao ou ilegalidade. O vicio de legalidade pode tanto estar presente 

no edital de convocacao da licitacao, como no contrato celebrado entre o concedente e o 

concessionario. Trata-se de nulidade de ato administrativo ou de contrato administrativo, eu 

segue a disciplina das nulidades administrativas, inclusive com a possibilidade de a 

Administracao declara-la de oficio. 

Deve o poder concedente verificar neste caso se o ato de ilegalidade que deu causa a 

extincao foi proveniente do procedimento administrativo relativo a contratacao, que e de 

responsabilidade da Administracao Publica, ou se o concessionario concorreu de alguma 

forma para a ocorrencia da ilegalidade. Na primeira hipotese respondera pelos prejuizos 

causados ao concessionario, conforme prescreve o § 6° do art. 37 da Constituicao Federal. 

Caso contrario, sera calculado os prejuizos causados pelo concessionario e os valores devidos 

pelo concedente, diante do fato de advir a extincao no curso da concessao, para que depois 

possa haver as devidas compensacoes. 

Advindo a extincao pelo vicio de ilegalidade, os efeitos deste ato retroagem ao ponto 

contrario a lei, ou seja, operam-se os efeitos ex tunc. Fica resguardado, no entanto, os direitos 

dos terceiros prejudicados, que poderao acionar o Poder Judiciario caso nao haja a solucao 

pacifica do litigio provocado. 

O Supremo Tribunal Federal ja cristalizou o entendimento sobre a possibilidade de a 

Administracao Publica anular os seus proprios atos, tidos como ilegais, com base no seu 

poder de autotutela, conforme as Sumulas 346 e 473. 
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5 CONCLUSAO 

A analise efetuada acerca do tema proposto no presente trabalho, sem a pretensao de 

exaurir o assunto abordado, resultou nas conclusoes a seguir delineadas. 

Efetivamente, o diploma legal que instituiu as normas gerais para contratacao das 

Parcerias Publico-Privadas, representa uma conexao entre as especies de concessao especial e 

as concessoes comuns disciplinadas pela Lei n° 8.987/1995, com o proposito de fomentar o 

aporte de recursos do setor privado a consecucao de servicos publicos, por intermedio do 

compartilhamento de riscos. 

Ainda, sem perder de vista que se trata de uma delegacao de servico publico, ambas as 

formas de concessao, especial ou comum, sao avencas com a mesma natureza juridica dos 

contratos administrativos regidos pela Lei n° 8.666/93, tendo, alguns dispositivos dessa 

norma, aplicabilidade nas parcerias publico-privadas, naquilo em que a lei especifica dessas 

deixou de disciplinar. 

O estudo da relacao entre as formas de concessao, no tocante aos dispositivos legais 

aplicaveis a ambas, deve tornar como referenda toda a construcao pratico-teorica ja 

desenvolvida em torno dos contratos firmados entre a Administracao Publica e a iniciativa 

privada. 

Nesse contexto, cabe ao Estado estudar a viabilidade economico-financeira e decidir 

pela licitacao mediante PPP a partir da avaliacao do empreendimento; tendo ainda dois 

desafios a ser vencidos, quando da execucao das parcerias: verificar a qualificacao do 

mercado para ofertar investimentos que atendam ao interesse publico e oferecer capacitacao 

aos servidores nesse modelo de estado supostamente gerencial. 

Portanto, a PPP requer um piano estrategico bem concebido, contratacoes adequadas e 

fiscalizacao, o que implica participacao das agendas reguladoras e dos orgaos de controle 

interno e externo. 

Quanto ao prazo de duracao dos contratos de parceria, cabe afirmar que quando se 

argumenta que na atual lei de licitacoes o prazo dos contratos e limitado, isso nao e absoluto, 

pois os contratos em que o objeto nao seja de prestacao continuada, havendo autorizacao 

orcamentaria, o prazo sera o da entrega do objeto. Se a limitacao fosse absoluta, nao seria 

possivel qualquer obra que demorasse mais de 5 (cinco) anos para ser concluida. 
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Tambem aduz alguns interpretes que a atual Lei de Concessoes (Lei n° 8.987/95) nao 

permitiria contrapartida da Administracao. Porem o art. 11 dessa Lei permite sim uma 

complementacao, alem das tarifas. O que parece ser diferente e que, enquanto na lei de 

concessoes o complemento visa garantir a modicidade das tarifas, na lei de parcerias visa 

assegurar o lucro, justamente para atrair os investimentos. 

Todavia, o legislador deixou de mencionar outros dispositivos concernentes as 

concessoes comuns e as licitacoes e contratos administrativos que poderao ter incidencia 

direta nas parcerias publico-privadas. 

Com o intuito de estudar os aspectos juridicos das parcerias publico-privadas, bem 

como sua relacao com os contratos de concessao firmados entre o Poder Publico e particular e 

utilizando os metodos de pesquisa bibliograflco, exegetico-juridico e a coleta de dados que se 

efetivou atraves da pesquisa documental (livros, periodicos, artigos, internet), a atividade de 

investigacao cientifica posta comecou, na construcao do primeiro capitulo, com uma 

abordagem sobre a concessao de servicos publicos no direito brasileiro, onde foram abordados 

os seguintes pontos: conceito e natureza juridica, a parceira entre o poder publico e o 

particular, classificacoes das concessoes de servicos publicos, fontes normativas, 

caracteristicas dos contratos de concessao e o controle dos servicos concedidos. 

O capitulo seguinte dedicou-se ao estudo do instituto das parcerias publico-privadas, 

os aspectos historicos, a introducao das parcerias pubilco-privadas no ordenamento juridico 

brasileiro, seu conceito, bem como as regras aplicaveis as PPPs. 

Ao final dessa pesquisa, ja particularizando o assunto, foi analisada a relacao existente 

entre as PPPs e os contratos de concessao. Logo apos, se verificou que varias caracteristicas 

dos contratos de parceria entre o Poder Publico e a iniciativa privada e clausulas essenciais 

previstas para os contratos de concessao, e se chegou a conclusao de que varios dispositivos 

concernentes aos contratos de concessao de servico publico, na sua forma comum, tem 

aplicabilidade aos contratos de parcerias publico-privados. 

Desse modo, os objetivos propostos foram alcancados e, por fim, confirmada a 

situacao exposta na formulacao do problema e da hipotese, ou seja, diante da identificacao 

dos aspectos juridicos das parcerias publico-privadas e como se relacionam estas com os 

contratos de concessao firmados entre o Poder Publico e o particular, chegou-se a conclusao 

de que, sao varios os dispositivos previstos da lei das concessoes que se aplicam as parcerias 

publico-privadas, devendo outros, ainda que nao mencionados, ser aplicados, tendo em vista a 

construcao doutrinaria ja perfilhada. 
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O que se espera, verdadeiramente, e que a atividade de investigacao cientifica 

empreendida, da qual resultou este trabalho monografico, possa servir de incentivo e 

supedaneo ao estudo dos operadores do Direito, haja vista que a relevancia do tema suscitara, 

ainda, muita perquiricao e contribuicoes salutares por parte de academicos e membros da 

sociedade como um todo. 
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