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RESUMO  

 

O presente artigo versa sobre as Parcerias Publico-Privadas (PPPs) no Brasil, 

implantadas em 2004, pela lei n° 11.079. Tendo como objetivo abordar suas duas 

modalidades especiais de concessão: administrativa e patrocinada; bem como destacar a 

principal diferença entre as concessões especiais, a concessão comum e a privatização. 

Demonstraremos os requisitos e peculiaridades a serem respeitados para a celebração dos 

contratos de PPPs e as vantagens conferidas ao Publico e ao Privado. O tipo de pesquisa 

utilizada foi a explicativa e a metodologia pesquisa bibliográfica.  

 

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

Concessão comum. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Tendo em vista o déficit na infraestrutura nacional e na prestação qualificada de 

serviços, e a impossibilidade de o Poder Público sustentar o investimento e a gestão de todos 

os serviços públicos, o Estado viu a necessidade de transferir parte de suas tarefas às pessoas 

privadas vinculadas por lei, no intuito de se buscar métodos para garantir o máximo de 

eficácia e especialização na prestação de seus serviços. Portanto o objetivo deste trabalho é 

discutir sobre as Parcerias Publico-Privadas e sua importância para o desenvolvimento do 

país. 

O tipo de pesquisa utilizado foi o explicativo, o qual visa difundir conhecimento da 

aplicação das PPPs e como se dá a utilização de recursos privados para que a Administração 

pública atinja seus objetivos. A metodologia utilizada para a realização do presente trabalho 

foi baseada no método de artigo cientifico, contando também com a técnica bibliográfica, com 

base em livros, artigos científicos em especial “As parcerias público-privados no ordenamento 

jurídico nacional: solução para a Eficiência do Estado?” de autoria Edson Câmera de 

Drummond Alves Junior, bacharel em Direito, Especialista em Direito Civil e Processual civil 

pela Universidade Cândido Mendes UCAM/RJ, advogado e professor, além de documentos 

eletrônicos e afins. 

 

 



2 DESENVOLVIMENTO 

 

A constituição prevê princípios fundamentais da administração pública, dentre os 

quais incluem legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Conquanto 

para efetivação dos direitos fundamentais, individuais e coletivos, é primordial a observância 

de tais princípios.  

 Todavia o Estado não é devidamente eficiente na aplicação desses direitos, uma vez 

que a inexequibilidade é resultado de anos de inobservância. Assim, o Poder Público vem 

adotando o fenômeno denominado pela doutrina como “descentralização administração”, 

sendo essa a transferência de atividades anteriormente desempenhadas pelo Estado às pessoas 

privadas vinculadas por lei, no intuito de se buscar métodos para garantir o máximo de 

eficácia e especialização na prestação de seus serviços.  

Algumas das formas de descentralização administrativa são os contratos de 

concessões especiais das Parcerias Público-Privadas regulamentada pela lei n° 11.079/2004, 

objeto de estudo deste trabalho;  de privatização e os de concessões comuns regidas pela lei  

n° 8.987/1995. 

 A título de esclarecimento vale apontar as principais distinções entre esses contratos. 

A privatização pressupõe a alienação de empresas estatais para a iniciativa privada. Desta 

forma a empresa torna-se privada. Enquanto nas PPPs, o particular assume apenas a execução 

da atividade pública, de modo que a titularidade continua do Estado, podendo ele inclusive 

fiscalizar a execução da atividade concedida, como também reassumi-la. Não há 

necessariamente pagamento de tarifa pelo usuário nessas concessões especiais, porém é 

imprescindível que o poder público arque, totalmente ou parcialmente, com honorário do 

serviço.   Difere as PPPs da concessão comum, pois nesta o particular terá a remuneração 

basicamente através de tarifas, sem nenhuma complementação do poder público. 

As PPP’s, não são modelos tipicamente brasileiro, pois são baseadas em experiências 

de outros países, especialmente na Inglaterra, Irlanda, Portugal, Espanha e Itália. Foram 

implantadas no Brasil em 2004, com a edição da lei N° 11079, estabelecendo assim dois 

novos tipos de contratos diferenciados daqueles já existentes: a de Concessão patrocinada e a 

Concessão administrativa.   

 

Concessão patrocinada (...) as tarifas cobradas dos usuários não são 

satisfatórias para compensar os investimentos realizados pelo parceiro 

privado. Sendo assim, na concessão patrocinada, o poder público, em 



adição às tarifas cobradas dos usuários, complementa a remuneração 

do parceiro privado por meio de aportes regulares de recursos 

orçamentários (contraprestações do poder público). 

(Disponível em: 

<http://www.pppbrasil.com.br/portal/content/concess%C3%A3o-

patrocinada>. Acesso em: 17 out. 2015.) 

 

Concessão administrativa (...) em que, em função do contexto do 

serviço de interesse público a ser prestado pelo parceiro privado, não é 

possível ou conveniente a cobrança de tarifas dos usuários de tais 

serviços. Nesse caso, a remuneração do parceiro privado é 

integralmente proveniente de aportes regulares de recursos 

orçamentários do poder público com quem o parceiro privado tenha 

celebrado o contrato de concessão. (Disponível em:  

<http://www.pppbrasil.com.br/portal/content/concess%C3%A3o-

administrativa>. Acesso em: 17 out. 2015.) 

 

Assim, podemos afirmar que a principal diferenciação entre as modalidades especiais 

de concessão é a forma de remuneração do particular, sendo que na concessão administrativa 

a contraprestação se dá apenas pela administração pública, e na concessão patrocinada há tal 

contraprestação em conjunto com uma tarifa cobrada dos usuários. Cabe ressaltar que na 

concessão patrocinada é possível transferir ao particular a execução do serviço público 

precedido de construção de obra pública.  

A remuneração que será paga pela Administração Pública ao parceiro privado nas 

PPPs , não precisa necessariamente ser feita através do dinheiro, a lei prevê a possibilidade de 

outras formas de remuneração , como a ordem bancária, cessão de créditos não tributários, 

cessão de direitos decorrentes da administração pública, entre outros, desde que previstos na 

legislação. 

A remuneração também pode ser feita em razão do desempenho da concessionária, 

permitindo a variação do pagamento, desde que existam critérios objetivos para avaliar o 

desempenho do concessionário. 

A lei das PPPs permite que o particular seja efetivamente visto como um parceiro do 

Poder Público e não como um mero contratado da Administração Pública. Assim, na 

http://www.pppbrasil.com.br/portal/content/concess%C3%A3o-patrocinada
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qualidade de parceiro há a repartição dos riscos do projeto entre o público e o privado e 

também recíproco fornecimento de garantias. 

Ao parceiro privado cabe   a prestação do serviço e ao parceiro público à 

contraprestação, além das possíveis garantias previstas no artigo 8° da lei das PPPs: 

vinculação de receitas; instituição ou utilização de fundos especiais previstos em lei; 

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

pelo Poder Público; garantia prestada por organismos internacionais ou instituições 

financeiras que não sejam controladas pelo Poder Público; garantias prestadas por fundo 

garantidor ou empresa estatal criada para essa finalidade; outros mecanismos admitidos em 

lei.  

É de suma importância salientar que nas PPPs o Estado não deixa de figurar como 

regulador dos serviços, podendo acompanha-los e fiscaliza-los, assim o particular não esta 

autorizado a fazer o que quiser,  

A celebração dos contratos de Parcerias Publico-Privadas é restringida aos requisitos 

elencados no artigo 2°, § 4°, da Lei das PPPs: o valor do contrato deverá ser acima de vinte 

milhões de reais; o período de prestação do serviço deve ser no mínimo 5 anos e no máximo 

de 35 (contadas todas as possíveis prorrogações); não podem ter como objeto único o 

fornecimento de mão-de-obra, o fornecimento e instalação de equipamentos ou a execução de 

obra pública, sendo necessário a existência concomitantemente com um serviço publico. 

 

(...)a lei deixa bastante claro que as PPP´s se destinam a grandes 

projetos, que necessitam de investimentos igualmente vultosos e, 

portanto, reclamam um prazo contratual compatível com sua 

amortização pelo parceiro privado. Para os demais casos, restam à 

Administração Pública a concessão tradicional regulada pela Lei 

Federal nº 8.987/1995 e a contratação pela Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos – Lei Federal nº 8.666/1993. 

(Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/43227/parcerias-publico-

privadas#ixzz3p29ToVU3> Acesso em: 17 out. 2015.) 

 

No que tange a licitação, esta deve ser feita na modalidade de concorrência, sendo 

que a escolha do parceiro particular, envolverá de alguma forma a qualidade do serviço 

prestado e o preço por ele cobrado, ou seja, tanto deve relevar as qualidades da empresa como 

a proposta por ela oferecida. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Do exposto neste trabalho científico, depreende-se, que na retaguarda da lei de PPP 

existe um reconhecimento de que o Brasil tem um problema de infraestrutura e que as normas 

vigentes anteriores à sua publicação eram normas incapazes de resolver este problema de 

infraestrutura, devido ao fato que em muitas situações só o pagamento dos usuários dos 

serviços não se torna suficiente para propiciar o retorno almejado pela iniciativa privada 

Sendo a lei das PPPs N° 11079/2004 algo muito recente, podemos considerar que ela 

está em fase de experimento no Brasil, não podendo assim concluir que será um sucesso ou 

um fracasso a implantação deste contrato do  Brasil. 

  Constata-se também que a parceria público-privada pode ser vantajosa para ambas às 

partes do contrato. Pelo lado da Administração Pública, há diminuição das competências 

estatais. Ademais, a gestão do contrato por parte de um parceiro privado proporciona melhor 

qualidade do serviço, e consequentemente possibilita melhor efetivação dos direitos 

fundamentais, além de oferecer ao privado uma segurança nas receitas por longo prazo. 

Portanto, desde que a implementação desses modelos obedecerem à estrita 

observância dos ditames legais, e com o devido planejamento das atividades econômica 

nacional, as PPP´s constituem uma opção atraente para ajudar a resolver as dificuldades na 

infraestrutura que impedem o desenvolvimento do Brasil, por meio da associação de recursos 

entre a iniciativa privada e o Estado.  
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