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RESUMO 

 

A parceria público-privada vem sendo considerada como relevante ferramenta na promoção de 

investimentos em diversas áreas, na realização de obras e na prestação dos serviços públicos. 

Esse instrumento está regulamentado pela Lei nº. 11.079/2004 e, hoje, volta ao protagonismo 

diante do atual cenário político e econômico do Brasil decorrente do desequilíbrio das contas 

públicas. Esse panorama atual de crise financeira e fiscal que o País vivencia, há algum tempo, 

afeta principalmente o desenvolvimento socioeconômico. Uma das principais consequências é 

o atraso na realização de obras de infraestrutura, que poderiam melhorar a eficiência na prestação 

dos serviços públicos em áreas como energia, saneamento, transportes etc. Ocorre que esses 

investimentos vêm sendo adiados constantemente pelo Estado, devido à carência de recursos 

financeiros. Como consequência dessa escassez de aporte financeiro, o País vem crescendo de 

forma lenta se comparado a outros Estados emergentes, mesmo dentre os pertencentes ao bloco 

dos BRICS (coligação de Países em desenvolvimento composta por Brasil, Rússia, Índia, China 

e África do Sul). Além disso, o País vem amargando uma das piores taxas de desemprego da 

última década. Atualmente, o setor de infraestrutura é considerado elemento-chave no 

desenvolvimento socioeconômico do Brasil, porque sua ausência afeta as atividades econômicas 

e o mercado de trabalho. Como não há dinheiro para fazer as obras necessárias, a opção que resta 

é buscar a parceria do setor público com a iniciativa privada, a fim de viabilizar o atendimento 

do interesse público, além de aliar à Administração Pública a capacidade de gestão e eficiência 

do setor privado. Cabe ressaltar que, para haver interesse por parte da iniciativa privada, é 

necessário demonstrar e garantir segurança jurídica contratual, dentre outras exigências a 

atender. Apresenta-se neste trabalho uma análise relativa à parceria público-privada que se 

evidencia como um dos melhores caminhos para se buscar o desenvolvimento socioeconômico, 

sobretudo diante da situação fiscal e financeira em que se encontra o País. 

 

Palavras-chave: Parceria público-privada. Desenvolvimento. Infraestrutura. Brasil. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The public-private partnership has been considered as a relevant instrument in promoting 

investments in several areas in the construction of facilities and provision of public services. 

The Federal Law no. 11.079/2004 regulates the public-private partnership in Brazil and, today, 

returns to the leading role in the current political and economic scenario in the country due to 

the imbalance of public accounts. This current panorama of the financial and fiscal crisis that 

the country has experienced for some time mainly affects socioeconomic development. One of 

the main consequences is the delay in carrying out infrastructure, which could improve 

efficiency in the provision of public services in areas such as energy, waste, transport and the 

others services. It happens that these investments have been constantly postponed by the State, 

due to the lack of financial resources. As a consequence of this lack of financial support, the 

country has been growing slowly compared to other emerging countries, even among those 

belonging to BRICS (a coalition of developing countries composed of Brazil, Russia, India, 

China and South Africa). In addition, the country has been embittered by one of the worst 

unemployment rates of the last decade, a healthy issue with the completion of works. Currently, 

the infrastructure sector is considered a key in the socioeconomic development of the country, 

because the lack of infrastructure affects economic activities and the labor market. As there is 

no money to do the necessary facilities, the remaining option is to seek the partnership of the 

public sector with the private initiative, in order to make feasible the service of the public 

interest, besides allying to the Public Administration the capacity of management and efficiency 

of the sector private. It should be noted that in order to have an interest on the part of the private 

sector, it is necessary to demonstrate and guarantee contractual legal certainty, among other 

requirements to be met. This thesis presents an analysis of the public-private partnership, which 

is evidenced as the best way to seek socioeconomic development, especially in view of the 

fiscal and financial situation in which the country is located. 

 

Keywords: Public-private partnership. Development. Infrastructure. Brazil. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Internacionalmente consagrada como um formato de financiamento de implantação e 

operação de infraestrutura de serviços públicos, a parceria público-privada no Brasil, apesar de 

estar regulamentada há 15 anos, até os dias atuais não é utilizada de modo efetivo.  

A Lei Federal nº. 11.079, de 30 de dezembro de 2004, que instituiu as parcerias público-

privadas no âmbito da Administração Pública, trata de uma modalidade de contratação em que 

o Poder Público e o setor privado se responsabilizam, mediante compartilhamento de 

investimentos e riscos, pela realização de obras e prestação de serviços de interesse público. 

A adoção desta modalidade de contratação foi influenciada por modelos já concebidos e 

praticados em outros Países, como Inglaterra, Portugal, Espanha e África do Sul. O instituto da 

parceria público-privada surgiu nesses Países por duas razões distintas, mas complementares: 

a primeira é que tal instrumento se constitui em uma alternativa à situação de escassez de 

recursos financeiros, para promover empreendimentos que demandam vultosos investimentos 

acima da capacidade do Poder Público e a segunda razão é a ideia do ganho de eficiência na 

gestão, admitida como característica do setor privado. 

Mesmo com a Lei, verifica-se que a adoção de financiamento por meio de parcerias 

público-privadas no Brasil permanece inerte, em decorrência de aspectos relacionados a 

questões político-ideológicas de governos, que veem, nesse modelo de contratação, um meio 

de privatização do País. Contudo, muito tem se falado sobre a parceria público-privada no Brasil 

e em muitos País em desenvolvimento. Acredita-se até que seja este “o momento da parceria 

público-privada”. Os governos, em todas as esferas – federal, estadual e municipal – vem 

anunciando diversos projetos de parcerias público-privadas. Por enquanto, a maioria desses 

projetos está em fase inicial. 

O sucesso, já alcançado em experiências exitosas no Brasil, incentiva o uso de parcerias 

público-privadas para viabilizar investimentos, tanto na realização de obras, como na prestação 

de serviços, em vários setores da atividade pública, como: saneamento básico, geração e 

distribuição de energia elétrica, rodovias, ferrovias, portos e aeroportos e segurança pública. 

Não se pode ignorar, no entanto, que o aumento do interesse na aplicação do instituto da 

parceria público-privada no Brasil não deriva, apenas, da mudança no perfil ideológico. 

Decorre, sobretudo, ao fato de que o País vivencia nesses últimos anos uma severa crise 

econômica. Destaque-se que em 2016 houve retração do Produto Interno Bruto (PIB) em todos 

os setores da economia (indústria, comércio e serviços), sendo este considerado o ano da pior 

recessão da história do País. Ademais, o Brasil ainda enfrentou elevado déficit primário nos 
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orçamentos de 2017 e 2018, evidenciando o enorme desequilíbrio na gestão das contas públicas 

nacionais. Também está previsto no orçamento de 2019 um déficit significativo. 

Assim, a incapacidade de investimento do governo e a recessão econômica, que se 

alimentam, em reciprocidade, foram ensejando um ambiente constrangedor de acumulação de 

carências e deficiências, que se tornaram obstáculos insuperáveis para o retorno do 

crescimento das atividades econômicas. Por consequência, também passaram a constituir 

fator determinante na perda de postos de trabalho, ocasionando o mais grave dos problemas 

sociais – o desemprego – cuja taxa superou uma dezena de milhões. 

Nesse contexto de escassez de recursos públicos e em face da impossibilidade política 

de novas receitas, via criação ou majoração de impostos, resta ao governo o uso da parceria 

público-privada, como alternativa para retomada do desenvolvimento nacional e recuperação 

dos postos de trabalho perdidos. 

Este estudo foi realizado mediante uma extensa pesquisa bibliográfica, abordando obras 

nacionais e estrangeiras, de modo a compor um referencial teórico amplo e consistente, capaz 

de fundamentar a pesquisa. Utiliza-se do método hipotético-dedutivo, desenvolvido mediante 

hipóteses a serem confirmadas ou não no decurso da pesquisa.  

Pode-se classificar essa demanda acadêmica como histórica (realizada mediante uma 

retrospectiva da relação público-privada), multidisciplinar (o tema reivindica o conhecimento 

e o entendimento de outras ciências, principalmente Economia), qualitativa, explicativa e 

prospectiva (a dissertação tem por objetivo projetar um panorama em que o instituto da parceria 

público-privada seja utilizado concreta e eficientemente). 

O tema, no momento, tem ocupado enorme tempo e espaço na mídia nacional e desperta 

grande interesse da opinião pública, porque o governo está comunicando lançamentos de 

editais de licitação de diversos projetos de parcerias público-privadas, tanto no sentido amplo 

quanto no restrito, específico. A importância desses projetos na vida econômica e social do 

País torna necessário um aprofundamento do tema na comunidade acadêmica, de modo a 

examinar a legalidade e a adequação do uso da parceria público-privada como expediente 

para a promoção do desenvolvimento socioeconômico do País e oferecer o embasamento 

necessário, a fim de subsidiar a reflexão da sociedade. 

No início, é feito um estudo sobre a parceria público-privada explanando-se a respeito da 

relação do Estado e Economia com base na promulgação da Constituição República Federativa 

do Brasil de 1988 (CRFB/88), abordando a dinâmica das relações comerciais e analisando, na 

linha do tempo, a correlação entre a Economia e o modelo de Estado e as respectivas 

consequências na vida da sociedade e do cidadão.  
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Com efeito, faz-se uma síntese histórica da evolução política e econômica do Brasil, 

com ênfase na sua interdependência, examinando-se, também, sua influência na geração da 

situação atualmente vivenciada pelo País, em que a parceria público-privada aparece como 

solução a ser estabelecida para enfrentamento do desequilíbrio fiscal e a fim de viabilizar a 

retomada do desenvolvimento.  

Posteriormente, o instituto da parceria público-privada será estudado minuciosamente, 

enfatizando sua conceituação, as modalidades, garantias necessárias e tantos outros aspectos 

constantes na Lei nº. 11.079/2004. 

Além disso, serão expostos pontos divergentes na doutrina sobre o instituto sob exame, 

como a alegação de que ele funciona como uma “fuga do Direito Administrativo” ou uma 

“privatização do Direito Administrativo”. Também, estão descritos diversos aspectos positivos 

das parcerias público-privadas, como a elevação da eficiência da gestão e melhora na prestação 

dos serviços públicos bem como, a promoção do desenvolvimento socioeconômico nacional, 

mesmo em face da severa escassez de recursos enfrentada pelo Poder Público.  

Posteriormente, é realizada uma abordagem acerca do significado do vocábulo 

“desenvolvimento” em uma acepção semântica, ponderando a respeito do termo na doutrina 

social da Igreja e na Organização das Nações Unidas (ONU). Averígua-se, também, o 

desenvolvimento sob a óptica de Amartya Sen e sua obra “Desenvolvimento como liberdade”. 

Ainda, neste capítulo, adentra-se na seara do desenvolvimento econômico, analisando 

mediante um estudo evolutivo no tempo as escolas de pensamento econômico. No item 

posterior a matéria é examinada por meio das constituições brasileiras. Depois, estuda-se a 

diferenciação entre desenvolvimento e crescimento econômico, descrevendo os indicadores que 

a eles se referem. 

No módulo imediatamente posterior, aprofunda-se no tema do “Direito e 

Desenvolvimento” com o estudo de diversos textos de David Trubek, um dos precursores do 

assunto e perscrutando os momentos temporais da doutrina do Direito e desenvolvimento e sua 

relação com o Estado brasileiro, como também, em que período está localizado o instituto da 

parceria público-privada. 

Por fim, será explanado o modo como o instrumento da parceria público-privada é um 

veículo eficaz no desenvolvimento socioeconômico do País, ressaltando que a carência e/ou 

insuficiência da infraestrutura é generalizada no País e que o referido instituto pode ser a melhor 

estratégia a fim de fomentar seu progresso. 

No último item é exposta a ascensão do Direito da Infraestrutura, ramo desenvolvido 

recentemente na Ciência Jurídica, analisando os fatores que fazem desse setor um elemento 
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chave para destravar o desenvolvimento econômico e social do País. Procede-se, também, a um 

relato sobre a maneira como a infraestrutura foi tratada ante os governos brasileiros no curso 

da história e qual a situação atual do setor no País, inclusive citando dados apresentados por 

organizações internacionais como a Organização de Cooperação e de Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) e o Banco Mundial. 

Como arremate, elabora-se uma análise acerca das reformas necessárias, conforme 

estudado no item relacionado à doutrina do Direito e Desenvolvimento. Também são expressos 

dados que comprovam a imprescindibilidade de tais reformas. Por último, são descritos 

exemplos de parcerias público-privadas em sentido restrito, ou seja, das concessões previstas 

na Lei nº. 11.079/2004. 
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2 PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA 

 

Neste capítulo, estuda-se, mediante pesquisa bibliográfica, o instituto da parceria público-

privada e suas particularidades. Antes, se examina a relação do Estado com a ciência econômica 

da promulgação da Constituição Federal de 1988, passando pelas políticas desestatizantes que 

cada governo implantou durante os períodos relativos aos seus mandatos, a fim de compreender 

a ascensão da relevância de tal instituto do Direito Administrativo na contemporaneidade. 

 

2.1 Brasil – relação Estado e Economia da promulgação da Constituição Federal de 

1988 e as políticas desestatizantes dos governos  

 

2.1.1 Da ordem econômica na Constituição de 1988 e o Estado subsidiário 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 1988 (CRFB/88), dedica 

o título VIII à Ordem Econômica e Financeira, estabelecendo no artigo 170 que são fundamentos 

da ordem econômica a valorização do trabalho e a livre iniciativa, devendo ser observados alguns 

princípios, dentre os quais o da livre concorrência e o da propriedade privada. Além disso, 

prescreve que é livre o exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de 

autorização dos órgãos públicos, ressalvando, apenas, os casos previstos na lei1. 

Nos artigos 173 e 174 estão determinadas as limitações à liberdade econômica. O art. 173 

estabelece que poderá haver exploração direta da atividade econômica pelo Estado, quando esta 

for imprescindível à segurança nacional ou relevante ao interesse público, porém deverá estar 

definida na própria CRFB/88. Já no art. 174, a Constituição situa o Estado no papel de agente 

normativo e regulador da atividade econômica, quando determina, conforme a lei, que deverá 

exercer as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo esta última função 

determinante para o setor público e indicativa para a iniciativa privada2.  

Por Ordem Econômica, Leonardo Vizeu3 entende que são as disposições constitucionais 

estabelecidas a fim de disciplinar a interferência do Estado na condução da vida econômica do 

País, mormente nas atividades geradoras de rendas e riquezas. Já para Eros Grau, as atividades 

                                                           
1 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. In: Brasil. Palácio do Planalto. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 04 abr. 2016. 
2 Ibidem. 
3 VIZEU, Leonardo. Lições de Direito Econômico. 7 ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2014. (recurso digital). n.p. 
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de normatizar e regular reclamam fiscalização que “[...]significa prover a eficácia das normas 

produzidas e medidas encetadas, pelo Estado, no sentido de regular a atividade econômica4”. 

Assim, o Poder Público atua subsidiariamente à iniciativa privada na ordem econômica, 

no contexto de um sistema constitucional em que o principal papel reservado ao Estado é de 

agente regulador, nos termos do artigo 174 da CRFB/1988, e somente irá intervir nas hipóteses 

constitucionais (arts. 173 e 177 da CRFB/19885).  

O Estado subsidiário surge como resultado harmônico entre o Estado Liberal e o Estado 

Providência, pois, na sociedade contemporânea, o Estado continua a exercer atividades de 

interesse geral, mas não como o único agente ou sujeito da ação6, reduzindo sua atuação direta 

e transferindo ao setor privado atividades que por ele podem ser exercidas.  

O inchaço máquina estatal, seu alto custo e sua gestão ineficiente e deficitária fomentaram 

a ideia do Estado Regulador, insertando no meio a ideia de subsidiariedade. Assim, Maria 

Sylvia Zanella di Pietro7 expressa que todo governante, se depara com duas situações. A 

primeira delas é a crise financeira. Percebe-se, pois, que a Constituição brasileira atribui, ao 

Poder Público, competências, as quais ele não tem condições de suprir, pois faltam recursos 

para saúde, educação, previdência social, transporte, segurança, dentre outras. No segundo 

panorama procura-se por soluções inovadoras, que permitam ao Estado uma maior eficiência 

na prestação dos serviços por ele executados. 

A realização do Estado Subsidiário é feita mediante instrumentos desestatizantes, como 

as privatizações (venda de um ativo público), as concessões e as parcerias público-privadas. 

Esses instrumentos visam à diminuição do Estado, buscam novas fontes de receita e procuram 

a melhoria da gestão das atividades públicas. 

 

2.1.2 Governo Collor e o Programa Nacional de Desestatização (PND) 

 

Em 1989, iniciou-se o governo do primeiro Presidente eleito pelo voto direto desde 1964, 

Fernando Collor de Mello, que no dia posterior a sua posse anunciou o primeiro plano econômico 

                                                           
4 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 301. 
5 “Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo 

Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse 

coletivo, conforme definidos em lei. [...].  

Art. 177. Constituem monopólio da União: [...].” (BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. In: 

Brasil. Palácio do Planalto. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. 

Acesso em: 04 abr. 2016.) 
6 KALIL, Marcus Vinicius Alcântara. Estado subsidiário, privatizações e parceria público-privadas. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2014. p. 84-85. 
7 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública: concessão, permissão, franquia, 

terceirização, parceria público-privada e outras formas. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 31. 
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do seu governo, o Plano Collor I, que visava ao combate à inflação. Assim, pela terceira vez, após 

1985, houve uma reforma monetária que substituiu o cruzado novo pelo cruzeiro.  

O governo Collor inovou com a abertura da economia ao mercado estrangeiro, a adoção do 

câmbio livre e a liberalização de importações. Também surpreendeu em abril de 1990 quando foi 

editada a Lei nº. 8.031/90, que instituía o Programa Nacional de Desestatização (PND) e estabelecia 

procedimentos formais para o processo de privatização8. A lei criava uma comissão que deveria 

designar as empresas estatais a serem privatizadas, indicar as condições de venda e estabelecer o 

preço mínimo. Majoritariamente, as empresas foram vendidas mediante leilões públicos9. 

Em outubro de 1991, O PND teve início com a venda da Usiminas, empresa do setor de 

siderurgia, por US$ 2,31 bilhões mediante leilão na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. No ano 

seguinte, 1992, o resultado com as privatizações era bastante significativo porquanto, 18 

empresas foram desestatizadas e o Estado brasileiro arrecadou mais de US$ 4 bilhões10. 

Sua medida mais impactante, todavia, foi a determinação de que 80% de todos os depósitos 

em contas correntes ou de poupança que excedessem a NCz$ 50 mil fossem congelados por 18 

meses11. Momentaneamente, por um curto período a inflação diminuiu, mas voltou a atingir uma 

taxa de mais de 20% ao mês e pressionado o governo apresentou novas medidas econômicas.  

Contudo, o insucesso dos planos econômicos e a crise política, motivada por suspeitas de 

corrupção, culminaram com o impeachment de Presidente Collor. O vice Itamar Franco assumiu 

o governo, mas o PND continuou a privatizar empresas e arrecadar receitas. A privatização 

passou, então, a ser considerada uma reforma de sustentação política.  

Armando Castelar Pinheiro e Fábio Giambiagi entendem que “[...] o fato mais notável de 

sua administração foi o lançamento do Plano Real, que fez a inflação cair de uma taxa anual de 

7.336% no primeiro semestre de 1994 para 91,7% no segundo12”, fazendo com que a renda e a 

oferta de crédito aumentassem, dando impulso à economia. Durante esse período, o governo, 

mediante o PND, esperava elevar a eficiência econômica do País, diminuir o tamanho do 

Estado, reduzindo a ingerência política nas estatais e, também, reduzir o déficit fiscal do Estado, 

abatendo a dívida interna13. 

                                                           
8 BAER, Werner. A economia brasileira. Tradução de Edite Sciulli. São Paulo: Nobel, 1996. p. 272. 
9 Ibidem. p. 272-273. 
10 MARQUES, Rosa Maria; REGO, José Márcio (organizadores). Economia brasileira. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 

2010. (recurso digital). n.p. 
11 BAER, Werner. A economia brasileira. Tradução de Edite Sciulli. São Paulo: Nobel, 1996. p. 197-198. 
12 PINHEIRO, Armando Castelar. GIAMBIAGI, Fábio. Os antecedentes macroeconômicos e a estrutura 

institucional da privatização no Brasil. In: PINHEIRO, Armando Castelar; FUKASAKU, Kichiro. A privatização 

no Brasil: o caso dos serviços de utilidade pública. Brasília: BNDES, 2000. Disponível em: 

https://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/ocde/ocde

01.pdf. Acesso em: 14 mar 2018. 
13 BAER, Werner. A economia brasileira. Tradução de Edite Sciulli. São Paulo: Nobel, 1996. p. 275. 
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2.1.3 Plano Real, Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso e a Lei nº. 8.987/95 – 

Lei das Concessões 

 

Lançado em 1993, o Plano Real, programa econômico do governo Itamar Franco, liderado 

pelo então Ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, consistia em um planejamento 

contendo três fases. A primeiro ajuste fiscal e equilíbrio das contas públicas. 

Na segunda fase e na terceira, ocorreu a introdução de um novo sistema de indexação, 

denominado Unidade Real de Valor (URV) e de uma reforma monetária. Saiu o cruzeiro (Cr$) 

e entrou o cruzeiro real (CR$) e depois de convertida na URV, transforma-se em real (R$), na 

seguinte proporção: Cr$ 1.000,00 = CR$ 1,00, sendo que CR$ 2.750,00 = US$ 1,00 = 1 URV 

= R$ 1,00, selando a paridade entre a nova moeda e o dólar dos Estados Unidos.  

Ressalte-se que, diferente dos seus antecessores, o Plano Real não promoveu 

congelamento de preços nem de salários, além de ter sido um plano econômico intensamente 

debatido pelo Congresso Nacional, representantes do governo e sociedade14. 

Com o sucesso do plano que conseguiu reduzir a taxa mensal de inflação de 47% em 

junho de 1994 para 1,5% em setembro do mesmo ano, houve crescimento econômico de 4,3% 

no primeiro semestre de 1994, aumento de vendas com a elevação do consumo e uma 

repercussão positiva no balanço das empresas15.  

Em 1995, já com Fernando Henrique Cardoso como Presidente da República, entrou em 

discussão a reforma da máquina administrativa com a edição do Plano Diretor de Reforma do 

Aparelho do Estado. O plano objetivava implantar no Brasil o modelo de Administração Pública 

Gerencial, baseado na eficiência e voltado para o controle de resultados, reiterando que era 

imprescindível “[...] reorganizar as estruturas da administração com ênfase na qualidade e na 

produtividade do serviço público16”. 

Para o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, a reforma do Estado abarcou 

diversos aspectos. Um deles estava no ajuste fiscal, que reconduziu o Estado à tarefa de definir 

e implementar as políticas públicas necessárias. Outro referiu-se ao programa de privatizações, 

que representou a conscientização da gravidade da crise fiscal e, mediante seu estabelecimento 

                                                           
14 BAER, Werner. A economia brasileira. Tradução de Edite Sciulli. São Paulo: Nobel, 1996. p. 380-381, 390. 
15 Ibidem. p. 381-382. 
16 BRASIL. Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado. In: Brasil: Presidência da República: Biblioteca. 

Disponível em: http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/publicacoes-oficiais/catalogo/fhc/plano-diretor-da-reforma-

do-aparelho-do-estado-1995.pdf. Acesso em 14 mar 2018. 
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pelo Estado, transferiu-se à iniciativa privada a “[...] tarefa da produção que, em princípio, este 

realiza de forma mais eficiente17”.  

A reforma administrativa compreendeu modificações constitucionais e legais, como por 

exemplo, a elaboração das Emendas Constitucionais nº. 8 e 9, de 1995, e a nº. 19, de 1998, bem 

como a edição da Lei nº.  9.074/9518 (Estabelece normas para outorga e prorrogações das 

concessões e permissões de serviços públicos e dá outras providências). 

A inclusão da eficiência, com a Emenda Constitucional nº. 19, de 1998, entre os 

princípios da Administração Pública previstos no artigo 37 da CRFB/1988, não deve ser 

compreendida apenas pela melhora quantitativa dos resultados, mas também pela primazia e 

excelência quantitativa e qualitativa dos serviços prestados à sociedade. 

Antes desse incremento legislativo, vale ressaltar a Lei nº. 8.987/95, que dispõe sobre o 

regime de concessão e permissão de serviços públicos e que, para Marcus Vinicius Alcântara 

Kalil, foi motivada não somente em virtude dos problemas financeiros do Estado, mas também 

pela “influência jus-política da teoria da subsidiariedade do Estado19”. 

Dentre as leis inseridas no ordenamento jurídico, destaca-se, neste período, a criação das 

agências reguladoras de setores como telefonia, energia elétrica e de petróleo. O surgimento 

dessas agências reguladoras é consequência da reforma administrativa que implantou a 

Administração Gerencial e o Estado Regulador e atuam na fiscalização da prestação de serviços 

públicos realizados pelo setor privado, como exemplo, as concessionárias.  

Para Roberta Fragoso de Medeiros Menezes20, as agências reguladoras nasceram com o 

dever de proteger o consumidor contra a ineficiência do serviço, da concorrência desleal, da 

concentração econômica, do aumento excessivo dos lucros e, ainda, buscar garantir a qualidade, 

universalidade e a continuidade dos serviços à população. A imparcialidade da agência reguladora 

será perante todas as partes da relação, devendo atuar de forma técnica e profissional.  

Para que tudo isso ocorresse sem a intervenção político-ideológica de cada governo que 

assumia o poder, era necessário prover as agências reguladoras de independência e capacitá-las 

com profissionais técnicos e especialistas da área. Assim, o art. 5º da Lei nº.  9.986/2000 prevê 

                                                           
17 BRASIL. Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado. In: Brasil: Presidência da República: Biblioteca. 

Disponível em: http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/publicacoes-oficiais/catalogo/fhc/plano-diretor-da-reforma-

do-aparelho-do-estado-1995.pdf. Acesso em 14 mar 2018. 
18 _______. Leis nº.  9.074/95 (estabelece normas para outorga e prorrogações das concessões e permissões de 

serviços públicos e dá outras providências). In: Brasil. Palácio do Planalto. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9074cons.htm . Acesso em: 14 mar 2016. 
19 KALIL, Marcus Vinicius Alcântara. Estado subsidiário, privatizações e parceria público-privadas. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2014. p. 107. 
20 MENEZES, Roberta Fragoso de Medeiros. As agências reguladoras no Direito brasileiro. Revista de Direito 

Administrativo, v. 227, p. 47-58. Rio de Janeiro: FGV, jan./mar. 2002. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/46901/44546. Acesso em 14 mar 2018. 
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que os dirigentes das agências reguladoras deverão ser brasileiros, de reputação ilibada, formação 

universitária, ter elevado conceito na especialidade dos cargos para os quais devem ser escolhidos 

pelo Presidente da República e por ele nomeados, após aprovação pelo Senado Federal. E, quando 

do fim do mandato, devem permanecer em quarentena por quatro meses, ou seja, não poderá 

exercer ou prestar serviços em empresas da área do setor regulado21. 

Por fim, analisando a implantação do Programa Nacional de Desestatização – 

Lei nº. 8.031/90 – até janeiro de 2002 e contabilizando as privatizações e parcerias em sentido 

amplo (como concessões, arrendamentos, dentre outros), perfaz-se um valor superior a US$ 30 

bilhões, sendo um este um balanço resumido de 12 anos de programa22. 

 

2.1.4 De Lula a 2018 

 

A eleição de 2002 fez o Partido dos Trabalhadores (PT) alcançar a Chefia do Poder 

Executivo Nacional, levando, em termos político-ideológicos, a esquerda ao poder. Apesar do 

temor inicial do mercado ante a possiblidade da vitória de Lula, tal receio não se concretizou.  

O governo conseguiu aprovar uma reforma da Previdência Social que introduziu mudança 

de regras no regime dos servidores públicos, eliminando a integralidade e a paridade para os 

admitidos desde 2003, objetivando melhorar a sustentabilidade. Destaca-se que essas medidas 

foram bem aceitas pelo mercado.  

No que diz respeito às privatizações e concessões, ponto polêmico para no viés político-

ideológico à esquerda, um passo à frente foi dado com a publicação da Lei nº. 11.079/04, que 

instituiu normas gerais de licitação e contratação de parcerias público-privadas no âmbito dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Tal legislação baseou-se na 

experiência internacional que visava à colaboração positiva entre os setores público e privado. 

Efetivamente, entretanto, pouco foi feito, de modo que as privatizações, concessões e 

parcerias público-privadas dos governos Lula e Dilma Rousseff, juntos, perfazem a mesma 

quantidade do governo FHC. Poucos foram os avanços obtidos com suporte nesta lei. Ressalte-

se que com relação às concessões, estas travaram nas concepções ideológicas do governo. 

Quanto ao tratamento dispensado às agências reguladoras, observou-se forte ingerência 

do Poder Executivo Federal em oposição à independência de tais órgãos. Em face disto, o 

                                                           
21 BRASIL. Leis nº. 9.986/00 (dispõe sobre a gestão de recursos humanos das Agências Reguladoras e dá outras 

providências). In: Brasil. Palácio do Planalto. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9986.htm. 

Acesso em: 14 mar 2016. 
22 MARQUES, Rosa Maria; REGO, José Márcio (organizadores). Economia brasileira. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 

2010. (recurso digital). n.p. 
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governo, além de fragilizar as agências, desrespeitando sua independência financeira, exagerou 

ao distribuir politicamente os cargos entre seus aliados políticos a fim de favorecer líderes 

políticos em troca de apoio e garantir governabilidade, atitude totalmente contrária à lei 

específica que prevê critérios técnicos rigorosos para referida escolha.  

No segundo governo de Dilma Rousseff, a economia dava sinais de desequilíbrio, que foi 

agravado com as denúncias de “maquiagem” das contas públicas, conhecidas como “pedaladas 

fiscais”, provocando grande agitação política e culminando com seu impeachment e a ascensão 

de Michel Temer à Presidência da República. 

Em agosto de 2016, Michel Temer assumiu a Presidência da República, ante a pior crise 

econômica da história recente do País, tendo em suas mãos um enorme desequilíbrio na gestão 

das contas públicas, demonstrado no déficit primário previsto no orçamento de 2017. 

Em 2017, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 23 divulgou que o País se 

encontrava em uma crise econômica sem precedentes na história. Segundo o órgão, houve retração 

do PIB por dois anos consecutivos, 2015 e 2016, em todos os setores da economia (agropecuária, 

indústria e serviços) e destacou que uma situação como esta somente foi vista em 1930, época da 

Grande Depressão, com o crash da bolsa de Nova York, em 1929. Adicione-se a essa circunstância 

a alarmante taxa de desemprego que atingiu 14 milhões de brasileiros 24. 

Neste panorama, o Estado Regulador regressou ao noticiário nacional como a alternativa 

mais adequada para fazer com que os índices de desenvolvimento econômico e social voltem a 

ter um expressivo crescimento. Isso porque, o Estado juntamente com o setor privado pode, 

mediante parcerias, entendidas como a união entre o Estado, sociedade e o mercado, 

compartilhar competências no enfrentamento de demandas públicas nas mais diversas áreas. 

Em razão da crise econômica, o afastamento de Dilma Rousseff e o posicionamento de 

Michel Temer a respeito das funções do Estado, uma nova perspectiva foi aberta para a 

utilização do instituto da parceria público-privada no Brasil.  

Em maio de 2016, ainda Presidente interino, publicou a Medida Provisória nº. 727/2016, 

convertida na Lei nº. 13.334/2016, criando o Programa de Parcerias e Investimentos (PPI). Em seu 

artigo 1º, a lei determina que o PPI é “[...] destinado à ampliação e fortalecimento da interação 

                                                           
23 IBGE. PIB recua 3,6% em 2016, e fecha o ano em R$ 6,3 trilhões. Disponível em: 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/9439-pib-

recua-3-6-em-2016-e-fecha-ano-em-r-6-3-trilhoes. Acesso em: 09 mar 2017. 
24 _______. Desemprego atinge 14 milhões de pessoas em abril. Disponível em: 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/10000-desemprego-

atinge-14-milhoes-de-pessoas-em-abril. Acesso em: 01 jun. 2017. 
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entre o Estado e a iniciativa privada por meio da celebração de contratos de parceria para a 

execução de empreendimentos públicos de infraestrutura e de outras medidas de desestatização25”. 

Fernando Borges Mânica e Fernanda Menegat26 salientam que o rol dos contratos de 

parcerias não é taxativo, pois, segundo o §2º do art. 1º da Lei nº. 13.334/2016, eles podem ser 

os contratos de concessão comum e de permissão dos serviços públicos (Lei nº. 8.987/95), 

concessão patrocinada ou administrativa, previstas na Lei nº. 11.079/2004, de contratos de 

concessão estabelecidos na legislação do setor, de arrendamento de bem público, dentre outros 

negócios público-privados “[...] que, em função de seu caráter estratégico e de sua 

complexidade, especificidade, volume de investimentos, longo prazo, riscos ou incertezas 

envolvidas, adotem estrutura jurídica semelhante27”. 

Com o Programa de Parcerias e Investimentos (PPI), o Governo Federal, Estados e 

capitais buscam, em 2019, transferir à iniciativa privada projetos, envolvendo, portos, 

aeroportos, estádios, rodovias, ferrovias, além de empresas do setor energético e de mineração. 

Esses projetos incluem privatizações, concessões, parcerias público-privadas (PPPs), 

arrendamentos, prorrogações de contratos em vigor e demais modalidades de transferência do 

controle ou gestão para o capital privado.  

A maioria dos projetos ainda está em fase inicial, mas os governos de todas as esferas 

perceberam que a parceria com o setor privado é inevitável e imprescindível à saúde financeira 

do Estado e ao melhoramento de serviços oferecidos à população. 

Em 2018, o Brasil teve eleições para os cargos no Executivo e Legislativo federal e 

estadual. No caso do Executivo federal, o candidato Jair Messias Bolsonaro foi eleito para 

comandar o País pelos próximos quatro anos.  

O Presidente Bolsonaro foi eleito com a proposta econômica de reduzir o tamanho do 

Estado e desburocratizar a máquina. Dentre as propostas de governo menciona-se as medidas 

para reduzir a dívida pública mediante privatizações, concessões e redução da carga tributária. 

Já sobre o setor de infraestrutura, o programa de governo evidencia que é importante pensar de 

modo estratégico, desburocratizando e simplificando, a fim de atrair uma grande quantidade de 

investimentos, gerando empregos e reduzindo o custo para seus usuários. 

                                                           
25 BRASIL. Lei nº. 13.334 de 13 de setembro 2016. Cria o Programa de Parcerias de Investimentos – PPI. In: Brasil. 

Palácio do Planalto. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/L13334.htm. 

Acesso em: 14 mar 2018. 
26 MÂNICA, Fernando Borges; MENEGAT, Fernanado; BARBUGIANI, Luiz Henrique Sormani (Coord.). Teoria 

jurídica da privatização: fundamentos, limites e técnicas de interação público-privada no Direito brasileiro. Rio 

de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 283. 
27 BRASIL. Lei nº. 13.334 de 13 de setembro 2016. Cria o Programa de Parcerias de Investimentos – PPI. In: Brasil. 

Palácio do Planalto. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/L13334.htm. 

Acesso em: 14 mar 2018. 
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Evidencia-se que a tarefa do governo que se iniciou em 2019 é realizar um forte ajuste fiscal 

e as reformas da previdência (considerada fundamental sua aprovação) e tributária, 

imprescindíveis para a recuperação da economia brasileira. Promover o desinchaço da máquina 

estatal e a atrair capital privado nacional ou estrangeiro em investimentos em áreas essenciais ao 

crescimento econômico do País, propiciando abertura de postos de trabalho em um País que 

atualmente sofre com um alto índice de desemprego. 

 

2.2 O privado e uma nova visão para o Direito Administrativo  

 

No Direito Administrativo moderno, cada vez mais se percebe a ingerência do Direito 

Privado em seu campo de atuação. Isso decorre da ascensão do Estado subsidiário que se dá 

com uma relação harmoniosa entre o Estado liberal e o Estado intervencionista, em que há 

redução da atuação direta do Estado e transferências de atividades para o setor privado. 

Destaca-se que a reforma administrativa no Brasil foi alavancada por diversos fatores, 

como a crise financeira e o alto índice inflacionário no País entre os anos de 1980 e de 1990, a 

insatisfação da sociedade com a atuação do Poder Público e a demanda por eficiência dos 

órgãos e serviços públicos prestados pelo Estado28. 

Com o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, em 1995 e a reforma 

administrativa, em 1998, o Estado brasileiro confirmou a adoção pela escola de Administração 

Gerencial que tem como características a busca pela eficiência, a redução de custos, o aumento 

da qualidade do serviço prestado e o tratamento do cidadão como contribuinte de impostos e 

cliente dos serviços prestados, devendo suas necessidades serem atendidas. 

O plano ressalta a indispensabilidade de reestruturação da Administração Pública, com o 

fito de ofertar à sociedade um serviço público com produtividade e qualidade. Outro aspecto 

do Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado refere-se ao programa de privatizações e 

concessões, que objetiva transferir ao setor privado tarefas anteriormente da alçada estatal. 

Ademais, além das privatizações, concessões, parcerias público-privadas, do uso da 

arbitragem pela Administração Pública e da aplicação do Direito do Consumidor aos usuários 

dos serviços públicos, tem-se, também, a figura do consensualismo, que significa maior 

interação da Administração Pública com a sociedade em busca de um diálogo que promova 

uma melhor compreensão e satisfação dos interesses envolvidos.  

                                                           
28 MEDAUAR, Odete. O Direito Administrativo em evolução. 2 ed. São Paulo: Revista do Tribunais, 2003. p. 132. 
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Também, muito se fala sobre a “privatização do Direito Administrativo”, já utilizando a 

nomenclatura de Direito Privado Administrativo. Ana Raquel Coxo conceitua “Direito Privado 

Administrativo” como a “[...] existência de um corpo de normas que a Administração não 

poderia preterir, mesmo atuando ao abrigo do Direito Privado29”. 

Destaca Rafael Carvalho Rezende de Oliveira que o fenômeno da “fuga para o Direito 

privado” é percebido mediante ao gradativo uso de “[...] formas e instrumentos privados pelo 

Estado para o desempenho de atividades administrativas30”. 

Nesse contexto André Dias Fernandes e Denise Lucena Cavalcante enfatizam que as 

relações da Administração Pública com a sociedade têm sido influenciadas pela 

“hipermodernidade”. Isso significa que “[...] a complexidade, a pluralidade e a acelerada mutação 

que caracterizam a sociedade “líquida” pós-moderna demandam um modelo de Administração 

Pública, mais maleável, transparente, horizontalizado, democrático e aberto ao diálogo31”. 

Como vantagens resultantes do diálogo entre a Administração Pública e os administrados, 

os autores enumeram os seguintes pontos: “[...] maior eficiência, maior transparência quanto 

aos critérios decisórios, maior accountability, cumprimento mais garantido do pactuado em 

comparação com o que é imposto32”. Salientam ainda que uma decisão administrativa baseada 

no consensualismo diminui a judicialização da questão e, assim, os custos do processo, o tempo 

e dinheiro das partes. 

André Dias Fernandes e Denise Lucena Cavalcante, por fim, citam o art. 29 da Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) que introduziu uma ferramenta de diálogo 

que pode ser utilizada em diversas searas. Esse artigo prevê que a edição de atos normativos 

por autoridade administrativa em qualquer órgão ou Poder poderá ser precedida de consulta 

pública para manifestação de interessados33. Ressaltam, também, que apesar da consulta prévia 

ser facultativa e que as manifestações dos interessados não vincularem a Administração 

Pública, estas não podem ser ignoradas, pois esse requisito é essencial para diálogo e o debate 

argumentativo entre as partes. 

                                                           
29 COXO, Ana Raquel. O Direito Administrativo Privado – contributos para a compreensão do Direito suis generis. 

2013. 93 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade do Porto, Portugal. p. 10. 
30 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Administração Pública, concessões e terceiro setor. 3. ed. São Paulo: 

Método, 2015. p. 45. 
31 FERNANDES, André Dias; CAVALCANTE, Denise Lucena Administração fiscal dialógica. Revista de Direito 

Administrativo. Rio de Janeiro, v. 277, n. 3, p. 49-70, set./dez. 2018. 
32 Ibidem. 
33 BRASIL. Decreto nº. 4.657 de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro). 

In: Brasil. Palácio do Planalto. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-

lei/Del4657compilado.htm. Acesso em: 14 jun. 2018. 
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Portanto, uma Administração Dialógica combinada com a gerencial pode produzir políticas 

públicas mais eficientes, tendo em vista que os anseios da sociedade por ações em determinadas 

áreas, como infraestrutura, podem contribuir para que o Poder Público saiba empregar melhor 

seus parcos recursos. Como também, enseja uma maior transparência e eficiência administrativa. 

Destaca-se ainda que André Castro Carvalho na obra Direito da Infraestrutura: 

perspectiva pública ratifica o posicionamento acima quando afirma que: 

O chamado “Direito de participação” ou “Direito à participação seria a confirmação 

do princípio democrático em um Estado de Direito. Face às externalidades negativas 

geradas pelas infraestruturas, exsurge um Direito de resistência a certa política 

públicas que afetem de forma diferenciada cada um dos indivíduos, corolário do 

próprio Direito de participação. O seu fundamento é justamente a impossibilidade de 

se assegurar, efetivamente que as decisões políticas sejam consentâneas ao interesse 

de todos – uma vez que elas acarretam externalidade positivas para um grupo e 

negativas para outros34. 

Nota-se que, nos dias de hoje, o que se vê é a superação da dicotomia entre o público e 

privado, servindo apenas para fins didáticos. E isso ocorre tendo em vista a forte 

interdisciplinaridade do Direito com outras ciências, entre elas a Economia, visando como 

objetivos a eficiência e produção de resultados.  

Por fim, Leandro Marins Souza35 identifica que diante das constantes inovações 

tecnológicas e do fenômeno da globalização, uma nova relação entre o Estado e a sociedade 

provoca uma incessante revitalização do Direito Administrativo, produzindo uma 

harmonização de seus conceitos e ideias à realidade social. 

 

2.3 Parcerias público-privadas 

 

2.3.1 Origem e fundamento 

 

As parcerias público-privadas tiveram origem na Europa, no início dos anos de 1990, a 

fim de permitir que projetos de responsabilidade do Estado fossem concretizados mediante 

participação da iniciativa privada, tendo em vista que a capacidade financeira dos Países, à 

época, estava reduzida em razão da assinatura do Tratado de Maastricht em 1992.  

O Tratado de Maastricht foi o responsável pelo que atualmente se conhece como União 

Europeia em substituição à Comunidade Europeia, considerado um marco para a integração 

                                                           
34 CARVALHO, André Castro. Direito da infraestrutura: perspectiva pública. São Paulo: Quartier Latin, 2014. p. 

213-214. 
35 SOUZA, Leandro Marins de. Parcerias entre a Administração Pública e o Terceiro Setor: sistematização e regulação. 

2010. 288 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. p. 44. 
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econômica e política desse continente. Estabeleceu para os Países signatários uma política fiscal 

com objetivo de introduzir uma moeda única, o Euro (1999). E, além disso, impôs um teto para 

o déficit público de 3% do PIB.  

Por consequência, alguns Países tiveram que buscar alternativas de investimentos que não 

comprometessem sua dívida pública. Conforme Fábio Giambiagi e Ana Cláudia Além36, com a 

capacidade financeira diminuída, Países europeus tiveram que buscar parcerias com o setor privado 

com vistas a financiar investimentos que não poderiam ser contraídos pelo Poder Público. 

Para Rafael Carvalho Rezende Oliveira37, a origem da parceria público-privada relaciona-

se com a Private Finance Iniciative (PFI), advinda da experiência inglesa. Esta era uma 

modalidade de concessão, em que a contraprestação, em vez de ser paga pelo usuário, o era 

pelo Poder Público. Era como uma concessão comum e a diferença consistia em que os serviços 

abarcados pela Private Finance Iniciative eram serviços públicos não onerosos, como ensino e 

saúde. Além disso, a contraprestação se efetuava com pagamentos regulares no decurso do 

contrato conforme a produção do serviço concessionado. 

Fernando Vernalha Guimarães38, também, destaca a inspiração no modelo inglês nas 

parcerias público-privadas no Brasil. Explica que a Private Finance Iniciative era uma forma 

de se esquivar das restrições fiscais estabelecidas pelo Tratado de Maastricht. O contrato 

assinado entre Estado e o parceiro privado viabilizava os investimentos necessários em 

infraestrutura, sem o comprometimento fiscal do País.  

Ressalta, ainda, que permitia “[...] inscrever os ativos financeiros relativos à execução de 

empreendimentos de infraestrutura na contabilidade do parceiro privado39”, ou seja, retirava 

das despesas públicas investimentos que demandavam grande aporte financeiro, não causando 

impacto à taxa de déficit público imposta pelo Tratado de Maastricht. 

Essa nova mentalidade expandiu-se e, hoje, diversos Países, como Portugal, África do 

Sul, Austrália, Chile, dentre outros, possuem projetos de parcerias público-privadas. No Brasil, 

havia também o mesmo movimento com vistas a direcionar a Administração Pública ao Estado 

subsidiário, repassando para o particular atividades antes exercidas pelo Poder Público em 

virtude da adoção dos princípios do intervencionismo estatal. 

                                                           
36 ALÉM, Ana Cláudia. GIAMBIAGI, Fábio. Finanças Públicas: Teoria e prática no Brasil. 4. ed. Rio de Janeiro: 

Campus, 2011. p. 431. 
37 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Administração Pública, concessões e terceiro setor. 3. ed. São Paulo: 

Método, 2015. p. 302. 
38 GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Parceria público-privada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 18-19. 
39 Ibidem. 
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No Brasil, a reforma administrativa, com o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do 

Estado, ocorrida nos anos de 1990, originou diversas parcerias do Poder Público com o setor 

privado em sentido amplo, como a Lei nº.  8.987/95 – que dispõe sobre o regime de concessão 

e permissão da prestação de serviços públicos.  

Acontece que, nas concessões comuns, a tarifa paga pelo usuário é suficiente para pagar 

o investimento do particular. Já na Lei nº. 11.079/2004, que regula as parcerias público-

privadas em sentido estrito, somente a tarifa paga pelo usuário do serviço não restitui o 

investimento privado, pois é necessário que o Poder Público complemente as receitas a fim de 

que o empreendimento tenha viabilidade. 

Por tal razão, Barbara Moreira Barbosa de Brito e Antônio Henrique Pinheiro Silveira 

indicam como justificativa para a edição da Lei nº.  11.079/2004 “[...] a obtenção de espaço 

orçamentário para viabilizar investimentos em um quadro de restrição fiscal e a eficiência na 

prestação de serviços públicos40”. 

Rafael Carvalho Rezende Oliveira41 também aponta como elementos para fundamentar a 

implantação das parcerias público-privadas a diminuição da capacidade financeira do Estado, 

que cria “gargalos” de infraestrutura, a imprescindibilidade de prestação de serviços públicos 

não autossustentáveis, que demandam vultosos recursos financeiros que o País não possui, a 

necessidade de eficiência na prestação dos serviços públicos e o princípio da subsidiariedade 

que busca na atuação do setor privado a eficiência que o Estado não expressa. 

A instituição da parceria público-privada em sentido estrito ganhou força no Brasil e o 

Poder Público percebe a necessidade de incentivar novas parcerias com a iniciativa privada em 

áreas não abarcadas pelo modelo já previsto em lei.  

Portanto, o Projeto de Lei nº. 2.546/2003 indica que o instituto da parceria público-

privada vem a ser para o Brasil “[...] uma alternativa indispensável para o crescimento 

econômico, em face das enormes carências sociais e econômicas do País, a serem supridas 

mediante a colaboração positiva do setor público e privado42”, permitindo uma série de 

investimentos nas diversas áreas de infraestrutura.  

                                                           
40 BRITO, Bárbara Moreira Barbosa de; SILVEIRA, Antônio Henrique Pinheiro. Parceria público-privada: 

compreendendo o modelo brasileiro. Revista do serviço público, Brasília, v. 56, n. 1, p. 7-21, jan-mar, 2005. 

Disponível em: https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP/article/view/214/219. Acesso em: 13 ago 2018. 
41 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Administração Pública, concessões e terceiro setor. 3. ed. São Paulo: 

Método, 2015. p. 302-303. 
42 BRASIL. Projeto de Lei nº. 2.546/2003. In: Brasil. Câmara dos Deputados. Disponível em: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=97CE2C426D0FE39710AAC23948

80E099.proposicoesWebExterno2?codteor=182910&filename=PL+2546/2003. Acesso em: 25 jun. 2018. 
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Tal projeto de lei estabelece a parceria público-privada com uma modalidade de 

contratação em que a Administração Pública e o setor privado compartilham riscos e, com os 

recursos financiados pela iniciativa privada, responsabilizam-se pela realização de serviços ou 

empreendimentos públicos. 

Destaque o fato de que o Estado do Ceará editou a Lei nº. 13.557, de 30 de dezembro de 

2004, que instituiu o programa de parcerias público-privadas no âmbito da Administração 

Pública estadual. Com relação à cidade de Fortaleza, tem-se a Lei nº. 9.783, de 13 de junho de 

2011, que dispõe acerca do programa municipal de parcerias público-privadas, e a 

Lei nº.  13.157, de 14 de maio de 2013, que institui o Conselho Gestor de parcerias público-

privadas do Município de Fortaleza. 

Enfatiza-se que não há qualquer divergência entre a Lei nº. 11.079/04 e a CRFB/88, pois 

esta não estabelece modelo único de concessão, mas prevê as atividades que podem ser 

delegadas mediante tal instrumento. Fernando Vernalha Guimarães43 assinala que o art. 175 do 

Texto Constitucional determina que incumbe ao Poder Público, mediante lei, a prestação dos 

serviços públicos diretamente ou sob regime de concessão ou permissão e, no seu parágrafo 

único, estabelece a previsão de outros aspectos da concessão à legislação infraconstitucional. 

Di Pietro exprime, também, que há diversos formatos de parceria entre o Poder Público e 

a iniciativa privada no ordenamento jurídico nacional. Como exemplos cita a concessão e a 

permissão de serviços públicos e a concessão de obra pública, ambas reguladas pela 

Lei nº. 8.987/95, a concessão patrocinada e a concessão administrativa, reunidas nas parcerias 

público-privadas (Lei nº. 11.079/2004), o contrato de gestão, instrumento de parceria com as 

organizações sociais (Lei nº. 9.637/98), o termo de parceria com as organizações da sociedade 

civil de interesse público (Lei nº. 9.790/99), os convênios, consórcios e outros ajustes previstos 

no art. 116 da Lei nº. 8.666/93, os contratos de empreitada de obras e serviços 

(Lei nº. 8.666/93) e “[...] os contratos de concessão para uso e exploração de bens públicos, 

previstos em legislação esparsa, como a concessão para exploração de minas e jazidas, a 

concessão de petróleo e gás natural, a concessão florestal44”.  

A autora ainda evidencia que a escolha da modalidade é realizada de acordo com o tipo 

de atividade. Para as atividades de natureza comercial ou industrial, onde exista a cobrança de 

tarifa dos usuários, têm-se a concessão ou permissão de serviços públicos (Lei nº. 8.987/95) ou 

a concessão patrocinada (Lei nº. 11.079/2004). Caso haja somente contraprestação por parte do 

                                                           
43 GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Parceria público-privada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 79. 
44 DI PIETRO, Maria Sylvia. Parcerias na Administração Pública: concessão, permissão, franquia, terceirização, 

parceria público-privada e outras formas. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 38-39. 
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Estado, tem-se a concessão administrativa (Lei nº. 11.079/2004) ou o contrato de empreitada 

(Lei nº. 8.666/93) 45.  

Os serviços sociais, como Educação e Saúde, que devem ser prestados gratuitamente à 

sociedade, podem ser objeto de contratos de gestão (Lei nº. 9.637/98), ou por termo de parceria 

(Lei nº. 9.790/99) ou por concessão administrativa (Lei nº. 11.079/2004). No núcleo 

estratégico, denominação usada pelo Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, não se 

admite parceria, haja vista que corresponde ao governo, ou seja, “[...] Poderes Legislativo e 

Judiciário, ao Ministério Público e, no poder executivo, ao Presidente da República, aos 

ministros e aos seus auxiliares e assessores diretos, responsáveis pelo planejamento e 

formulação das políticas públicas46”. 

Consoante expressa Carlos Ari Sundfeld, as parceiras público-privadas em sentido amplo 

“[...] são os múltiplos vínculos negociais de trato continuado estabelecidos entre a 

Administração Pública e particulares para viabilizar o desenvolvimento, sob a responsabilidade 

destes, de atividades com algum coeficiente de interesse geral47”, e como exemplos têm-se as 

concessões, permissões, terceirizações, convênios, contratos de gestão, termos de parceria, 

dentre outros, cada um com seu regime disciplinado em leis específicas. Já a PPP em sentido 

estrito é aquela prevista na Lei nº.  11.079/2004, englobando as modalidades de concessão 

patrocinada e administrativa, o que será analisado mais adiante. 

 

2.3.2 Conceitos e modalidades de PPPs 

 

Como já citado, a exposição de motivos do Projeto de Lei nº. 2.546/2003 destaca a 

importância do instituto da parceria público-privada para o crescimento e desenvolvimento 

econômico do País, a fim de atrair os investimentos necessários em diversas áreas, como energia, 

saneamento, transportes etc. Define a parceria público-privada como uma modalidade de 

contratação entre o Poder Público e a iniciativa privada “[...] mediante compartilhamento de riscos 

e com o financiamento obtido pelo setor privado48” na consecução de serviços ou obras públicas. 

                                                           
45 DI PIETRO, Maria Sylvia. Parcerias na Administração Pública: concessão, permissão, franquia, 

terceirização, parceria público-privada e outras formas. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 43. 
46 BRASIL. Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado. Presidência da República: Biblioteca. Disponível em: 

http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/publicacoes-oficiais/catalogo/fhc/plano-diretor-da-reforma-do-aparelho-do-

estado-1995.pdf. Acesso em 14 mar 2018. p. 41. 
47 SUNDFELD, Carlos Ari. O arcabouço normativo das parcerias público-privadas no Brasil. Revista do Tribunal 

de Contas da União, Brasília, v. 36, n. 104, p. 53–61, abr./jun., 2005. 
48 BRASIL. Projeto de Lei nº.  2.546/2003. In: Brasil. Câmara dos Deputados. Disponível em: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=97CE2C426D0FE39710AAC23948

80E099.proposicoesWebExterno2?codteor=182910&filename=PL+2546/2003. Acesso em: 25 jun. 2018. 
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Diógenes Gasparini49 comenta que a lei das PPPs tem como fito fomentar, mediante 

regras sólidas e medidas econômicas atrativas, a atração do setor privado e o aporte de recursos 

financeiros e tecnológicos na consecução do interesse público. Já José Manuel Braz da Silva50 

verifica que a parceria entre o Poder Público e a iniciativa privada é tendência mundial que visa 

ao desenvolvimento das diversas áreas do setor de infraestrutura. Além disso, os acordos de 

parcerias buscam alavancar a eficiência dos serviços públicos. 

Esse movimento global de parcerias entre o Poder Público e o setor privado é refletido 

por importantes órgãos internacionais, como o Banco Mundial e a Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que discutem no âmbito de suas 

competências tal instituto.  

Em publicação acerca das parcerias público-privadas, o Banco Mundial51 estabelece que 

a parceria é um acordo contratual entre uma entidade ou autoridade pública e a iniciativa privada 

para fornecer um ativo ou serviço público, em que o particular assume uma responsabilidade 

significativa do risco e do gerenciamento. 

Já a OCDE52 entende e define as parcerias público-privadas como contratos de longo 

prazo entre o governo e o setor privado, que financia obras e presta serviços públicos, 

compartilhando os riscos do empreendimento. Destaca, ainda, que o contrato de parceria busca 

o equilíbrio entre os objetivos do Estado na prestação de serviços públicos com os objetivos de 

lucro do parceiro privado. 

O documento, redigido em 2012 pela OCDE, ainda estabelece que o governo deve 

especificar no contrato a qualidade e quantidade de obras e serviços a serem exigidos do 

parceiro privado. A este podem ser incumbidos a concepção, a construção, o financiamento e a 

operação do empreendimento, sendo o pagamento, efetuado pelo Estado, proporcional aos 

serviços fornecidos ou disponibilizados, pela cobrança direta dos usuários ou pela combinação 

de ambos – governo e usuários.  

Mediante os conceitos já expostos, se constatam pontos similares entre as definições e a 

metodologia estipuladas pela OCDE e as normas previstas pela legislação brasileira, conforme 

estabelecido na Lei nº. 11.079/04. 
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50 SILVA, José Manuel Braz da. Parcerias Público-Privadas. Coimbra: Almedina, 2016. p. 11. 
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(May 2012). Disponível em: https://www.oecd.org/governance/budgeting/PPP-Recommendation.pdf. Acesso em: 

18 jul 2018. 



35 

 

Odete Medauar também reconhece aspectos em comum entre a parceria público-privada 

no Brasil e os modelos empregados em outros Países. Ela enfatiza que o objeto dessas parcerias, 

em geral, corresponde aos serviços ou atividades atribuídas ao Estado, envolvendo vultosos 

investimentos assumidos pela iniciativa privada com “repartição de encargos financeiros e 

riscos53” entre as partes, mediante um acordo de longo prazo. 

No Brasil, a edição da Lei nº. 11.079/2004 e a instituição da parceria público-privada 

(PPP) têm por escopo trazer o setor privado, nacional ou estrangeiro, a investir em projetos, na 

sua maioria obras de infraestrutura de grande porte, essenciais ao desenvolvimento econômico 

e social do País, mas que ultrapassam a aptidão financeira do Estado. 

A Lei nº. 11.079/2004 inicia conceituando a parceria público-privada, de modo sucinto, 

em seu art. 2,º como o contrato administrativo de concessão na modalidade patrocinada ou 

administrativa. Nos parágrafos 1º e 2º, estão descritas as duas modalidades de PPPs. O §1º 

define a concessão patrocinada como a “[...] concessão de serviços públicos ou de obras 

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

adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários, contraprestação pecuniária do parceiro público ao 

parceiro privado54”. O §2º define a concessão administrativa como o “[...] contrato de prestação 

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

execução de obra ou fornecimento e instalação de bens55”. 

Di Pietro56 compreende as duas modalidades em um único conceito, ao enunciar que a 

parceria público-privada é um contrato administrativo de concessão cujo objeto é:  

(a) a execução de serviço público, precedido ou não de obra pública, remunerada 

mediante tarifa paga pelo usuário e contraprestação pecuniária do parceiro público, 

ou (b) a prestação de serviço de que a Administração Pública seja usuária direta ou 

indireta, com ou sem execução de obra e fornecimento e instalação de bens, mediante 

contra prestação do parceiro público. 

Enfim, as modalidades existem para diferenciar a forma de pagamento das contrapartidas, 

no entanto, o conceito da relação entre o público e o privado sempre será único. 
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2.3.2.1 Concessão patrocinada 

 

Esta modalidade é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas, prevista na Lei 

no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que trata do regime das concessões e permissões de serviços 

públicos, conforme disposto no art. 175 da CFRB/88, ou seja, prevê a cobrança de tarifa por parte 

dos usuários, mas com a peculiaridade de adicionalmente envolver uma contraprestação paga 

pelo parceiro público. Assim, o parágrafo 1º do art. 3º da Lei nº. 11.079/2004 estabelece que a 

concessão patrocinada aplica subsidiariamente a Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. 

Consoante Di Pietro, a concessão patrocinada é o contrato administrativo, em que a 

Administração Pública transfere ao concessionário ou parceiro privado a execução de um serviço 

público, precedido ou não de obra pública, a fim de que o execute, em seu nome, mediante tarifa 

paga pelo usuário, somada a uma contraprestação pecuniária.  

Em geral, é a modalidade mais utilizada, principalmente em projetos de rodovias em que, 

além do pedágio cobrado, há ainda a contraprestação do Estado. Exemplo desse modelo de PPP é 

a rodovia estadual MG-05057, cujo contrato foi assinado em 2007 com duração de 25 anos e forma 

de remuneração mediante pedágio cobrado dos usuários da rodovia, além de contraprestação 

adicional, proporcional ao desempenho, paga pelo Governo mineiro. O objeto do projeto de PPP 

da MG-050 compreende a recuperação, ampliação e manutenção da rodovia até 2032.  

Essa rodovia conta com uma extensão de 372 km, interligando a Região Metropolitana de 

Belo Horizonte à divisa com o Estado de São Paulo. É relevante frisar que o trecho da parceria 

público-privada passa por 50 cidades, cuja população é de 1,3 milhão de habitantes ou 7,4% da 

população mineira. Além disso, existe previsão de que 7,7% do PIB mineiro está concentrado na 

extensão da rodovia MG-050. 

Fernão Justen Oliveira defende o argumento de que esse pagamento adicional, por parte 

do Poder Público, tem por objetivo “[...] proporcionar modicidade tarifária ao mesmo tempo 

em que mantém a atratividade da exploração da concessão para o parceiro privado58”. Além 

disso, salienta-se que somente a tarifa paga pelos usuários do serviço não reembolsaria o 

investimento realizado pelo setor privado.  

Tal modalidade de parceria é atualmente um instrumento que o governo detém a fim de 

melhorar as diversas áreas do setor de infraestrutura e dos serviços públicos. Fernando Vernalha 
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Guimarães ressalta que a concessão patrocinada tem duas metas imediatas. A primeira é fazer 

juridicamente os contratos que têm por objeto concessões de serviços públicos, cujas tarifas e 

outras receitas que se comprovem insatisfatórias no custeio da prestação dos serviços públicos 

concedidos, possam socorrer-se da contraprestação do Poder Público como “[...] meio a permitir 

viabilidade econômico-financeira da concessão concretamente projetada59”. Já a segunda intenção 

de tal modelo é ajustar os riscos envoltos em determinados projetos, consentindo a participação da 

Administração Pública, “[...] como garantia, por exemplo, de certa parcela de riscos60”. 

Sobre a remuneração na concessão patrocinada, destaca-se que a contraprestação 

pecuniária advinda da Administração Pública não pode ultrapassar 70% da remuneração total a 

ser paga pelo parceiro privado, a não ser que se tenha uma autorização legislativa específica, 

conforme estabelece o art. 10, §3º da Lei nº. 11.079/2004. 

O art. 6º da Lei nº. 11.079/2004 elenca as modalidades de pagamento em contrato de 

parcerias. São elas: I – ordem bancária; II – cessão de créditos não tributários; III – outorga de 

Direitos em face da Administração Pública; IV – outorga de Direitos sobre bens públicos 

dominicais; V – outros meios admitidos em lei. 

Com relação às formas de pagamento Fernando Vernalha Guimarães relata que a ordem 

bancária é uma ordenação de pagamento, sendo um despacho expedido por autoridade 

competente determinando o pagamento de despesa, ou seja, é uma autorização para que um banco 

credite certo valor na conta bancária do parceiro privado, sendo uma “[...] operação (bancária) 

corriqueira na prática comercial, destituída e tratamento jurídico complexo61”.  

A cessão de créditos não tributários diz respeito a uma cessão de Direitos, em que a 

Administração Pública cede Direito que possui perante um terceiro, ou seja, o Poder Público 

passa a terceiros sua posição na relação obrigacional. Saliente-se ser é obrigatório que cessão 

de créditos não tributários especifique a relação dos créditos cedidos, com sua titularidade e 

demais características. 

A outorga de direitos em face da Administração Pública e a outorga de direitos sobre bens 

públicos dominicais são outras modalidades de pagamentos de contratos de parcerias. A 

primeira dispõe acerca da possibilidade de a Administração Pública conceder Direitos ao 

parceiro privado, mediante o cumprimento de contrapartidas por tal parceiro. Como exemplo, 

o autor cita a outorga do Direito de construir, disposto no art. 28 do Estatuto da Cidade – Lei 
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nº. 10.257/2001, onde o parceiro privado aufere um direito de construir a ser exercido acima do 

coeficiente de aproveitamento básico para algumas áreas determinadas no plano diretor. 

A segunda é a outorga de Direitos sobre bens públicos dominicais. Bens dominicais são 

aqueles não afetados a uma destinação pública específica e, por isso, o Estado pode utilizar-se 

deles a fim de conseguir receitas, sendo, segundo o art. 101 do Código Civil, alienáveis 

conforme as exigências legais.  

O autor frisa que as variadas formas de pagamento nas parcerias público-privadas são 

instrumentos a fim de obter economicidade e eficiência na formatação dos contratos efetuados pela 

Administração Pública. Ademais, esses meios de pagamento devem estar especificados dentre as 

cláusulas do contrato, conforme art. 5º, IV, da Lei das PPPs. Convém lembrar, no entanto, que, 

antes do contrato, os meios de pagamento também devem estar estipulados no edital de licitação. 

Enfatiza-se, ainda, que o contrato poderá estipular remuneração variável ao parceiro 

privado, estando ela vinculada ao seu desempenho mediante metas e padrões de qualidade 

estabelecidos no contrato (§1º, art. 6º da Lei nº. 11.079/2004). Também convém mencionar que 

o art. 7º da Lei das parcerias exige que a contraprestação do governo seja precedida da 

disponibilidade do serviço do objeto do contrato.  

Importa ressaltar que Estado pode “[...] efetuar o pagamento da contraprestação relativa a 

parcela fruível do serviço objeto do contrato de parceria público-privada62”. Isso significa que a 

execução das obras necessárias para a prestação do serviço público objeto do contrato devem ser 

realizadas a expensas do parceiro privado. O §2º do art. 6º assevera que o governo poderá 

conceder recursos ao parceiro privado a fim de realizar as obras e aquisição de bens reversíveis.  

Já o §2º do art. 7º complementa a afirmação anterior, ao enunciar que o “[...] aporte de 

recursos de que trata o §2º do art. 6º, quando realizado durante a fase dos investimentos a cargo 

do parceiro privado, deverá guardar proporcionalidade com as etapas efetivamente executadas63”. 

No que diz respeito às diferenças à Lei nº. 8.987/95, a principal delas é a remuneração. Na 

concessão patrocinada, além da tarifa paga pelo usuário, é acrescida uma contraprestação 

pecuniária paga pelo Poder Público ao parceiro privado. Já na concessão comum, expressa na Lei 

nº. 8.987/95, a remuneração está somente na tarifa. Também há diferença quanto aos riscos, pois 

na concessão patrocinada eles são compartilhados com o Poder Público, ao passo que na 

concessão comum a prestação do serviço é por conta e risco da concessionária.  
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Ressalte-se que não são apenas estas as diferenças que existem, pois, com uma análise mais 

acurada das duas leis, é possível extrair outras diferenças, como a instituição por parte das 

parcerias público-privadas de uma sociedade de propósitos específicos que tem como escopo 

implantar e gerir o objeto da parceria, conforme estipula o art. 9º da Lei nº. 11.079/2004.  

No que se refere ao compartilhamento de riscos, estes deverão ser suportados tanto pelo 

parceiro público quanto pelo privado, sendo tal requisito considerado como diretriz para parcerias 

público-privadas (art. 4º, VI, Lei nº. 11.079/2004). Já nas concessões comuns, os riscos inerentes 

a qualquer negócio são suportados somente pelo concessionário. 

Há também semelhanças, pois, como a lei das parcerias estabelece que a lei das concessões e 

permissões de serviços públicos deve ser usada subsidiariamente, então, poderá haver coincidência 

em alguns pontos como, por exemplo, os direitos e deveres dos usuários e a política tarifária. 

Por fim, com relação ao que foi discorrido nos dois parágrafos imediatamente acima, sobre 

similitudes e distinções entre as Leis nº. 11.079/2004 e Lei nº. 8.987/95, além do exposto sobre 

as formas de remuneração, destaca-se o fato de que também se aplicam às concessões 

administrativas, próximo objeto de estudo deste trabalho. 

 

2.3.2.2 Concessão administrativa 

 

A outra modalidade de Parceria público-privada prevista na Lei nº. 11.079/2004 é a 

concessão administrativa. Esta pode ser definida, segundo o §2º do art. 2º da lei anteriormente 

referida, como “[...] contrato de prestação de serviços de que a Administração Pública seja a usuária 

direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens64”.  

Di Pietro65 ressalta que, neste tipo de concessão, a lei não permite a celebração de contrato 

que tenha como objeto único o fornecimento de mão de obra, o fornecimento e instalação de 

equipamentos ou a execução de obra pública. 

A concessão administrativa costuma ser empregada na “[...] prestação de serviços públicos 

sociais, como a educação, a saúde e a cultura e o lazer em geral, que podem ser prestados livremente 

pela iniciativa privada”66. Assim, como exemplo deste tipo de concessão, podem ser mencionados 
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projetos de construção e administração de hospitais públicos, em que o parceiro privado será o 

responsável pela execução da obra, fornecimento de equipamentos e pela administração do próprio 

hospital, que receberá da Administração Pública uma contraprestação pecuniária.  

Cita-se o caso dos presídios onde o parceiro privado e a Administração constituem 

usuários indiretos, enquanto os presos são os diretos. Como exemplo, tem-se o contrato 

assinado em 2009, como duração de 27 anos, para “[...] desenhar, construir e implantar67” o 

Complexo Penal de Ribeirão das Neves, localizado na Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

Tal sistema prisional é composto por cinco unidades que perfazem mais de 3.000 mil vagas 

(regimes fechado e semiaberto). 

Também faz parte do contrato de parceria os serviços de vigilância interna, a prestação 

de serviços assistenciais de natureza médica, psicológica e jurídica, oferta de cursos 

profissionalizantes, a manutenção de infraestrutura e demais aspectos da operação da 

infraestrutura prestados pelo parceiro privado68.  

Dentro do Complexo Penal de Ribeirão das Neves existem cerca de 800 câmeras vigiando 

os internos durante as 24 horas do dia. Nas celas, no máximo, ficam quatro detentos e membros 

de facções criminosas não são aceitos. Já o governo se responsabiliza pela segurança externa e 

das muralhas, assim como a movimentação dos presidiários, sendo que o cargo de agente 

penitenciário continua exercido por servidores públicos.  

Nesse caso, a remuneração do parceiro privado teve início com a operação da 

infraestrutura. A contraprestação do Poder Público é realizada em parcelas por detento; o 

contrato, na verdade, é feito por vaga ocupada no presídio, o que proíbe a superlotação. Há 

ainda avaliação periódica de desempenho.  

O art. 3º da Lei nº. 11.079/2004 estabelece os artigos da Lei nº. 8.987/95 que devem ser 

aplicados subsidiariamente. Dentre as normas estão: 

[...] responsabilidade da concessionária perante o poder concedente, os usuários e 

terceiros (art. 25), da subcontratação (art. 25, §§ 1º a 3º), da transferência da concessão 

(art. 27), dos encargos do poder concedente (art. 29), dos encargos da concessionária 

(art. 31), da intervenção (arts. 32 a 34), da extinção, abrangendo o advento do termo, 

a encampação, a caducidade, a rescisão, a anulação, a falência ou extinção da empresa, 

o falecimento ou incapacidade do titular (arts.32 a 39), além da reversão (art. 36).69  

Di Pietro ainda ressalta que a concessão administrativa não pode ter por objeto único a 

construção de uma escola, hospital ou presídio, já que não se confunde com o contrato de 
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empreitada previsto na Lei nº. 8.666/93; e nem somente a prestação de um serviço público, 

devendo haver a construção, operação, administração e manutenção do objeto da parceria. Por 

fim, enfatiza que é um misto de empreitada com a concessão de serviço público70. 

 

2.3.2.3 Nomenclatura internacional das modelagens de parcerias público-privadas. 

 

No plano internacional, utilizam-se siglas e terminologias para as diversas modelagens 

de parcerias público-privadas. Saliente-se que as siglas são formadas por palavras na língua 

inglesa e designam os serviços a serem realizados pelo parceiro privado. São elas71: 

• “Design” – desenho dos projetos de engenharia e de arquitetura; 

• “Finance” – financiamento e aquisição de aporte financeiro; 

• “Operate” – operação dos serviços a serem prestados pelo parceiro privado; 

• “Build” – construção das obras necessárias para a prestação dos serviços; 

• “Maintenance” – manutenção da infraestrutura; 

• “Rehabilitate” ou “refurbish” – reforma; 

• “Own” – aquisição ou manutenção de propriedade pelo parceiro privado; 

• “Transfer” – é a transferência da propriedade para a Administração Pública após o 

término do contrato. 

O sítio eletrônico do Ministério do Planejamento elenca o significado de algumas das 

siglas referidas que se coadunam com as modalidades permitidas pelas normas nacionais. 

Exemplos de Modelagens de Parcerias Público-Privadas 

• DBFO (Design-Build-Finance-Operate), DBO (Design-Build-Operate). Por estas 

siglas se identificam projetos nos quais o parceiro privado é responsável pelo desenho 

dos projetos de arquitetura e engenharia, construção, financiamento e prestação de 

serviços relacionados à PPP (por exemplo, a construção de um hospital com a 

prestação de serviços clínicos à população). 

• DBFM (Design-Build-Finance-Maintenance). Nesse caso, há delegação ao parceiro 

privado das funções de desenho dos projetos de arquitetura e engenharia, construção, 

financiamento e prestação de serviços relacionados à manutenção da infraestrutura, 

conservação, vigilância, limpeza, alimentação (chamados pelos ingleses de soft 

services). 

• BOT (Build-Operate-Transfer) ou BOOT (Build-Own-Operate-Transfer), BTO 

(Build-Transfer-Operate). Esta nomenclatura é utilizada quando é relevante identificar 

a propriedade dos ativos construídos. As siglas BOT e BOOT são utilizadas muitas 

vezes como sinônimas. A principal diferença entre os projetos BOT e BOOT se refere 

ao momento de transferência ao Poder Público da propriedade dos ativos vinculados à 
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concessão ("bens reversíveis"). Nos projetos BOOT a transferência dos ativos se dá ao 

término do contrato, enquanto nos projetos BOT a transferência se dá logo após a 

conclusão da construção. 

• ROT (Refurbish-Operate-Transfer). Em qualquer das nomenclaturas acima a 

construção ("built") pode ser substituída pela reabilitação ou reforma ("rehabilitate" ou 

"refurbish") de bem público previamente existente. Nesse caso, refere-se a projetos 

com infraestrutura já existente, mas que demanda atualização das instalações para 

pleno atendimento dos serviços e indicadores de desempenho previstos no contrato.72 

A legislação brasileira, portanto, estabelece que, caso os contratos de operação e 

manutenção (Operation-Maintenance – OM) abarcarem somente fornecimento de mão de obra, 

estes contratos serão tidos como contratos administrativos comuns, previstos na Lei nº. 8.666/93. 

 

2.3.3 Garantias 

 

O art. 8º da Lei nº. 11.079/2004 indica as garantias das obrigações ajustadas pela 

Administração Pública, mediante o contrato de parceria público-privada. A primeira prevista é 

a vinculação de receitas, o que significa a possibilidade do governo de comprometer receitas, a 

fim de remunerar o parceiro privado, observando o inciso IV, art. 167 da CFRB/8873 (onde 

ressalva determinadas receitas).  

A segunda garantia é a instituição ou utilização de fundos especiais estabelecidos em lei. 

Para Dânae Dal Bianco e Justine Esmeralda Rulli Filizzola esses fundos são formados por “[...] 

receitas segregadas que por lei se vinculam à realização de objetivos ou serviços específicos”74. 

O art. 16 da Lei nº. 11.079/2004 estabelece o fundo garantidor das parcerias público-privadas 

na esfera federal, onde afirma que a União, seus fundos especiais, autarquias, fundações 

públicas e empresas estatais dependentes podem participar desse fundo garantidor limitado à R$ 

6.000.000.000,00 (seis bilhões de reais). 
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A terceira garantia prevista no inciso III do art. 8º da Lei nº. 11.079/2004 é a contratação 

de seguro-garantia pelo parceiro público de seguradoras não controladas por ele. Neste caso, 

seria similar a qualquer contrato de seguro, pois, caso a Administração Pública não cumpra suas 

obrigações pecuniárias, poderá acionar o seguro. 

O inciso IV e V do art. 8º da Lei nº. 11.079/2004 reportam-se a garantias efetuadas por 

organismos internacionais ou instituições financeiras não controladas pelo governo e as prestadas 

por fundo garantidor ou empresa estatal instituída para essa finalidade. Isso significa que a empresa 

estatal deve ter entre suas atribuições garantir as obrigações assumidas pelo Poder Público. 

Como exemplo, os autores Dânae Dal Bianco e Justine Esmeralda Rulli Filizzola citam o 

caso da “Companhia Paulista de Parceria – CPP, criada pelo Estado de São Paulo, por meio de 

Lei estadual nº. 11.688, de 19 de maio de 2004, que, dentre seus objetivos, poderá prestar 

garantias reais, fidejussórias e contratar seguros75”. E ainda enfatizam que tal empresa estatal é 

criada mediante normas de Direito privado, portanto, não se submete ao regime de precatórios 

previsto no art. 100 da CRFB/88. 

Di Pietro76 adiciona como forma de garantia o art. 26 da Lei nº. 11.079/2004 que modifica 

a redação do inciso I do §1º do art. 56 da Lei nº. 8.666/93 e determinada como garantia caução 

em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro garantia e fiança bancária. 

E, por último, outra garantia está prevista no §2º art. 5 da Lei nº. 11.079/2004. Esta prevê a 

transferência do controle ou da administração temporária da SPE aos financiadores, a fim de 

reestruturar financeiramente e assegurar a continuidade dos serviços sem a observância do inciso 

I do art. 27 da Lei nº. 8.987/95, ou seja, sem a necessidade de observar a capacidade técnica, a 

idoneidade financeira, regularidade jurídica e fiscal. Também estabelece a possibilidade de 

emissão de empenho em nome dos financiadores do projeto objeto da parceria e o recebimento 

de indenizações pelos financiadores por extinção antecipada de contrato. 

 

2.3.4 Fundo garantidor das parcerias (FGP) 

 

O fundo garantidor das parcerias está previsto como garantia no art. 16 da 

Lei nº. 11.079/2004. Expressa que a União, seus fundos especiais, autarquias, fundações e 
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empresas estatais estão autorizadas a participar do FGP, no valor limite de R$ 6.000.000.000,00 

(seis bilhões de reais), com o fito de oferecer garantia de pagamento pelas prestações 

pecuniárias assumidas pelo parceiro público federal, estadual, distrital ou municipal em virtude 

de suas parcerias. 

Em outros artigos da lei das PPPs é mencionado o FGP, de onde se depreende a 

necessidade de previsão legal para a criação do fundo garantidor, prevista no art. 8º, V da 

Lei nº. 11.079/2004. Soma-se a isso o §1º do art. 16, que determina a natureza privada do fundo 

e a obrigação de patrimônio próprio, sendo sujeito a direitos e obrigações. Portanto, segundo 

Fernando Vernalha Guimarães77, é dotado de personalidade jurídica com a finalidade de 

garantir as obrigações do parceiro público.  

Rafael Carvalho Rezende Oliveira78 entende que a questão suscita controvérsia, pois, 

segundo o autor, tanto Alexandre Aragão como José dos Santos Carvalho Filho consideram o 

FGP como universalidade de Direito ou uma espécie de patrimônio de afetação. Mas o autor 

entende que o FGP é pessoa jurídica com traços análogos às empresas públicas. 

O §1º do art. 16 também determina que o patrimônio do FGP é composto por bens e Direitos 

dos cotistas, formado pela integralização de cotas e rendimentos auferidos mediante a 

administração do fundo. A integralização das cotas pode realizar-se por meio de dinheiro, títulos 

da dívida pública, bens imóveis dominicais, bens móveis, ações de sociedade de economia mista 

ou outros Direitos com valor patrimonial (§4º do art. 16 da Lei nº. 11.079/2004). 

Di Pietro tece críticas acerca do §7º do art. 18 da Lei das PPPs, ao estabelecer que, caso 

haja inadimplemento, os bens e Direitos do FGP podem ser objeto de constrição judicial e 

alienação a fim de satisfazer as obrigações garantidas. Ocorre que o fundo, apesar da legislação 

estabelecer sua natureza privada, ele é constituído de receitas e bens públicos, portanto 

impenhoráveis, não podendo destinar receita e patrimônio para a constituição do FGP. 

Quanto à penhorabilidade dos bens, Fernando Vernalha Guimarães declara que os bens 

de uso comum e os de uso especial são impenhoráveis e inalienáveis, conforme dispõe o Código 

Civil. Com relação aos bens dominicais, estes são alienáveis, mas somente serão impenhoráveis 

caso seja integrados à Administração direta79. 
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Complementa o autor, exprimindo que a impenhorabilidade dos bens públicos “[...] se 

justifica na preservação do interesse coletivo na continuidade do serviço público ou na atividade 

de suporte viabilizada por aqueles bens80”. E conclui: 

Dito de outro modo: não há bens afetados ao serviço público na hipótese de fundo 

garantidor. Lembrando-se que o critério que vem sendo afirmado como definidor da 

impenhorabilidade de certos bens titularizáveis pelas empresas estatais prestadoras de 

serviços públicos é a sua afetação à execução do serviço público e não a qualidade do 

ente que o titulariza ou a natureza da atividade que desempenha (serviço público), há 

de se concluir pela sua inadequação à hipótese do fundo garantidor.81 

O art. 17 impõe que o FGP será criado, administrado, gerido e representado judicial e 

extrajudicialmente por instituição financeira controlada, direta ou indiretamente, pela União. O 

regulamento do FGP determina o Banco do Brasil como instituição financeira controladora82, 

portanto, administradora. 

O art. 18, em seu §1º enumera as modalidades de garantias, dentre as quais podem ser 

mencionadas a fiança (sem benefício de ordem para o fiador, ou seja, não há necessidade da 

cobrança inicial do devedor principal, podendo o credor executar diretamente a fiança), o penhor 

(sem a transferência da posse da coisa empenhada antes da execução da garantia), hipoteca, 

alienação fiduciária (permanecendo o fundo com a posse direta dos bens ou com agente fiduciário 

contratado antes da execução da garantia) e outros contratos que produzam efeito de garantia 

(sem transferência da titularidade ou posse direta dos bens ao parceiro privado antes da execução 

da garantia). E o art. 20 prevê a dissolução do FGP, que será deliberada em assembleia pelos 

cotistas com a quitação total dos débitos garantidos ou a liberação das garantias pelos credores. 

Por último, outra polêmica relacionada ao FGP diz respeito a sua constitucionalidade. 

Conforme Rafael Carvalho, autores como Celso Antônio Bandeira de Mello e Maria Sylvia di 

Pietro consideram o fundo inconstitucional por ofender o art. 100 da CRFB/88, por violar o 

regime de precatórios, e o art. 165, §9º, II da CRFB/88, que estipula lei complementar para 

instituição de fundos. Já a posição pela constitucionalidade é defendida por José dos Santos 

Carvalho Filho e Carlos Ari Sundfeld, pois a regra do art. 100 do Texto Constitucional se aplica 

às pessoas jurídicas de Direito público e que o inciso II do §9º do art. 165 só exige lei 

complementar para estabelecer condições para a instituição e funcionamento dos fundos83. 
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2.3.5 Sociedade de propósito específico (SPE) 

 

A Lei nº. 11.079/2004 prevê em seu art. 9º a constituição da sociedade de propósito 

específico a fim de instaurar e administrar o objeto contrato da parceria, devendo tal sociedade 

ser implementada antes da celebração do contrato. Não existe no Direito brasileiro uma 

abordagem aprofundada sobre a sociedade de propósito específico. 

André Luiz dos Santos Nakamura, Cláudia Regina Vilares, Maria de Lourdes D’Arce 

Pinheiros e Fernando Bernardi Gallacci apontam que, após examinar editais de licitação, 

entendem que há uma praxe de se exigir uma declaração de compromisso de constituição da 

sociedade de propósito específico. Segundo eles, “[...] essa exigência é compreendida como 

outra forma de garantir ao Poder Concedente que a Companhia responsável pela execução do 

objeto licitado será criada84”. E complementam que essa declaração é exigida como meio de 

habilitação no processo licitatório, mas a constituição da sociedade de propósito específico é 

condição para assinatura do contrato. 

O §1º do art. 9º da Lei nº. 11.079/2004 condiciona a transferência do controle da SPE a 

autorização expressa pela Administração Pública, conforme ao estabelecido no edital e no 

contrato e observando o art. 27 da Lei nº. 8.987/95, ou seja, deve atender aos requisitos de 

capacidade técnica, idoneidade financeira, regularidade jurídica e fiscal e cumprimento das 

cláusulas do contrato. 

Vale salientar, entretanto, que o §2º do art. 5º-A Lei nº. 11.079/2004 estabelece que 

poderá ocorrer a transferência de controle ou a administração temporária da SPE aos seus 

financiadores e garantidores com quem não tenha vínculo societário direto sem a aplicação do 

art. 27 da Lei nº. 8.987/95, caso o escopo de tal transferência seja a reestruturação financeira e 

a garantia da continuidade dos serviços prestados.  

Para Di Pietro85, a regra do §2º, I do art. 5º-A Lei nº. 11.079/2004 fere o princípio do 

interesse público, pois o objeto das parcerias público-privadas, em geral, é a prestação de um 

serviço público que deve obediência aos princípios da continuidade, eficiência, adequação, 

dentre outros estipulados pelo art. 6º da Lei nº. 8.987/95. Portanto, a comprovação da 
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capacidade técnica, da idoneidade financeira, da regularidade jurídica e fiscal e do cumprimento 

das cláusulas do contrato é imprescindível à transferência do controle. 

O §3º do art. 9º da Lei nº. 11.079/2004 exige que a SPE obedeça às regras de governança 

corporativa e de contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas. Essa exigência tem o 

propósito de proporcionar “[...] a transparência, a equidade na relação ente os sócios 

controladores e minoritários, a prestação de contas por parte dos administradores e diretores e 

a responsabilidade social da empresa86”. 

Em resumo é a SPE que deve executar o objeto da parceria e, por isso tem como funções 

a captação e a gestão dos financiamentos obtidos, exercer eficientemente a prestação dos 

serviços aos usuários e/ou ao Estado, organizar os Direitos dos acionistas, conduzir o plano de 

negócios da parceria e fazer a prestação de contas ao poder concedente ou ao órgão regulador87. 

 

2.3.6 O equilíbrio econômico-financeiro e a repartição de riscos  

 

Com relação ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Lei nº. 11.079/2004 

aplicará subsidiariamente a Lei nº. 8.987/95. Para Di Pietro88, no que se refere à concessão 

patrocinada, que está previsto nos arts. 9º e 10, ao estabelecer que os contratos devem preservar 

o equilíbrio econômico-financeiro, podendo inclusive ter revisão de tarifa para o atingimento 

de tal objetivo. 

Já na concessão administrativa, a autora frisa que o equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato advém dos princípios da equidade (impede que uma das partes contratantes enriqueça 

ilicitamente em prejuízo da outra), da razoabilidade (relação proporcional do custo versus 

benefício), da continuidade (o econômico-financeiro do contrato é fundamental para sua 

manutenção) e da indisponibilidade do interesse público (se tal serviço é de relevância para os 

usuários, o Poder Público deve garantir que ele continue a ser prestado). 

Para Eugenia Cristina Cleto Marolla, Camila Rocha Cunha Viana, Rodrigo Augusto de 

Carvalho Campos e Rafael Carvalho de Fassio89, tanto os contratos de concessão comum como 
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as concessões previstas na lei de parcerias público-privadas são contratos de longo prazo, 

imprescindíveis para amortização dos investimentos despendidos e que, por isso são passíveis de 

efeitos pelo transcurso de tempo, já que não existe a possibilidade de prever os eventos futuros 

que interferirão no contrato celebrado. Com isso, tem-se uma questão que atinge todos os sujeitos 

da relação contratual (Administração Pública, parceiro privado e usuários). 

Para os autores, o equilíbrio econômico-financeiro do contrato é, de forma ampla, “[...] 

relação de encargos e vantagens existente quando da celebração do acordo”90. Ainda enfatizam 

que a ruptura de tal equilíbrio é um fenômeno econômico que somente poderá ser comprovado 

comparando-se a situação, quando da celebração do contrato com o evento que provocou a 

quebra do seu equilíbrio econômico-financeiro. Além disso, a parte contratual prejudicada não 

pode ter dado causa ao evento. 

Portanto, quando houver a quebra do equilíbrio econômico-financeiro, a única solução é 

a restauração do equilíbrio contratual. Essa reestruturação pode ser realizada com o aumento da 

remuneração do concessionário. Nas concessões comuns, pode haver um aumento no valor da 

tarifa para o usuário, enquanto nas concessões patrocinada e administrativa o aumento na 

contraprestação deve ser feito pelo Estado.  

A diminuição de encargos ao concessionário e a prorrogação do prazo de duração do 

contrato, possibilitando um tempo maior para que o parceiro privado alcance seus objetivos e 

ainda consiga amortizar os custos e investimentos despendidos, também, são maneiras de 

restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Por último, ressalta-se que os 

procedimentos para recompor o equilíbrio contratual não possuem previsão legal, devendo estar 

previstos no edital e no contrato. 

 

2.3.7 Os processos licitatórios nos procedimentos de Parcerias Público-Privadas 

 

O capítulo V da Lei nº. 11.079/2004, que compreende os arts. 10 a 13, dispõe sobre a 

licitação na parceria público-privada, trazendo um procedimento específico para o processo 

licitatório. Depreende-se que se assemelha ao que já existe na Lei nº. 8.666/93 na modalidade 

concorrência, pois o art. 10 da lei das PPPs estipula que a contratação de parcerias público-

privadas será antecedida de licitação na modalidade concorrência.  
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Segundo Fernando Vernalha Guimarães, o processo licitatório nas parcerias também 

possui particularidades que se aproximam do pregão, citando, como exemplos disso, “[...] a 

inversão de fases (habilitação e classificação de propostas) e a realização de uma fase de lances 

orais91”. E que é assim a fim de promover maior eficiência ao certame. 

O autor ainda divide o processo em duas etapas. A primeira é interna, marcada como fase 

preparatória de lançamento de edital de licitação da parceria. No decorrer dessa fase a Estado 

deve elaborar e apresentar os estudos de viabilidade técnica, econômica e fiscal. Já a fase 

externa tem início com a consulta pública e fim com a adjudicação do objeto ao vencedor da 

licitação e a formalização e celebração do contrato. 

No que se refere à fase interna, a abertura do processo licitatório é subordinada à 

autorização legislativa, que deve estar fundamentada em estudo técnico que denote a 

conveniência e oportunidade da contratação e as razões pelas quais a parceria público-privada foi 

a opção escolhida. Também está prevista nesta fase a licença ambiental prévia ou a expedição das 

diretrizes para o licenciamento ambiental, sempre que o objeto do contrato exigir. 

A finalidade de uma licença ambiental é, conforme frisa Fernando Vernalha Guimarães, é 

autorizar “[...] a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades 

utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou 

degradantes do meio ambiente92”. O licenciamento possui as fases de licença prévia, de instalação 

e de operação, todas previstas no art. 8º da Resolução do CONAMA nº. 237/9793.  

Enfatiza-se que a Lei nº. 11.079/2004 exige a licença prévia ou a expedição das diretrizes 

para o licenciamento ambiental, pois, de acordo com o autor há pouco referido, o legislador 

objetivava evitar “[...] a paralisia e a ineficácia de programas de PPP ante os efeitos da 

burocracia inerente à concessão de licenças ambientais94”. 

Já o inciso VI do art. 10 da Lei nº. 11.079/2004 prevê à submissão do edital de licitação à 

consulta pública. Esta é realizada mediante publicação na imprensa oficial, em jornais de grande 

circulação e por meio eletrônico. A publicação indicará a justificativa para a contratação da parceria, 

a identificação do objeto e seu prazo de duração do contrato, o valor previsto do contrato. O poder 

concedente terá prazo mínimo de 30 dias para receber de sugestões e, após o término desse prazo, 

haverá novo prazo de pelo menos sete dias antes da data prevista para a publicação do edital. 
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A finalidade da consulta pública é informar e mostrar à população usuária das obras e dos 

serviços públicos objetos do contrato de parceria, pois, como afirma Fernando Vernalha 

Guimarães, as PPPs são projetos que envolvem áreas em diversos setores e grupos da sociedade 

e, por isso, é imprescindível haver um amplo debate a fim de aperfeiçoar o projeto de parceria. 

E complementa expressando que a consulta pública é “[...] um instrumento relevante para 

interlocução entre o setor público e a sociedade, com vistas à legitimação ao aperfeiçoamento 

de projetos de interesse coletivo”95. 

Além disso, a consulta pública pode ser considerada como meio de concretizar a diretriz 

da transparência prevista no inciso V do art. 4º da lei das PPPs. Ainda sobre a fase interna, cita-

se o PMI, isto é, o Procedimento de Manifestação de Interesse. O PMI é a forma pela qual o 

particular propõe estudos, projetos e soluções para o governo, a fim de conceber o projeto de 

parceria público-privada. Fernando Vernalha considera o PMI um meio transparente de 

interlocução entre os parceiros público e privado. 

Ainda destaca que o PMI pode proceder de uma solicitação pública (quando o Poder 

Público incita a participação do particular para que apresente projetos e estudos) ou de uma 

“[...] manifestação espontânea e independente de particulares – hipótese em que sua tramitação 

subsequente exigirá um chamamento público, com vistas a conferir publicidade e assegurar a 

oportunidade de outros interessados manifestarem proposições equivalentes”96.  

Vale salientar que o PMI permite o Poder Público ter em suas mãos estudos necessários para 

implantação do projeto de PPP sem a necessidade de onerar os cofres públicos. O Procedimento de 

Manifestação de Interesse está regulado, no âmbito federal, pelo Decreto nº. 8.428/2015 e, no 

Estado do Ceará, pelo Decreto nº. 30.646/2011. Ainda sobre o PMI, o inciso III do art. 12 da 

Lei nº. 13.334/2016 que cria o programa de parceria de investimentos prevê o chamamento público 

como meio de estruturar projetos que integrem ou venham integrar o PPI.  

É necessário enfatizar que o PMI não obriga a Administração Pública, mas, caso o PMI 

seja aproveitado total ou parcialmente no processo de contratação da parceria, então, “[...] cria-

se a obrigação de ressarcimento ao parceiro privado a ser provido ou pela Administração ou 

pelo licitante vencedor da licitação que gerar a contratação de PPP, desde que tenha assumido 

compromisso de ressarcimento correspondente exigido com o edital de licitação”97. 

A fase externa compõe-se das seguintes etapas: divulgação, qualificação de propostas 

técnicas (classificação das propostas), habilitação, julgamento de propostas e, por último, a fase 

                                                           
95 GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Parceria público-privada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 424. 
96 Ibidem. p. 414. 
97 Ibidem. p. 414-415. 
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de homologação/adjudicação do objeto. Há a possibilidade de inversão de fases, como prevê o 

art. 13 da Lei nº. 11.079/2004, ao estabelecer que o edital de licitação faculta a alteração das 

etapas de habilitação e julgamento. 

Ocorre que, após a fase de qualificação das propostas técnicas, examina-se a 

documentação do licitante que possui a melhor proposta. Se for considerado inabilitado, passa-

se ao exame do segundo melhor colocado e, assim por diante, até que se tenha um licitante 

habilitado para que depois haja a adjudicação/homologação do objeto. Fernando Vernalha 

Guimarães98 conclui que tal inversão de fase pode ser vantajosa para o Estado, pois torna o 

processo mais célere, conferindo maior eficiência. 

Por último, apresenta-se o inciso IV do art. 12 da Lei nº. 11.079/2004, que permite o 

saneamento de falhas de documentação durante o curso do processo licitatório. Rafael Carvalho 

Rezende Oliveira adverte que “[...] a correção de falhas pode ocorrer em relação a qualquer ato 

praticado no certame, mas deve ser utilizado com parcimônia, em estrita observância dos 

princípios da isonomia, da razoabilidade e da boa-fé, entre outros”99. 

 

2.3.8 Comitês gestores das parcerias público-privadas 

 

O art. 14 da Lei nº. 11.079/2004 estabelece que a instituição, mediante decreto, de um 

órgão gestor das parcerias público-privadas, que tem por competência autorizar a abertura de 

licitação, além de aprovar seu edital, regule os processos para celebração de contratos e examine 

os relatórios de execução de tais contratos. 

Por isso, o Decreto nº. 5.385, de 04 de março de 2005, foi editado a fim de regular o comitê 

gestor de parceria público-privada federal (CGP), órgão responsável pelas parcerias público-

privadas de âmbito federal. O citado Decreto, em seu art. 2º, estabelece que tal comitê se compõe 

de um representante, titular e suplente, dos seguintes órgãos: Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (que tem a função de coordenar tal comitê e a responsabilidade de analisar 

o mérito do projeto), Ministério da Fazenda (a quem compete verificar a viabilidade fiscal do 

projeto) e a Casa Civil da Presidência da República.100 

Ao CGP compete, conforme o art. 3º,  dentre outras atribuições: disciplinar os procedimentos 

para celebração dos contratos de parceria público-privada e aprovar suas alterações; apreciar e 

                                                           
98 GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Parceria público-privada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 429. 
99 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Administração Pública, concessões e terceiro setor. 3. ed. São Paulo: 

Método, 2015. p. 325. 
100BRASIL. Decreto nº. 5.385, de 4 de março de 2005. In: Brasil. Palácio do Planalto. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5385.htm. Acesso em: 14 jun. 2018 
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aprovar os relatórios semestrais de execução de contratos de parceria público-privada, enviados 

pelos ministérios e agências reguladoras, em suas áreas de competência; elaborar e enviar ao 

Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União relatório anual de desempenho de contratos 

de parceria público-privada e disponibilizar, por meio de sítio na rede mundial de computadores 

(Internet), as informações nele constantes, ressalvadas aquelas classificadas como sigilosas; aprovar 

o Plano de Parcerias Público-Privada (PLP) e acompanhar e avaliar a sua execução; estabelecer 

modelos de editais de licitação e de contratos de parceria público-privada, bem como os requisitos 

técnicos mínimos para sua aprovação; e, por fim, estabelecer os procedimentos básicos para 

acompanhamento e avaliação periódicos dos contratos de parceria público-privada. 

O Estado do Ceará constituiu o Conselho Gestor de parcerias público-privadas mediante 

o Decreto nº. 29.801 de 10 de julho de 2009. Dentre as competências de tal órgão se encontram 

a definição dos critérios para analisar a conveniência e oportunidade desse tipo de contratação; 

o estabelecimento de procedimentos na celebração dos contratos de parcerias; a instauração de 

formas e requisitos para os projetos de parcerias e seus editais de licitação; a implantação de 

meios para acompanhar e avaliar periodicamente os contratos, além de outras competências 

estabelecidas no art. 3º do decreto estadual.101 Nota-se que tais competências são similares às 

previstas no decreto federal que rege o órgão gestor no âmbito da União. 

Compõem o órgão gestor de parcerias público-privadas do Estado do Ceará: o secretário de 

Estado do Planejamento e Gestão (coordenação); o secretário de Estado da Fazenda; o secretário 

de Estado da Casa Civil; o Procurador-Geral do Estado e o secretário de Estado da Infraestrutura. 

Já na cidade de Fortaleza o Conselho Gestor de parceria público-privada está previsto 

Decreto nº. 13.720, de 23 de dezembro de 2015, e, em seu art. 1º, enumera como membros de 

tal órgão um representante escolhido pelo prefeito; o secretário municipal de governo; o 

secretário municipal do planejamento, orçamento e gestão; o secretário municipal de finanças; 

o Procurador Geral do Município; o superintendente do Instituto de Planejamento de Fortaleza 

e o titular do órgão municipal relacionado ao objeto do contrato de parceria. No elenco de 

competências muito se assemelha à esfera federal. 

 

                                                           
101 CEARA. Decreto nº. 29.801, de 10 de julho de 2009. In: Ceará. Secretaria do planejamento (seplag). 

Disponível em: https://www.seplag.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/14/2011/05/Decreto-29801-09-Conselho-

Gestor-PPP.pdf. Acesso em: 30 jul. 2018. 



53 

 

2.3.9 Parcerias público-privadas e a Lei Responsabilidade Fiscal – Lei 

Complementar nº. 101/2000 

 

A reforma do Estado nos anos de 1990 e a necessidade de um ajuste fiscal são considerados 

fatores determinantes para edição da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, 

denominada de Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Em seu art. 1º, a LRF estabelece que a 

responsabilidade na gestão fiscal deve ser orientada mediante uma ação planejada e transparente, 

a fim de prevenir riscos e corrigir desvios que possam contaminar o equilíbrio fiscal do País.  

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) obriga a todos os entes federativos e é 

considerada um “[...] código de conduta para os administradores públicos, que passam a 

obedecer normas e limites para administrar as finanças, prestando contas de quanto e como 

gastam os recursos da sociedade”102. 

A Lei nº. 11.079/2004 determina, em seu art. 4º, inciso IV, a responsabilidade fiscal como 

diretriz a ser observada na contratação da parceria público-privada, devendo ser cumprida tanto 

na celebração quanto na execução. Percebe-se que o legislador orienta para que exista uma 

relação harmônica entre a prestação do contrato de parceria público-privada e a LRF. 

Outro ponto a ser mencionado é o art. 22 da Lei nº. 11.079/2004, que prevê regra 

específica para a União, em que impõe a este ente federativo limites à sua participação nos 

contratos de parcerias público-privadas, estabelecendo que: (a) a soma das despesas de caráter 

continuado derivadas do conjunto das parcerias já contratadas não pode exceder, no ano 

anterior, a 1% (um por cento) da receita corrente líquida do exercício; e (b) as despesas anuais 

dos contratos vigentes, nos dez anos subsequentes, não excedam a 1% (um por cento) da receita 

corrente líquida projetada para os respectivos exercícios. 

Com relação aos Estados, Distrito Federal e Municípios, a lei estipula no art. 28 que a 

União não poderá conceder garantia ou realizar transferência voluntária a esses entes, caso a 

soma das despesas de caráter continuado derivadas do conjunto das parcerias contratadas por 

eles, tiver ultrapassado, no ano anterior, 5% da receita corrente líquida do exercício ou se as 

despesas anuais dos contratos vigentes nos dez anos subsequentes extrapolarem 5% da receita 

corrente líquida projetada para os respectivos exercícios. 

                                                           
102 BRASIL. Módulo 8 – Fundamentos da Lei de Responsabilidade Fiscal. In: Brasil. Tesouro Nacional. Disponível em: 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/660317/Fundamentos+da+Lei+de+Responsabilidade+Fiscal.pdf/44

93af82-4c66-4eb0-b84f-99c6bdd1b99d. Acesso em: 20 ago 2018. 
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Para Vanice Lírio do Valle103,  a aplicação dos princípios do planejamento, transparência e 

equilíbrio das contas, que orientam a contratação das parcerias público-privadas, é indispensável 

ao respeito das regras atinentes ao equilíbrio orçamentário, trazendo o conceito gestão fiscal 

responsável para a observância das normas referente às parcerias público-privadas. 

É óbvio que um contrato de parceria público-privada gera despesa e, portanto, deve 

obedecer aos ditames da LRF. Com isso, os valores desembolsados a fim de custear as parceiras 

devem estar previstos nas leis orçamentárias – Plano Plurianual, Lei de Diretrizes 

Orçamentários e a Lei Orçamentária Anual. 

A Lei das PPPs prevê, no art. 10, que a abertura do processo de licitação está condicionado a 

[...] 

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

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

de 2000, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo 

aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa; e 

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

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

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

Administração Pública relativas ao objeto do contrato104; 

O art. 10 da Lei nº. 11.079/2004 ainda estipula : 

[...]  

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

que deva vigorar o contrato de parceria público-privada; 

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

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

orçamentárias e estão previstas na lei orçamentária anual; 

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

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

pela Administração Pública; 

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

será celebrado105; 

[...] 

Di Pietro assume posição crítica, ao destacar que a Lei nº. 11.079/2004 aparenta dar 

cumprimento à LRF, mas afirma que o prazo de duração dos contratos de parcerias público-

privadas obstaculiza o respeito a tal legislação. Segundo a autora. “[...] não há como o ordenador 

da despesa fazer estimativas que cubram todo o período de vigência do contrato106”, o que é 

exigido pelo art. 16 da LRF. E completa que “[...] nenhuma das exigências contidas no art. 10, 

                                                           
103 VALLE, Vanice Lírio do. Parcerias público-privadas e responsabilidade fiscal: uma conciliação possível. Rio 

de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2005. p. 43. 
104 BRASIL. Lei nº. 11.079/2004 que institui normas gerais para licitação e contratação de parcerias público-

privadas no âmbito da Administração Pública federal. In: Brasil. Palácio do Planalto Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L11079.htm. Acesso em 14 mar 2018. 
105 Ibidem. 
106 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública: concessão, permissão, franquia, 

terceirização, parceria público-privada e outras formas. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 216. 
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inciso I a V da Lei nº. 11.079/2004, pertinentes à Lei de Responsabilidade Fiscal, tem condições 

de ser cumprida, em relação a todo o período de vigência dos contratos107”.  

Em resumo, a LRF (Lei Complementar nº. 101/2000) introduz, em relação aos gastos 

públicos, parâmetros que devem ser observados por todos os entes da Federação. A restrição 

orçamentária tem por finalidade resguardar a situação fiscal e financeira dos entes federativos 

(União, Estado Distrito Federal e Municípios), fazendo com que seus recursos sejam aplicados 

da maneira mais adequada em prol de uma administração proba e eficiente. Por fim, ressalte-se 

que, hoje, a LRF é um poderoso instrumento na transparência dos gastos públicos e na 

construção de uma boa gestão pública.  

 

2.3.10 As parcerias público-privadas e o Tribunal de Contas da União (TCU) 

 

Pelos artigos 70 e 71 da CRFB/1988, e pela a Lei nº. 8.443, de 16 de julho de 1992, que 

dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, compete a esse Tribunal a 

fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União, como 

também o julgamento das “[...] contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, 

bens e valores públicos da administração direta e indireta incluídas as fundações e sociedades 

instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, 

extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público108”. 

Destaca, ainda, que o art. 14, § 5o da Lei nº. 11.079/2004 estabelece que o comitê gestor da 

parceria público-privada deve anualmente enviar ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas 

da União relatórios de desempenho dos contratos geridos por esse comitê. E, além disso, o TCU 

dispõe da edição de Instruções Normativas (IN). Cabe salientar que os outros entes federativos – 

Estados, Distrito Federal e Municípios – podem editar normas específicas, pelo fato de que no 

âmbito de suas competências estão regidos pelos Tribunais de Contas respectivos entes federativos. 

Entre as instruções normativas relacionadas ao assunto, tem-se a IN nº. 27/1998 que 

dispõe sobre processo de desestatização. Em seu artigo 1º determina que compete ao TCU “[...] 

acompanhar, fiscalizar e avaliar os processos de desestatização realizados pela Administração 

                                                           
107 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública: concessão, permissão, franquia, 
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em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 04 abr. 2016. 



56 

 

Pública Federal109”, incluindo privatizações de empresas, instituições financeiras, concessões, 

permissões e autorizações de serviço público, conforme os termos do art. 175 da CRFB/88. 

Também há as instruções normativas nº. 46/2004 e a nº. 52/2006. A IN nº. 46/2004 

determina que o TCU deve fiscalizar “[...] os processos de concessão para exploração de 

rodovias federais, inclusive as rodovias ou trechos rodoviários delegados pela União a estado, 

ao Distrito Federal, a município, ou a consórcio entre eles110”. Já a IN nº. 52/2006 estabelece 

ao TCU o “[...] controle e a fiscalização dos procedimentos de contratação e execução 

contratual de parcerias público-privadas (PPP) 111”. 

Em 2018 foi editada a IN nº. 81112, que revogou as três instruções normativas 

anteriormente citadas e que dispõe sobre a fiscalização dos processos de desestatização, e 

estabelece em seu art. 1º a competência do TCU para a  fiscalização dos processos de 

desestatização feitos pela Administração Pública Federal, as privatizações de empresas, as 

concessões e permissões de serviço público, a contratação das parcerias público-privadas (PPP) 

e as outorgas de atividades econômicas reservadas ou monopolizadas pelo Estado.  

É necessário esclarecer que a IN nº. 81/2018 somente alcança os processos autuados pela 

Corte desde 1º de janeiro de 2019; e que até 31/12/2018, os processos já em curso continuarão a 

ser submetidos as instruções normativas nº. 27/1998, nº. 46/2004 e nº. 52/2007. 

Para o TCU, a IN nº. 81/2018 extingue as diversas fases de acompanhamento dos 

processos de privatização, concessões ou permissões de serviço público e a contratação de 

parcerias público-privadas, a fim de racionalizar a fiscalização do TCU, “[...] priorizando os 
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pontos de maior relevância, materialidade, oportunidade e que apresentem maior risco para a 

regularidade e economicidade das desestatizações conduzidas pelo Poder Público113”. 

Segundo a IN nº. 81/2018, os órgãos gestores dos processos de desestatizações devem enviar 

ao Tribunal, com antecedência mínima de 150 dias da data prevista para a publicação do edital, 

informações que contenham “[...] a descrição do objeto da licitação, previsão de investimentos, 

relevância, localização dos empreendimentos e cronograma do processo licitatório114”. 

A IN nº. 81/2018 também define que o acompanhamento do processo de desestatização 

tenha como base o “[...] princípio da significância, de acordo com critérios de materialidade, 

relevância, oportunidade e risco115” em face da complexidade dos empreendimentos e da 

dificuldade de analisar tempestivamente todos os processos. As informações sobre as prorrogações 

contratuais também devem ser enviadas ao TCU com antecedência mínima de 150 dias da data de 

assinatura dos contratos de prorrogação ou renovação de concessões ou permissões. 

O ministro José Múcio Monteiro ainda ressalta que o controle de TCU deve prevenir 

desperdícios e desvios, pois é obrigação da Corte proteger o erário público, e que tem a missão 

de conciliar a legalidade com “[...] o princípio orientador de toda a atividade estatal: a eficiência 

em termos de arrecadação, alocação e dispêndio desses recursos116”.  E, por fim, assinala que 

não é responsabilidade do TCU regular os serviços desestatizados, sendo essa uma competência 

das agências reguladoras, mas que o Tribunal deve fiscalizar tais agências. 

Outra forma do TCU fiscalizar um contrato de parceria público-privada é a utilização da 

inteligência artificial. Apesar de nomes próprios, ALICE, SOFIA e MONICA são robôs que o 

tribunal usa a fim de analisar editais, atas de preços e os relatórios elaborados pelos seus auditores.  

O Analisador de Licitações, Contratos e Editais (ALICE) é um instrumento que busca 

identificar e desvendar possíveis inconsistências, fraudes e irregularidades em licitações. 

ALICE entra todos os dias no Comprasnet (site do Portal de Compras do Governo Federal), 

reúne dados relativos as licitações e atas de pregão eletrônico do dia. Depois, são realizadas 

análises dos dados coletados e enviados aos auditores do tribunal mensagens com alertas a 

                                                           
113 BRASIL. TCU esclarece sobre prazo para início da vigência da nova regra para análise de concessões. In: Brasil. 

Tribunal de Contas da União.  Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-esclarece-sobre-prazo-

para-inicio-da-vigencia-da-nova-regra-para-analise-de-concessoes.htm. Acesso em: 04 ago. 2018. 
114 Ibidem. 
115 Ibidem. 
116 MONTEIRO, José Múcio. Parceiras público-privadas no Brasil. Cadernos FGV Projetos. Rio de Janeiro, ano 

9, n. 23, p. 8-13, jan. 2014. Disponível em: 

https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/11647/PARCERIAS%20PUBLICO%20PRIVAD

AS%20NO%20BRASIL.pdf. Acesso em: 07 nov. 2017. 
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respeito de possíveis irregularidades. ALICE é uma inteligência artificial utilizada com o 

objetivo de desvendar fraudes e irregularidades nas licitações117. 

O Sistema de Orientação sobre Fatos e Indícios ao Auditor (SOFIA) atua como um 

intérprete automático dos textos produzidos pelos auditores, como relatórios, instruções e 

pareceres. Tem a missão de identificar erros ou irregularidades que podem levar à produção de 

relatórios incompletos ou imprecisos pelos auditores que podem incorrer em lentidão ou, até 

mesmo, em nulidade processual. SOFIA propicia um aumento significativo de eficiência no 

trabalho elaborado pelos auditores e tribunal, “tornando-o mais profundo, amplo e menos 

suscetível a erros118”. 

Já o Monitoramento Integrado para o Controle de Aquisições (MONICA) é um sistema 

onde são apresentadas todas as compras públicas, inclusive as que ALICE não consegue 

identificar, como as contratações diretas e as realizadas mediante inexigibilidade de licitação. 

Assim, ALICE, SOFIA e MONICA são sistemas de inteligência artificial utilizados no 

combate à corrupção. Nota-se que, hoje, a inteligência artificial é uma grande aliada dos órgãos 

de controle no combate à corrupção a fim de possibilitar uma maior transparência aos 

procedimentos de contrato e licitações. Com esses sistemas e os procedimentos por eles 

realizados tem-se como resultado uma maior segurança jurídica aos parceiros privados na 

celebração de contratos, estimulando, assim, mais parcerias. 

 

2.3.11 Outros aspectos relevantes acerca da parceria público-privada 

 

Entre as duras críticas, recebidas pelo instituto da parceria público-privada, podem ser 

citadas as elencadas por Maria Sylvia di Pietro119. A autora destaca o fato de que o governo afirma 

que as PPPs são necessárias em virtude da necessidade de realização de obras de infraestrutura 

de grande porte, para as quais não dispõe de recursos financeiros suficientes, mas que a 

Lei nº. 11.079/2004, ao prever as modalidades de concessões patrocinada e administrativa 

estipula a remuneração paga pela Administração Pública e ainda deve prestar garantias ao 

parceiro privado. Ante tal situação, produz o questionamento de que: se o Poder Público não 

possui recursos para as obras, como irá garanti-las? 

                                                           
117 BRASIL. Prêmio Reconhe-Ser. In: Brasil. Tribunal de Contas da União. Brasília, v. 3, n. 3, p. 11-12, fev. 2018. 

Disponível em: http://www.cgu.gov.br/noticias/2018/04/servidores-sao-reconhecidos-em-premio-do-tcu. Acesso 

em:16 jan. 2019. 
118 Ibidem. 
119 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública: concessão, permissão, franquia, 

terceirização, parceria público-privada e outras formas. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 147-148. 
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Di Pietro reitera que o objetivo das PPPs é a privatização da Administração Pública. Para 

a autora seria uma fuga do Direito Administrativo, tendo como argumento a busca pela 

eficiência. Ressalta, contudo, que essa fuga não pode ser total, pois o “[...] contrato de parceria 

público-privada é de natureza pública e tem de ser precedido de licitação, estando sujeito aos 

controles da Administração Pública, inclusive o exercido pelo Tribunal de Contas120”. Frisa, 

em conclusão, que se não fosse a limitação prevista no art. 22 da Lei nº. 11.079/2004, haveria 

“[...] uma privatização em massa da Administração Pública121”. 

Gilson Dantas de Santana e Hélio de Souza Rodrigues Junior122 apontam aspectos 

contrários ao instituto da parceria público-privada. O primeiro é a criação de inúmeras 

facilidades para o capital privado. Segundo os autores, poderá haver comprometimento do 

princípio maior da Administração Pública, que é o interesse público, e para eles, o capital 

privado substituiria o papel que deveria ser responsabilidade do Estado. Refuta-se tal 

argumento, ao explicitar o art. 4º, III da Lei nº. 11.079/04, que estabelece a observância da “[...] 

indelegabilidade das funções de regulação, jurisdicional, do exercício do poder de polícia e de 

outras atividades exclusivas do Estado123” na contratação de parceria público-privada. 

Outro ponto negativo é o privilégio de uma política pública focal e não universal, pois, 

para os autores, o capital é movido pelo lucro e, assim, as obras são direcionadas a áreas mais 

lucrativas. Exemplificam, acentuando, que “[...] aquele sentido mais universal de política 

pública adotado pelo Banco do Brasil - ou pelos Correios, por exemplo - ao implantar uma 

agência num município pobre, evidentemente não constará da agenda das PPPs, pois o 

objetivo "lucro" pesará mais forte124”. 

É notório que uma empresa privada tem como um dos seus principais objetivos o lucro e, 

portanto, nenhum parceiro privado se exporia a um negócio fadado ao fracasso. Além disso, ao 

repassar parte do custo ao setor privado, o Estado terá mais condições de atender outras 

demandas não atraentes à iniciativa privada. 

                                                           
120 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública: concessão, permissão, franquia, 

terceirização, parceria público-privada e outras formas. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 147-148. 
121 Ibidem. 
122 SANTANA, Gilson Dantas de; RODRIGUES JÚNIOR, Hélio de Souza. As Parcerias Público-Privadas: 

Solução ou Problema?. Prismas: Direito, Políticas Públicas e Mundialização, Brasília, v. 3, n. 1, p. 148-181, jan-

jun. 2006. p. 155. 
123 BRASIL. Lei Nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004. Institui normas gerais para a licitação e contratação de 

parceria público-privada no âmbito da Administração Pública. In: Planalto. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l11079.htm?. Acesso em: 04 abr. 2016. 
124 SANTANA, Gilson Dantas de; RODRIGUES JÚNIOR, Hélio de Souza. As Parcerias Público-Privadas: Solução ou 

Problema?. Prismas: Direito, Políticas Públicas e Mundialização, Brasília, v. 3, n. 1, p. 148-181, jan-jun. 2006. 
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Mais um tema suscitado é o que os autores denominam de “mercantilização dos serviços 

públicos125”. Rejeita-se tal assertiva, pois, como já exposto, a Lei nº. 11.079/04 estipula ser 

inadmissível que a parceria público-privado exerça funções de regulação, jurisdicional, do 

exercício do poder de polícia e de outras atividades exclusivas do Estado. Por fim, há limitações 

para a contratação de parcerias público-privadas, inclusive pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Já Rogério Thamer e Sérgio Giovanetti Lazarini126 explanam que um dos aspectos a ser 

considerado para a implantação das parcerias público-privadas é o da ineficiência da 

Administração Pública na gestão de seus financeiros. Ainda na perspectiva dos autores, a 

transparência das ações e a competitividade do processo de contratação das parcerias são fatores 

fundamentais para atrair empresas idôneas. Além disso, ganha-se eficiência, há atração de 

capital nacional e estrangeiro e o cumprimento de orçamentos e cronogramas aparece como 

uma perspectiva favorável na adoção das parcerias público-privadas no Brasil. 

Por fim, José Manuel Braz da Silva127 enumera diversos fatores que tornam a parceria 

público-privada uma ferramenta indispensável para o desenvolvimento do País. Dentre eles, 

menciona a eficiência e a eficácia, a transferência de risco para a iniciativa privada, além de 

uma maior transparência e de novos métodos para prestação de contas. Portanto, presume-se 

que uma maior e melhor transparência tem por objetivo combater eficazmente a corrupção, algo 

tão disseminado e entranhado no setor público brasileiro. 

 

2.3.12 Lei nº. 13.334/2016 – Criação do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) 

 

Em 2016, ao assumir a Presidência da República, em virtude do afastamento da ex-

Presidente Dilma Rousseff, Michel Temer editou a Medida Provisória nº. 727/2016, mais tarde 

convertida na Lei nº. 13.334/2016128, que cria o programa de parceria de investimentos, o PPI. 

Tal lei prevê em seu art. 1º uma ampliação e um fortalecimento da relação entre o Poder Público 

e a iniciativa privada, mediante parcerias em sentido amplo, a fim de realizar obras de 

infraestrutura além de outras formas de desestatização. 

                                                           
125 SANTANA, Gilson Dantas de; RODRIGUES JÚNIOR, Hélio de Souza. As Parcerias Público-Privadas: Solução 

ou Problema?. Prismas: Direito, Políticas Públicas e Mundialização, Brasília, v. 3, n. 1, p. 148-181, jan-jun. 2006. 
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influenciam o avanço dessas iniciativas. Revista da Administração Pública. Rio de Janeiro, v. 49, n. 4, p. 819-846, 

jul-ago. 2015. 
127 SILVA, José Manuel Braz da. Parcerias Público-Privadas. Coimbra: Almedina, 2016. p. 273. 
128 BRASIL. Lei nº. 13.334 de 13 de setembro 2016. Cria o Programa de Parcerias de Investimentos – PPI. In: Brasil. 
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Acesso em: 14 mar. 2018. 
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O §2º do art. 1º da Lei nº. 13.334/2016 estabelece que são considerados contratos de 

parceria: a concessão comum prevista na Lei nº. 8.987/95, as concessões patrocinada e 

administrativa regidas pela Lei nº. 11.079/2004, além da permissão do serviço público, 

arrendamento de bem público, concessão de Direito real e outros negócios público-privados. 

Assim, nota-se que esse não é um rol taxativo e, portanto, vem estimular parcerias público-

privadas em sentido amplo. 

No art. 2º estão elencados os objetivos do PPI, entre os quais a expansão de oportunidades 

de investimento, promovendo o desenvolvimento social e econômico do País. Além disso, 

garantir a segurança jurídica dos contratos acordados entre o governo e o parceiro privado. O art. 

5º prevê que os agentes e órgãos públicos de controle e de execução em todas das esferas federal, 

estadual e municipal devem tratar os empreendimentos do PPI como prioridade nacional. 

Constata-se que, no âmbito da pior recessão já vivida pelo País, pela falta de capacidade 

financeira para investimentos e da precariedade infraestrutura do Brasil, a Lei nº. 13.334/2016 

foi elaborada a fim de incentivar o desenvolvimento da economia nacional, encorajando 

investidores nacionais ou estrangeiros a aplicarem seu capital em obras e serviços que poderão 

oferecer benefícios a todas as partes. No lado do Estado tem-se o incremento de melhorias na 

prestação de serviços públicos para a sociedade, ao passo que para o parceiro privado, haverá 

um retorno lucrativo do seu investimento. 

Destaque também para o art. 12 da Lei nº. 13.334/2016 que estabelece, no inciso III, a 

possibilidade do chamamento público. A legislação prevê que para a estruturação de projetos 

do PPI, o órgão ou a entidade competente poderá abrir ao chamamento público sem prejuízo de 

outros mecanismos previstos na legislação. Percebe-se que tal instrumento legal vai ao encontro 

do que se mencionou anteriormente com relação à Administração Dialógica, ou seja, com a 

participação dos administrados, oferecendo às partes uma maior eficiência e transparência do 

processo de parceria. 

André Castro Carvalho salienta que o Direito de participação pode fazer com que a 

sociedade obstrua determinado empreendimento, pois ninguém que um presídio ou uma usina 

nuclear próxima a sua comunidade. Neste caso, cabe ao Estado a difícil tarefa de “[...] encontrar 

uma solução a fim de amoldar o projeto desejado, sob pena de não se lograr promover a ação 

necessária ao desenvolvimento da infraestrutura129”. 

O autor cita as nomenclaturas “not in my backyard” (NIMBY) e “build absolutely nothing 

anywhere near anything (or anyone)” (BANANA) que resumem a situação acima descrita. A 
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primeira delas é “not in my backyard” (NIMBY), ou seja, “não no meu quintal” descreve a ideia 

de rejeição por parte da sociedade, em especial, daquela que irá receber a obra e/ou equipamento 

de infraestrutura. Como exemplos, o autor cita hidrelétricas e termoelétricas que causam 

impacto ambiental na “comunidade anfitriã130”. Outro exemplo é a construção de um presídio 

ou centros educacionais onde menores infratores em regime de internato cumprem medidas 

socioeducativas devido cometimento de ato infracional.  

André Castro Carvalho questiona, ainda, como o Estado enfrenta e concilia os interesses 

opostos e, por fim, responde que “[...] a melhor decisão administrativa advirá da somatória 

dessa convergência de interesses visto que subsidiará a Administração Pública com 

informações, dados, estatísticas, argumentações e novos fundamentos, de forma a melhor 

conformar a respectiva decisão dentro dessa moldura de possibilidades131”. 

Já o “build absolutely nothing anywhere near anything (or anyone)” (BANANA) que 

significa “construir absolutamente nada em qualquer lugar perto de qualquer coisa (ou 

qualquer um)” encaminha a total inviabilidade de debate sobre o empreendimento em questão. 

Isso porque além da oposição realizada “comunidade anfitriã”, esta ganha apoio de outras que 

se apoiam o movimento de obstar a implantação do empreendimento132.  

Portanto, mostra-se fundamental uma Administração Dialógica com a participação da 

sociedade no processo de parcerias que vise minorar os efeitos dos acrônimos NIMBY e 

BANANA, com medidas, inclusive normativas, que possam conciliar e harmonizar os 

interesses do Estado e determinada “comunidade anfitriã”.  

                                                           
130 CARVALHO, André Castro. Direito da infraestrutura: perspectiva pública. São Paulo: Quartier Latin, 2014. p. 222. 
131 Ibidem. p. 224. 
132 Ibidem. p. 221. 
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3 DESENVOLVIMENTO  

 

Dedica-se este capítulo à abordagem do tema Desenvolvimento. Faz-se uma análise desde 

seu conceito original sequenciada por outras acepções surgidas no âmbito da Economia, da 

Sociologia e da Ciência Política através do tempo. Ressalta-se a variação conceitual causada 

pela adjetivação, que caracteriza cada um destes campos de análise.  

Também confere especial atenção à doutrina do Direito e desenvolvimento baseado em 

textos do David Trubek um dos teóricos percursores da referida doutrina que defende a 

interdisciplinaridade entre a ciência do Direito e a Economia, sustentando a ideia de que um 

sistema normativo tem a capacidade de promover um ambiente estável para o desenvolvimento 

econômico, social, político, dentre outras acepções. 

 

3.1 Desenvolvimento: qual seu significado? 

 

Após a Segunda Guerra Mundial e, em face de todos os horrores por ela produzidos, 

diversos Países decidiram reunir-se em uma organização, fim de evitar que tal catástrofe 

voltasse a ocorrer. Assim foi criada a Organização das Nações Unidas (ONU), cujo primeiro 

documento por ela expedido foi a Carta das Nações Unidas, de 1945. 

A Carta de 1945, em seu capítulo IX, que trata da cooperação internacional, econômica e 

social, exatamente no art. 55, se reporta ao desenvolvimento econômico. O texto desse 

dispositivo garante que, em respeito ao princípio da igualdade de Direito e da autodeterminação 

dos povos, a ONU deve propiciar qualidade de vida, trabalho e condições de progresso e 

desenvolvimento econômico e social.  

Nos anos a seguir, nos documentos governamentais e na produção acadêmica, os termos 

desenvolvimento e subdesenvolvimento passaram a ser intensamente utilizados para classificar 

Países/regiões, no que se refere a aspectos econômicos, sociais e políticos. 

Em 1986, a expressão Direito ao desenvolvimento foi aplicada em documento elaborado 

pela ONU, intitulado Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento133, abarcando aspectos 

econômicos, sociais, culturais e políticos e na busca do bem-estar da sociedade. A mencionada 

peça destaca em seu texto que, para promover o desenvolvimento, é fundamental que haja a 

implementação, a promoção e a proteção de Direitos e liberdades fundamentais. Ressalta, 

                                                           
133 USP. Biblioteca virtual de Direitos humanos. Disponível em: 
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também, que o Direito ao desenvolvimento é, inclusive, um Direito humano inalienável, pois o 

desenvolvimento depende de se fazer do ser humano seu participante e beneficiário. 

A Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento ainda enfatiza que o desenvolvimento 

é um processo que busca o bem-estar de toda a população e de todos os indivíduos, mediante 

uma participação ativa, livre e significativa na distribuição justa dos benefícios resultantes.  

Para efetivar seu propósito de promover o desenvolvimento das nações consideradas 

subdesenvolvidas, a ONU possui entidades que financiam e subsidiam, com juros e prazos, 

projetos nesses Países. São exemplos dessas entidades BIRD, FMI, BID e CEPAL.  

O Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) foi criado em 1944 

com a finalidade de apoiar a reconstrução econômica e social da Europa após a Segunda Guerra 

Mundial. Com o tempo, a função do BIRD foi ampliada e ele foi incorporado ao Banco Mundial 

e tem por principal objetivo reduzir a pobreza e a desigualdade por meio de incentivo ao 

desenvolvimento das nações. 

Outra entidade é o Fundo Monetário Internacional (FMI), também agência ligada à ONU, 

criada em 1944 cuja finalidade é “[...] promover a cooperação monetária global, garantir a 

estabilidade financeira, facilitar o comércio internacional, promover o alto nível de emprego e 

o crescimento econômico sustentável e reduzir a pobreza em todo o mundo134”. 

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), criado em 1959, tem por intuito o 

financiamento de projetos que promovam o desenvolvimento econômico e social de Países da 

América Latina e Caribe. Entre as prioridades do BID, destaca-se a redução da pobreza e das 

desigualdades sociais, a promoção do desenvolvimento por intermédio do setor privado e da 

cooperação e integração regional e o enfretamento de mudanças climáticas e sustentabilidade 

ambiental. Frisa-se, ainda, que tal entidade tem como função “[...] melhorar a saúde, a educação 

e a infraestrutura por meio de apoio financeiro e técnico a Países que trabalham para reduzir a 

pobreza e a desigualdade135”, mediante empréstimos, doações e assistência técnica. 

A seu turno, a Comissão Econômica para América Latina e Caribe (CEPAL)136 é uma das 

comissões regionais da ONU que tem por fito o desenvolvimento e a cooperação da região entre 

os Países componentes da CEPAL e com o restante do mundo. No Brasil, a CEPAL possui 

acordos para cooperação técnica com órgãos da Administração Federal e com o Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). 

                                                           
134 NAÇÕESUNIDAS. Fundo Monetário Internacional. Disponível em:  https://nacoesunidas.org/agencia/fmi/. 

Acesso em 16 set. 2018. 
135 IADB. Conheça o BID. Disponível em: https://www.iadb.org/pt/sobre-o-bid/visao-geral. Acesso em: 18 set. 2018. 
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Em 1993, durante a Conferência Mundial de Direitos Humanos, a ONU adotou a 

Declaração e Programa de Ação de Viena137, onde expressa que os Países integrantes reafirmaram 

o compromisso disposto na Carta das Nações Unidas, datada de 1945, a fim de adotar medidas 

conjuntas e separadas para o desenvolvimento de uma cooperação internacional eficaz. 

Em 1967, a Encíclica Populorum Progressio abordou a temática do desenvolvimento e 

do crescimento, expressando que não possuem identidade de conceitos, mas que existe uma 

interdependência entre eles. O Papa Paulo VI observa que “[...] o desenvolvimento não se reduz 

a um simples crescimento econômico. Para ser autêntico, deve ser integral, quer dizer, 

promover todos os homens e o homem todo, como justa138”.  

A Encíclica ainda afirma que o econômico não pode ser apartado do humano e que o 

desenvolvimento também não há que ser separado das civilizações. Assevera, ainda, que o 

desenvolvimento deve ter como objetivo tanto o crescimento econômico como o progresso social. 

A Igreja Católica, em 2004, sob o pontificado de João Paulo II, publicou o Compêndio da 

Doutrina Social da Igreja. Esse documento proporciona o entendimento a respeito de pontos da 

doutrina social, na busca do desenvolvimento integrado e humanitário. Inclusive cita a Encíclica 

Populorum Progressio reforçando os valores do desenvolvimento integral do ser humano. 

O Compêndio da Doutrina Social da Igreja discorre que o desenvolvimento é a obtenção 

de um desenvolvimento integral e solidário para a humanidade139 e, no capítulo que dispõe 

sobre a vida econômica, enfatiza ser esta uma das tarefas fundamentais dos atores da economia 

internacional. O documento aduz que o Direito ao desenvolvimento deve compreender a 

cooperação internacional. Assinala, também, que o Direito ao desenvolvimento se assenta nos 

princípios da igualdade entre todas as pessoas e todas as comunidades, com amparo na 

dignidade humana, na integralidade da noção de desenvolvimento e na solidariedade.  

Importa salientar que o Direito ao desenvolvimento, como Direito fundamental, é 

considerado Direito de terceira geração ou dimensão, fazendo parte dos Direitos que 

compreendem princípios de solidariedade e fraternidade, ou seja, os Direitos cuja titularidade é 

difusa ou coletiva.  Dentre os Direitos de terceira geração, menciona-se também o Direito a um 
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meio ambiente equilibrado e autodeterminação dos povos. São Direitos transindividuais 

atribuídos à proteção do gênero humano. 

Cabe destacar a identificação de pensamento entre a ONU e a Doutrina Social da Igreja. 

Ambas reconhecem o desenvolvimento como um Direito humano inalienável e cuja plenitude 

só é alcançada quando ultrapassa a fronteira econômica e incorpora outras dimensões do 

desenvolvimento, inerentes à pessoa humana.  

 

3.2 Amartya Sen e o desenvolvimento como liberdade 

 

No pensamento expressado por Amartya Sen, em sua obra “Desenvolvimento como 

liberdade”, o termo desenvolvimento é encarado sob ponto de vista próprio. Amartya Sen, 

economista indiano, premiado com o Nobel de Economia, criou em 1990, em parceria com 

Mahbub ul Haq, o índice de desenvolvimento humano (IDH), indicador mundialmente adotado, 

que trouxe um novo modelo de mensurar o desenvolvimento dos Países, apreciando não apenas 

os aspectos econômicos, mas também os sociais.  

Sen enfatiza que “[...] o desenvolvimento consiste na eliminação de privações de liberdade 

que limitam as escolhas e as oportunidades das pessoas de exercerem ponderadamente sua condição 

de agente. A eliminação de privações de liberdade substanciais é constitutiva do 

desenvolvimento140”. Ele associa que o desenvolvimento ocorre quando existe um processo de 

ampliação das liberdades. É um conceito de desenvolvimento mais amplo do que aquele que o 

identifica com o crescimento econômico. O desenvolvimento não significa, apenas, aumento do 

PIB, das rendas pessoais, expansão da industrialização, avanço tecnológico ou modernização social.  

Para que o desenvolvimento atinja o objetivo de expandir as liberdades humanas, é 

imprescindível reprimir suas manifestações de privação: “[...] pobreza e tirania, carência de 

oportunidades econômicas e intolerância ou interferência excessiva de Estados repressivos141”.  

Amartya Sen prevê tipos de liberdade instrumentais que se interligam com o fito de obter a 

liberdade plena e, por consequência, o desenvolvimento. São cinco os tipos: 

1. Liberdades políticas – que se referem à liberdade de expressão e eleições livres, ou 

seja, Direitos civis e políticos.  

Para o autor, frequentemente, a insegurança econômica é associada à falta de Direitos e 

liberdades democráticas e que um regime democrático impede catástrofes econômicas, vide a 
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situação da Venezuela142, que atualmente vive uma situação de crise econômica, social, política 

e graves violações de Direitos humanos. E frisa que: 

Os governantes autoritários, que raramente sofrem os efeitos de fomes coletivas (ou 

de outras calamidades como essa), tendem a não ter estímulo para tomar providências 

preventivas oportunas. Os governos democráticos, em contraste, precisam vencer 

eleições e enfrentar a crítica pública, dois fortes incentivos para que tomem medidas 

preventivas contra aqueles males143. 

2. Facilidades econômicas – participação no mercado, no comércio e na produção que 

geram, além de benefício individual, a obtenção de recursos públicos para os serviços 

sociais. Para Sen, o aumento de renda e riqueza do País é um meio para atingir o 

desenvolvimento econômico, ampliando as liberdades e capacidades das pessoas. 

3. Oportunidades sociais – oferecimento de bons serviços de Educação e Saúde. Enfatiza 

que serviços sociais eficazes são relevantes, tanto para uma melhora na vida privada, 

como para uma atuação mais eficiente nas atividades econômicas e políticas. O 

desenvolvimento é obtido quando todas as liberdades estão envolvidas de forma 

interligadas. 

O autor cita como exemplo o problema do analfabetismo como obstáculo a uma maior 

participação do indivíduo na economia (pela ausência de qualificação e, por consequência, 

menores salários a serem pagos ao empregado com pouca qualificação) e, na política, em 

virtude da “[...] incapacidade de ler jornais ou de comunicar-se por escrito com outros 

indivíduos envolvidos em atividades políticas144”. 

No Brasil, não só o analfabetismo é um problema, mas também a má qualidade dos serviços 

de Educação no País, sendo que o Ministério da Educação, mediante dados obtidos em 2017 pelo 

Sistema de Educação Básica (SAEB), apresentou indicadores de que apenas 1,62 % dos 

estudantes do último ano do ensino médio alcançaram níveis de aprendizagem em Português 

classificados como adequados pelo Ministério da Educação (MEC). Já em Matemática, a 

situação não é muito diferente, pois somente 4,52% dos estudantes do ensino médio obtiveram 

níveis de aprendizagem adequados para a disciplina145. 
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4. Garantia de transparência – tem por finalidade inibir a corrupção, transações ilícitas e 

irresponsabilidade financeira. 

Com relação ao Brasil, cita-se o art. 37, caput da CRFB/88 que estabelece a publicidade 

como princípio da Administração Pública, como também o art. 5º, inciso XXXIII146. Outro 

exemplo é a Lei Complementar nº. 101/2000 que estabelece a responsabilidade na gestão fiscal 

seja concretizada mediante a ação planejada e transparente a fim de promover o equilíbrio das 

contas públicas. Também, a Lei de Acesso à Informação (Lei nº. 12.527, de 18 de novembro de 

2011) como exemplos da obrigatoriedade de transparência na legislação brasileira. 

5. Segurança protetora – significa a necessidade de uma rede de proteção social aos que 

se encontrem em situação de vulnerabilidade. 

Sen descreve diferenças de opiniões entre duas linhas de pensamento sobre o processo de 

desenvolvimento. A primeira considera que tal processo é realizado com “sangue, suor e 

lágrimas” e indispensável “dureza e disciplina”. Já a outra dispõe que o processo de 

desenvolvimento deve ser “amigável”147. E complementa, enfatizando que o posicionamento 

de sua obra se aproxima da segunda linha de pensamento.  

Percebe-se que existe correlação e semelhança entre a obra de Amartya Sen e o que a 

Doutrina Social da Igreja e a ONU pregam sobre o tema do desenvolvimento. E conclui-se que, 

pelo pensamento de Amartya Sen, o desenvolvimento de uma sociedade ou de um País não ocorre 

apenas pelo progresso e crescimento econômico, mas também pela melhoria do bem-estar social, 

pois só a fusão desses fatores promoverá o verdadeiro desenvolvimento. 

 

3.3 Desenvolvimento segundo as escolas de pensamento econômico 

 

A obra A riqueza das nações, de Adam Smith148, publicada no século XVIII, introduz na 

literatura acadêmica e governamental o tema desenvolvimento. Essa obra é considerada um 
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marco para a Ciência Econômica, pois é a primeira vez em que os fenômenos econômicos 

adquirem perspectiva científica. 

A teoria econômica retratada na obra é basicamente um sistema de crescimento 

econômico em que baseia o desenvolvimento econômico e social das nações mediante o valor 

do produto anual per capita que é estabelecido pela produtividade do trabalho, sendo esta a 

relação entre os trabalhadores produtivos e a população total.  

Na intelecção de Adam Smith, esse crescimento da produtividade tem origem na divisão 

e especialização do trabalho. Essa divisão proporciona maior aprimoramento e qualificação das 

forças produtivas do trabalho. Isso provocou o fortalecimento da indústria no desenvolvimento 

econômico das nações e ainda firmou, nas primeiras fases da Revolução Industrial, o 

capitalismo moderno. Percebe-se que há para uma similitude entre os conceitos de crescimento 

e desenvolvimento econômico 

Como “pai” do Liberalismo econômico, Adam Smith ainda defendia a interferência 

mínima do Estado a fim de não interferir no desenvolvimento econômico do mesmo. Defendia 

a ideia de que tal intervenção ficasse restrita “[...] à regulamentação da economia, à manutenção 

de sistemas de educação, à saúde e à segurança pública149”. Uma intervenção estatal torna a 

Economia ineficiente e burocrática, inibindo a livre iniciativa.  

Segundo Fabio Giambiagi e Alexandre Schwartsman, Adam Smith acentua que “[...] a 

defesa dos interesses individuais por uma multiplicidade de indivíduos permitiria, através da 

“mão invisível”, a melhor satisfação dos interesses da coletividade como um todo150”. 

Nali de Jesus Souza destaca que, para os economistas clássicos, “[...] a harmonia individual 

produz a harmonia social151” e que caberia ao Estado manter tal “[...] harmonia e a estabilidade 

social assegurando a liberdade individual e o Direito de propriedade152”. Para a Escola Clássica, 

então, o crescimento econômico acontece quando o Estado deixa seus agentes econômicos 

agirem sem sua interferência, ou seja, com o livre mercado se alcança o equilíbrio.  

Karl Marx assevera que o sistema econômico é composto por duas classes. Uma é o 

proletariado, a classe trabalhadora, os donos da força de trabalho. Outra são os capitalistas, 

proprietários do meio de produção. Para o pensamento, marxista uma classe (capitalistas) 

explora a outra (proletariado) mediante a mais-valia. 
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Mais-valia é o valor da força de trabalho realizada por um operário, mas que não é 

remunerado pelo patrão. A força de trabalho do operário tem valor igual ao tempo em que este 

necessita para produzir o bastante a fim de receber seu salário. Ocorre que, para Marx, o salário 

recebido pelo operário é menor do que a força de trabalho por ele despendida. E essa 

discrepância é o que se denomina de mais-valia, ou seja, “[...] a taxa de “mais-valia” é a relação 

entre o trabalho excedente e o trabalho socialmente necessário à reprodução do trabalhador153”. 

Essa exploração da burguesia sobre o operário e o aumento na produção também acresce a 

taxa de mais-valia, criando maior concentração de renda na burguesia, como também um elevado 

índice de desemprego, além de uma diminuição nos salários pagos aos operários.  

Para Marx, o crescimento econômico se dá mediante a concentração de renda e o declínio 

da taxa de lucro que ocorre pela ampliação dos meios de produção e a deterioração do poder de 

compra dos trabalhadores. E tudo isso faz com que o sistema capitalista se destrua, dando 

oportunidade para introdução de um novo sistema denominado de “socialismo” que, para o 

pensamento marxista, é o sistema que produz um crescimento equilibrado. E é com o socialismo 

que um País atinge o desenvolvimento. Ainda afirma que o crescimento econômico na visão 

capitalista não produz melhora nas condições de vida. E o desenvolvimento somente acontece 

quando o capitalismo se a/ para, em uma fase posterior, ser implementado o socialismo. 

Esse equilíbrio não se confirmou quando algumas nações aderiram ao sistema socialista. 

Isso porque não se tem como calcular a quantidade de cada produto, para qual setor (da 

agricultura ou da indústria, por exemplo) e para qual região (do País). Sem ter o cálculo exato, 

pode haver excesso ou escassez do produto. Além disso, um dos maiores osbstáculos de tal 

sistema econômico é a excessiva burocracia estatal, que freia o desenvolvimento da economia. 

Exemplo desse sistema é a antiga União Soviética, que não conseguiu atender as 

reivindicações cada vez mais crescentes da população que almejava níveis de bem-estar 

melhores, como os vistos nos países capitalistas, à época. Ademais, também sofria de redução 

do crescimento econômico, atraso tecnológico, pois não conseguia mais concorrer com os 

estadunidenses e escassez de produtos. O resultado disso é a Perestroika plano de reestruturação 

econômica que juntamente com a Glasnost, implementadas dos anos 1980 a 1990, visavam uma 

reestruturação econômica e política. 

Em 1911, no entanto, Joseph Schumpeter lançou o livro Teoria do desenvolvimento 

econômico, onde faz a distinção entre crescimento e desenvolvimento. No primeiro capítulo da 
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obra, Schumpeter traz o empresário que mostra inovações para o mercado como agente 

econômico fundamental para o desenvolvimento.  

A instabilidade, a inovação e o dinamismo são essenciais ao capitalismo. Consoante, 

Fábio Giambiagi, Schumpeter assevera que “[...] o capitalismo é a tempestade eterna da 

destruição criadora154”. Essa “destruição criadora” faz com que produtos e hábitos antigos 

sejam substituídos por novos. Giambiagi completa: 

“Destruição”, porque não há como uma inovação surgir sem deixar um rastro dela no 

caminho. E “criadora” porque a inovação seria a força-matriz do sistema. O computador 

portátil – o “PC” – “matou” as antigas máquinas de escrever, da mesma forma que um 

novo modelo de carro “destrói” o modelo anterior155. 

A inovação é para Schumpeter o elemento impulsionador do desenvolvimento. 

Conforme, Giambiagi “[...] inovação, competição, superação, redução de custos etc. Esse é o 

mundo ao qual se refere Schumpeter e que permitiu 250 anos de progressos no mundo como 

nunca na História da Humanidade tinha sido observados156”. O desenvolvimento de 

Schumpeter é baseado em um modelo de industrialização, haja vista que as inovações advindas 

do progresso tecnológico, da competição e da capacitação de mão de obra estimulam o 

crescimento industrial e, portanto, incentivam a economia. 

Ademais, no livro Teoria do desenvolvimento econômico, no último capítulo intitulado Ciclos 

Econômicos, trata da visão de Schumpeter de que o desenvolvimento não é algo constante no 

tempo, mas sim ocorre tanto em momentos de prosperidade como de recessão econômica.  

Para Schumpeter, os momentos de prosperidade estão ligados ao período em que as 

inovações, a criação de novos produtos por um empreendedor é reproduzida por diversos 

empresários e com isso uma avalanche de investimentos impulsionam a economia ocasionando, 

prosperidade e geração de emprego. Quando tal inovação tecnológica é assimilada pelo 

mercado e seu consumo é popularizado, o crescimento econômico é brecado e, com isso, ocorre 

a diminuição de investimentos e da oferta de postos de trabalho.  

Esse revezamento entre prosperidade e recessão é “[...] dentro do contexto do processo 

de desenvolvimento econômico, como um obstáculo periódico e transitório no curso normal de 

expansão da renda nacional, da renda per capita e do consumo”. Para ele, o crescimento ocorre 

quando a economia trabalha em um fluxo circular de equilíbrio, cujas variáveis econômicas 

aumentam em função do crescimento populacional. Nesse sistema circular equilibrado, “[...] 

                                                           
154 GIAMBIAGI, Fabio. Capitalismo: modo de usar: porque o Brasil precisa aprender a lidar melhor forma de 

organização econômica que o ser humano já inventou. Rio de Janeiro: Elsesvier, 2015. p. 197 
155 Ibidem. 
156 Ibidem. p. 202. 



72 

 

não existe investimento até do necessário para manter o crescimento econômico o nível do 

crescimento demográfico157”, fazendo com que a produção e os níveis de bem-estar sigam 

semelhantes ano após ano. 

O desenvolvimento ocorre quando esse fluxo circular é “sacudido”. Schumpeter afirma 

que o desenvolvimento “[...] é uma mudança espontânea e descontínua nos canais de fluxo, 

perturbação do equilíbrio, que altera e desloca para sempre o estado de equilíbrio previamente 

existente158”. Esse desequilíbrio necessário ao desenvolvimento vem das inovações, pois advém 

“[...] pela realização de novas combinações159”.  

As inovações e novas combinações se dão de cinco formas:  

1. Introdução de um novo produto, bem ou serviço: esse fator é a inovação por primazia. 

Giambiagi 160cita como exemplo o caso da telefonia. Durante décadas, apenas a 

telefonia fixa era relacionada como serviço de telefonia, após a introdução do telefone 

celular este foi ganhando cada vez mais espaço. Hoje, os “smartphones” englobam o 

telefone e o computador em um só produto; 

2. Novo método de produção: o produto é o mesmo, mas há um novo modo de produzi-

lo que altera completamente o preço do produto. Pode-se mencionar o “fordismo” que 

mudou a forma de produção de automóveis; 

3. Abertura de um novo mercado: Giambiagi exemplifica, se referindo a globalização 

“[...] que amplia o potencial de vendas das empresas ao redor do mundo161”. 

4. Conquista de uma nova fonte de oferta de matéria-prima. 

5. Nova conformação de organização da indústria: a fotografia é um segmento em que 

algumas décadas atrás foi dominado por algumas empresas (Kodak e Fuji) e que era 

necessária uma máquina fotográfica, “[...] levar o rolo de filme para uma loja e 

aguardar alguns dias pela revelação162”. Hoje, basta a posse de um aparelho celular 

onde se pode fazer fotos e suas edições. 

Todas essas inovações advêm dos períodos de prosperidade. Por esse motivo Schumpeter, 

por fim, alega que o desenvolvimento econômico se compõe de movimentos cíclicos, pois as 

inovações e novas combinações não ocorrem homogeneamente, mas linear e ciclicamente. 
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Se Schumpeter enfatiza que a instabilidade é essencial para o capitalismo, já que a 

“destruição criadora” é o elemento impulsionador do sistema, John Maynard Keynes enfatiza 

que o desenvolvimento provém de uma situação de equilíbrio, maximizando a produção e o 

emprego. Apesar de contemporâneos, eles se distanciavam academicamente. 

Isso porque John Maynard Keynes faz uma crítica aos economistas defensores do 

liberalismo econômico discorrendo que, para reparar os danos produzidos pelo capitalismo, é 

necessária maior interferência estatal na economia, mas isso não significa o fim do capitalismo. 

A eclosão da Segunda Guerra Mundial e todos os horrores produzidos neste período fizeram 

com que os governos de várias nações adotassem medidas intervencionistas.  

Ao término do conflito, com exceção dos Estados Unidos, outros Países vencedores e 

vencidos estavam arrasados. Além das vidas perdidas, a economia, cidades, escolas, universidades, 

hospitais, estradas, ferrovias e tantos outros equipamentos estavam destruídos. A consequência do 

fim da 2ª Guerra é início de outra – a Guerra Fria. Esta não foi exatamente um confronto em campo 

de guerra “real”, mas uma disputa entre Estados Unidos e URSS por hegemonia no 

desenvolvimento militar, econômico e tecnológico, visando a ter influência em outros países. 

Em virtude de todas as dificuldades daquele momento e da difusão do comunismo na Europa 

pela URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas), era necessário encontrar uma teoria que 

não permitisse o fim do capitalismo. Assim, entra em cena o economista inglês John Maynard 

Keynes que defendeu a intervenção do Estado como meio de equilibrar o mercado e ainda 

conseguir o crescimento econômico. 

Sua teoria é conhecida como “Welfare state”. Defende a intervenção do Estado na 

economia, mas não a abolição do capitalismo. Objetiva o bom andamento do mercado, em 

conexão com promoção dos Direitos do cidadão em áreas como a saúde, emprego e educação. 

E, assim, é concretizado o desenvolvimento. 

Leo Huberman163 destaca que, para Keynes, o mercado não se regulava sozinho, 

autonomamente, e que o equilíbrio entre produção e consumo não seria conseguido somente 

pelo mercado. Poderia haver desequilíbrios com a produção excessiva de bens e serviços; e, 

assim, ter desemprego, queda de investimentos e falências. Portanto, era necessário que ao se 

detectar esses desequilíbrios, os governos deveriam, mediante uma política econômica, 

monetária e fiscal, evitar que a crise se agravasse. 

O intervencionismo estatal fundamentado na interferência do Poder Público na vida do 

cidadão, inclusive na ordem econômica, causou um inchaço na máquina estatal, ocasionando um 
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déficit no orçamento público. O Estado, buscando suprir as necessidades da população, aumentava 

o volume de gastos, ultrapassando o volume de receitas arrecadadas. No Brasil, a Escola 

Keynesiana influencia o pensamento do economista Celso Furtado e o desenvolvimentismo. 

Em decorrência da massiva interferência estatal na economia, afloram, no final do século 

XX, intensiva oposição a esse modelo econômico. Isso se deve a estagnação e a recessão 

econômica sofrida à época. Some-se ao cenário a queda na taxa de crescimento em economias 

de Países europeus e nos Estados Unidos. Assim, marca-se um período de mudanças, o final do 

século XX aos dias atuais. 

Na conjuntura internacional, em 1979, na Inglaterra, Margaret Thatcher, líder do partido 

Conservador e conhecida como “Dama de ferro”, foi eleita primeira-ministra do Reino Unido, 

sendo a primeira mulher a ocupar este cargo. Seu governo estendeu-se por 11 anos (1979 – 

1990) de vitoriosa atuação liberal. Já nos Estados Unidos, houve a eleição de Ronald Reagan, 

em 1980, do Partido Republicano, que partilhava das mesmas ideias econômicas de Thatcher, 

dentre elas: a redução da inflação, os altos impostos pessoais e o tamanho do governo. 

A política econômica denominada de neoliberalismo ascende com ímpeto em todo 

mundo, impulsionada pela conjugação de duas forças: a consolidação da liderança de Thatcher 

e Reagan e a perda do poderio econômico/político do comunismo na antiga União Soviética. 

A Escola Monetarista, liderada por Milton Friedman, surgem, neste momento, como 

reação à interferência estatal propagada pelos keynesianos e influenciam os governos 

considerados neoliberais. Friedman se considera um liberal do século XIX. Neste liberalismo o 

objetivo é a pessoa como entidade principal da sociedade. Ele defende o livre mercado em todos 

os níveis, até internacionalmente, em sua obra. 

Critica o “socialismo democrático”, defensor do Estado intervencionista no mercado, a 

fim de proporcionar o bem-estar social e que ainda hoje é defendido por algumas economias 

capitalistas. Friedman é contrário a essa linha de pensamento e radicaliza, ao afirmar que a não 

ingerência estatal é a melhor solução.  

Afirma também que o Governo é essencial, mas apenas para estipular as regras do jogo, 

fazendo com que essas regras sejam postas em vigor, protegendo as liberdades do indivíduo e 

incentivando a competitividade do mercado. Ressalte-se que, até hoje, Milton Friedman é 

considerado um símbolo do liberalismo econômico e suas ideias continuam a ser empregadas e 

adotadas em políticas econômicas de diversos países. 
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3.4 Desenvolvimento nas constituições brasileiras 

 

A primeira Constituição do período republicano fornece pela primeira vez o termo 

desenvolvimento expresso no Texto Constitucional em seu art. 35, §2º, dispondo que compete ao 

Congresso fomentar o desenvolvimento do País, citando as áreas de agricultura, indústria e 

comércio, e devendo ser realizado sem privilégios que possam impossibilitar medidas de governos 

locais. Destaca-se que a Constituição de 1891 teve como inspiração a Constituição estadunidense, 

por isto, o caráter liberal e a valorização do Direito de propriedade.  

Até o início do século XX, segundo Caio Prado Junior, a concentração de atividades 

econômicas, em torno de poucas espécies de produtos para exportação, deixava a economia 

nacional dependente do mercado internacional e ensejava um sistema econômico “frágil e 

vulnerável164”. Para Werner Baer165, o aumento na produção industrial ajudou a abastecer a 

economia doméstica de alguns produtos têxteis e alimentícios, antes importados. Esse 

crescimento na indústria, no entanto, foi pouco expressivo. 

A Grande Depressão, com a crise econômica de 1929, fez o País perceber que não era possível 

depender de um único modelo econômico – o agroexportador. Era imprescindível diversificar e 

dinamizar a economia brasileira. A industrialização passou a ser uma meta para o governo pátrio e 

com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, em 1930, esse objetivo tornou-se realidade.  

Durante a Era Vargas a industrialização nacional ganhou força, com intensa nacionalização 

dos bens de produção. Paulo Bonavides e Paes de Andrade166 enfatizam que o ano de 1930 

marcou, para o Brasil, a transição do Estado Liberal clássico para o Estado Social, significando 

que o País estava compreendendo as mudanças advindas como século XX. 

No governo de Vargas, houve duas Constituições – 1934 e 1937. A Constituição de 1934 não 

possuiu em seu texto o vocábulo “desenvolvimento” de modo expresso, mas introduziu normas 

referentes à ordem econômica e social. Outra característica da Constituição de 1934 foi a tentativa 

de harmonizar a democracia liberal com a robusta ingerência estatal na economia. Também, no art. 

115 a garantia da liberdade econômica. O artigo seguinte, art. 116, impunha, no entanto, algumas 

restrições a essa liberdade: seria permitido, mediante interesse público, o monopólio de determinada 

área da indústria ou atividade econômica167. A Constituição de 1937, inspirada nos regimes 

totalitários em vigor na Europa, defendia políticas desenvolvimentistas de forte caráter nacionalista. 
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As dificuldades impostas ao comércio exterior causadas pela Segunda Guerra Mundial 

(1939-1945) forçaram a estratégia de substituição de importação. Foram fundados no Rio de 

Janeiro a Fábrica Nacional de Motores (1943), a Companhia Siderúrgica Nacional – CSN (1946), 

em Volta Redonda, a mineradora Vale do Rio Doce e o Conselho Nacional de Petróleo, hoje, 

Petrobrás. Enfim, nesse período (1930 – 1945), a industrialização nacional ganhou força com a 

presença maciça do Estado e uma intensa nacionalização dos bens de produção.  

Com Getúlio Vargas, a ordem econômica brasileira era estatizada. Foi adotado um 

modelo de Estado intervencionista, que atuava tanto na prestação dos serviços públicos 

essenciais, quanto no desenvolvimento e no empreendimento de atividades econômicas. 

Surgiram, nesta época, as primeiras empresas estatais em setores econômicos, geralmente, 

exercidos pela iniciativa privada168. 

O governo Dutra (1946-1950) sucedeu ao período ditatorial de Getúlio Vargas.  Foi 

promulgada a Constituição de 1946, que instituiu a redemocratização do Brasil e, apesar de 

ainda manter um caráter intervencionista, procurou agregar e conciliar a iniciativa privada com 

o poder estatal. Portanto, buscou a conciliação entre o Estado Social e o Estado Liberal. As 

constituições deste período histórico foram determinantes na modelagem do desenvolvimento 

econômico do País, dependente, ao extremo, da interferência estatal. 

Na década de 40 no século passado, aconteceram o término da Segunda Guerra Mundial, o 

fortalecimento da industrialização, a aceleração do crescimento demográfico e o deslocamento 

populacional do campo para a cidade. Como resultante destes fenômenos simultâneos, foram 

iniciadas profundas transformações no processo de desenvolvimento econômico, social e político 

do Brasil, simbolizados, sinteticamente, pelo êxodo rural progressivo e pela acelerada 

urbanização. Começaram a mudar o perfil do País, seu modo de produzir e seu jeito de viver. 

Neste período da história nacional, que compreende os governos de Vargas a Juscelino 

Kubitschek, um movimento denominado de “Desenvolvimentismo” pretendeu transformar o 

Brasil em um País urbano/industrial. A economia deixaria de ser fornecedora de produtos 

primários para tornar-se uma nação industrializada e, simultaneamente, um País urbano, 

formado por um sistema de cidades.  

A Constituição de 1967, promulgada durante o período do governo militar, dispõe 

expressamente sobre o desenvolvimento econômico. Apesar de conter um caráter intervencionista, 

buscou uma harmonia com o Estado Liberal. No Título III, intitulado Da Ordem Econômica e 

Social, em seu art. 157, estabelece que a ordem econômica objetiva promover a justiça social, tendo 
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como princípios a liberdade de inciativa, a valorização do trabalho como condição da dignidade 

humana, a harmonia e a solidariedade entre os fatores de produção e o desenvolvimento econômico. 

A Emenda Constitucional nº. 1, de 17 de outubro de 1969, em seu art. 160, estabelece que a ordem 

econômica e social visa a concretizar o desenvolvimento nacional e a justiça social. Já no art. 8º 

prevê que a União é responsável pelo planejamento e o fomento do desenvolvimento nacional. 

A CFRB/88 elenca no seu art. 3º, inciso II, a garantia do desenvolvimento nacional como 

um dos objetivos fundamentais. Portanto, situa o desenvolvimento nacional no rol dos Direitos 

fundamentais. Como Constituição dirigente, nota-se, o caráter programático do referido texto. E 

é assim porque uma constituição dirigente traz normas com diretrizes e fins a serem buscados 

pelo Estado. Eros Graus expõe que a constituição dirigente enuncia diretrizes, programas e fins a 

serem pelo Estado e pela sociedade realizados, compreendendo um “plano global normativo169”.  

O termo desenvolvimento também está presente em outros artigos da CRFB/88 e que se 

relacionam com o desenvolvimento nacional. Esta observação é exemplificada por diversos 

artigos. O art. 5º no inciso XXIX prevê um privilégio temporário aos inventores industriais, 

visando ao desenvolvimento econômico e tecnológico. No art. 21, inciso IX, está determinada a 

competência da União em planejar nacional e regionalmente o desenvolvimento econômico e 

social. O art. 43, §1º, inciso II prevê que lei complementar institua órgãos incumbidos da execução 

dos planos regionais integrantes dos planos nacionais de desenvolvimento econômico e social. 

Merece destaque o art. 174, que prevê o Estado como agente normativo e regulador, 

exercendo funções de fiscalização, incentivo e planejamento determinados   por   lei especifica, 

que deve estipular as diretrizes do desenvolvimento nacional equilibrado, incorporando os 

planos nacionais e regionais de desenvolvimento. 

Destaque-se, ainda, a noção de que o Direito ao desenvolvimento se insere na terceira 

geração ou dimensão dos Direitos fundamentais, que privilegiam os valores da solidariedade e 

fraternidade. São conferidos a toda sociedade, possuindo titularidade difusa, coletiva ou 

transindividuais (porque transcendem o indivíduo, passando a proteger todo o gênero humano, as 

coletividades ou grupos). Refere-se ao Direito à paz, ao desenvolvimento, à conservação do 

patrimônio histórico e cultural e ao meio ambiente. 

Cabe lembrar que, após a Segunda Guerra Mundial, com o avanço do desenvolvimento 

científico e tecnológico, o mundo conheceu o poder destrutivo das bombas atômicas e outras 

poderosas armas letais. Iniciou-se inquietante período da Guerra Fria que tornou a paz mundial 
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um objetivo comum das nações. A gravidade desta situação exigiu ações fortes e coordenadas o 

que motivou a criação da Organização das Nações Unidas (ONU). 

O art. 170 da CRFB/88 ainda dispõe que a ordem econômica deve assegurar existência 

digna para todos, baseada no princípio da dignidade humana e no Direito ao desenvolvimento. 

Para Eros Grau, isto significa que, em sentido amplo, a atividade econômica “[...] deve ser 

dinamizada tendo em vista a promoção da existência digna de que todos devem gozar170”. 

Nota-se, com esse relato, que a CRFB/88 pretende a promoção do desenvolvimento como 

norma programática. Em síntese, o desenvolvimento a ser perseguido pelo Brasil deve ser 

multidimensional, abrangendo aspectos político, econômico, social e ambiental, dentre outros, 

visando a atingir ao nível de uma existência digna. 

 

3.5 Desenvolvimento e crescimento econômico 

 

Na comunicação em geral, as palavras crescimento e desenvolvimento são admitidas como 

sinônimos e, tal como está registrado nos dicionários, ambas são empregadas como representativas 

de progresso. No campo das Ciências Econômicas, Sociais e Políticas estes termos assumem 

acepções diferentes. Celso Furtado171, na obra Teoria e Política do desenvolvimento econômico, 

estabelece que o desenvolvimento econômico resulta de um processo de acumulação de capital 

com a incorporação de avanços tecnológicos, propiciando aumento na produtividade média do 

fator trabalho, tendo como resultado uma ampliação do fluxo de renda; e que, por isso, a ideia de 

desenvolvimento envolve a ideia de crescimento econômico. 

Marco Antônio Sandoval de Vasconcellos172 define o crescimento econômico como o 

crescimento contínuo da renda per capita no tempo. Já o desenvolvimento abrange uma 

definição qualitativa em que há uma melhoria nos indicadores de bem-estar econômico e social 

(como desemprego, condições de saúde, desigualdade, educação e moradia).  

O crescimento econômico é frequentemente conceituado como aumento da capacidade 

produtiva, ou seja, dos fatores de produção. Regis Bonelli173 destaca que o crescimento 

econômico é um processo em que agrupa os fatores de produção (recursos naturais, capital 
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humano ou mão de obra, capital físico – máquinas, equipamentos e instalações – e tecnologia) 

utilizando-os de modo eficiente e aumentando a produtividade desses fatores. 

Carlos Roberto Martins Passos e Otto Nogami afirmam que o crescimento econômico não 

se refere apenas a aumento de renda per capita, mas também engloba um conjunto de fatores, 

como o crescimento econômico populacional (“um eventual aumento no contingente populacional 

implica deslocamento positivo da curva de possibilidades de produção da sociedade174”), a 

acumulação de capital (máquinas, equipamentos e edificações são elementos importantes na 

produção de bens e serviços a fim de atender as demandas da sociedade) e o progresso tecnológico.  

Os autores salientam que o progresso tecnológico advém de um conjunto de fatores 

utilizados na definição de desenvolvimento econômico, isto é, “[...] a educação, o volume de 

recursos alocados para pesquisa, o grau de aptidão e qualificação da mão de obra, entre outros”175. 

O desenvolvimento econômico também se expressa pelos indicadores de crescimento 

econômico ou da renda per capita, mas a existência de desenvolvimento econômico está 

necessariamente manifestada pelos indicadores de melhora na qualidade de vida pessoas.  

É considerado o fato de que que há desenvolvimento quando o aumento do crescimento 

econômico vem acompanhado de uma melhoria do padrão de vida da população. O 

desenvolvimento não se reduz somente ao crescimento econômico. Ele vai além, devendo, 

também, ser um instrumento de transformação social. 

Carlos Roberto Martins Passos e Otto Nogami176 ressaltam que é possível apontar o grau 

de desenvolvimento de um país pela análise de determinados indicadores País. E destacam que 

esses indicadores são divididos em três grupos – vitais, econômicos e sociais. 

Os indicadores vitais compreendem a esperança de vida ao nascer, a taxa de mortalidade 

infantil, a estrutura etária da população, em que pontifica o percentual da população 

economicamente ativa, a taxa média anual de crescimento populacional. 

Os indicadores econômicos dividem-se em: a) os estruturais que são os elementos que 

compõem a base econômica da sociedade – como a força de trabalho, os recursos naturais, o 

capital financeiro, a estrutura da produção; b) a estrutura da distribuição de renda e a 

disponibilidade de bens e serviços, elementos que possibilitam o bem-estar da sociedade, como 

a renda per capita, os serviços sociais de saúde e Educação, e os bens básicos de consumo e os 

serviços básicos de mobilidade e saneamento.  

                                                           
174 NOGAMI, Otto; PASSOS, Carlos Roberto Martins. Princípios de Economia. 6 ed. São Paulo: Cengage 

Learning, 2014. p. 552. 
175 Ibidem. p. 553. 
176 Ibidem. p. 556-557 



80 

 

E, os indicadores sociais, que compõem a estrutura social resultante da interação entre 

indivíduos e classes sociais, a mobilidade social, a representação no sistema político, a 

participação social e a força de trabalho do capital, investimentos, força de trabalho 177. 

Na atualidade, dois outros indicadores têm uso generalizado: o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) e o Índice de Corrupção Percebida (ICP). No que diz respeito 

ao IDH, este índice foi criado em 1998 por Mahhub ul Haq e Amartya Sen.  

O IDH mensura o desenvolvimento humano com suporte em critérios de avaliação que 

compreendem a renda, a longevidade (expectativa de vida) e a Educação. O índice varia de 0 a 

1, e quanto mais próximo do 1, mais desenvolvido será o País; e quanto mais próximo do zero, 

menos desenvolvido será. Países com IDH menor do que 0,499 são considerados de 

desenvolvimento humano muito baixo; de 0,5 a 0,599, baixo; de 0,6 a 0,699, médio; de 0,7 a 

0,799, alto; e sendo maior do que 0,8 é classificado como IDH muito alto178. 

O Índice de Corrupção Percebida (IPC) procura identificar o mau uso dos recursos públicos 

e da máquina estatal em benefício privado. Esse índice analisa a relação entre o grau de corrupção 

de um País e o seu desenvolvimento econômico. Foi criado por Johann Graff Lambsdorff e é 

calculado e publicado pela Transparência Internacional, organização não governamental que tem 

por objetivo a luta contra a corrupção. Não é considerado índice oficial. Quanto maior a pontuação 

(mais próxima de 100), mais honesto e íntegro é o País. E, quanto menor a pontuação, maior é a 

percepção da corrupção, como exemplo o Brasil179 que em 2017 caiu de posição no ranking, 

ocupando atualmente a 96ª posição de 180 Países, tendo obtido 37 pontos. 

Em uma sociedade democrática exige-se que as políticas públicas sejam voltadas para 

promoção do desenvolvimento multidimensional: econômico, social e político. Hoje, cresce 

com muita intensidade a demanda pela incorporação de mais duas dimensões, a ambiental e a 

cultural, na composição do desenvolvimento pleno de uma sociedade. 

Por fim, como fruto do avanço das tecnologias de informação e comunicação, que propiciou 

a sociedade viver conectada e em rede, houve um extraordinário avanço na compreensão do que 

é desenvolvimento e de como deve ser a gestão pública para promovê-lo. Mais extraordinária 

ainda foi a possibilidade proporcionada pela democracia digital para exercício da cidadania e para 

o empoderamento do cidadão na defesa do seu Direito ao desenvolvimento. 
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3.6 Direito e Desenvolvimento 

 

Para David Trubek, o trabalho de Max Weber é um ponto de partida para o estudo sobre 

o Direito e o desenvolvimento e tenta em sua obra apresentar de modo mais acessível o 

pensamento weberiano sobre o Direito e o desenvolvimento econômico que enfatizava a 

participação do Direito na ascensão do capitalismo industrial. 

Para o pensamento weberiano, o Direito europeu era diferente de sistemas jurídicos de 

outros Países, pois o sistema europeu estava desvinculado de interferências religiosas, 

políticas e de outras fontes de valores tradicionais, sendo que “[...] decisões concretas eram 

baseadas na aplicação de regras universais e a tomada de decisão não estava sujeita à 

constante intervenção política180”. 

Acreditava-se que o capitalismo pedia uma organização jurídica com alta racionalidade. 

E, por consequência, o Direito europeu, por ser mais racional, é considerado com umas das 

causas da ascensão do capitalismo e do desenvolvimento econômico. 

Os elementos essenciais do amplo conceito de “Direito” weberiano são: um sistema 

de padrões, máximas, princípios ou regras de conduta aceitos, até certo ponto, como 

obrigatórios pelas pessoas às quais são dirigidos e resguardados por agentes 

especializados que empregam sanções coercitivas. Como estas sanções são aplicadas 

conforme um sistema de regras, o Direito é chamado de “racional”181. 

Essa racionalidade significa que os critérios de decisão devem ser aplicáveis a todos os 

casos, ou seja, engloba a generalidade e a universalidade das regras praticadas pelo sistema. Um 

pensamento jurídico racional é alicerçado em regras claramente definidas.  

Além da racionalidade, o pensamento weberiano definia o Direito europeu como lógico-

formal. Lógico, porque as regras e princípios são edificados mediante formas especializadas de 

pensamento jurídico; formal, porque os critérios de decisão são inerentes ao sistema jurídico. 

Com o sistema racional lógico-formal do Direito tem origem o legalismo.  

Esse modelo denominado de “legalismo” indica uma sociedade regida por um sistema de 

regras que são obedecidas por se acreditar que elas são utilizadas de racionalmente. E, assim, o 

homem conhecedor dos seus Direitos e deveres “[...] pode prever com alto grau de certeza 

quando a coação jurídica será empregada, e, ao mesmo tempo, sabe que nenhuma outra fonte 

de controle social restringirá o comportamento que o Direito permite182”. 
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Prevê, ainda, que o legalismo e o capitalismo estão vinculados, porque existe uma 

organização normativa, promovendo um ambiente estável e previsível, portanto, calculável, e 

que o legalismo é a única maneira de fornecer “[...] o grau de certeza necessário para a operação 

do sistema capitalista183”.  

David Trubek salienta que Max Weber aborda o Direito na sociedade e na Economia, 

mediante uma análise abrangente, histórica e comparativa. A análise de Weber reconhece as 

particularidades da sociedade e da economia e indica como o Direito está a elas relacionado. 

Por fim, as ideias de Weber, apesar de ele se referir à sociedade do século XIX, ainda auxiliam 

na compreensão dos atuais processos de desenvolvimento. 

O autor conclui que os estudos sobre o Direito e desenvolvimento, que possuem mais de 

60 anos, forem alvo de relativas mudanças no tempo e que se identificam determinados 

momentos na história em que se pode dividir o tema em discussão. 

 

3.6.1 Primeiro momento 

 

Kevin Davis e Michael Trebilcolk reiteram que o “[...] pano de fundo desse movimento 

está no período do pós-guerra 184”, com políticas voltadas para os Países subdesenvolvidos. Os 

teóricos dos anos de 1950 e 1960 acreditavam que o desenvolvimento é obtido mediante “[...] 

uma série de estágios sucessivos de crescimento econômico pelos quais todos os Países 

deveriam passar185”, ficando conhecida como Teoria da Modernização. 

Para essa teoria, as causas do subdesenvolvimento estão relacionadas com “[...] as 

estruturas econômicas, políticas, sociais e culturais tradicionais (em oposição a modernas)186” e 

que a industrialização, juntamente com o crescimento econômico, provocaria uma melhora nos 

índices sociais e, por consequência, o advento de instituições democráticas estáveis e do Estado 

do Bem-Estar Social. Nesse primeiro momento o Estado é o principal agente do desenvolvimento. 

Essa afirmação é corroborada por David Trubek187, ao declarar que o desenvolvimento é 

uma transformação consciente provocada pela atividade econômica, sendo o Estado o ator 

                                                           
183 TRUBEK, David. Max Weber sobre Direito e ascensão ao capitalismo. Tradução de José Rafael Zullo. In: 
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principal e fomentador dessa transformação. E considera o Direito o instrumento em que os 

objetivos do desenvolvimento estão refletidos em normas específicas e executáveis. 

Rafael Zanatta complementa, acentuando que, para o primeiro momento do Direito e 

desenvolvimento, havia convicção de que o desenvolvimento se realizaria mediante 

empreendimentos estatais e na desconfiança com relação ao setor privado dos Países 

subdesenvolvidos. É dado ênfase ao Direito Público. E enfatiza que, para esse período, o papel 

do Direito é criar estruturas governamentais eficientes, sendo imprescindível robustecer as 

agências estatais e corporações públicas. 

Finaliza sobre esse primeiro momento destaca que há uma relevância para o Direito público 

e na transferência de normas regulatórias de Países desenvolvidos para os subdesenvolvidos. 

Portanto, para os teóricos do primeiro momento “[...] o foco estava na modernização da regulação 

e na profissão jurídica188”. Significa que, com a modernização das escolas de Direito, os 

advogados eram formados como “[...] engenheiros sociais capazes de auxiliar na construção de 

um sistema jurídico racional-formal que pudesse utilizar o Direito para determinados fins189”. 

Para atingir o desenvolvimento econômico e político, é necessário um sistema jurídico 

moderno e, na concepção dos teóricos do primeiro momento, o “[...] Terceiro Mundo estará 

condenado ao subdesenvolvimento enquanto não adotar um moderno sistema jurídico 

ocidental190”. Essa visão desenvolvimentista pós-guerra é criticada por oferecer uma visão 

simplista de desenvolvimento, em que um só modelo é apresentado como aplicável aos Países 

subdesenvolvidos, sem levar em consideração as peculiaridades e as realidades de cada um.  

Com esta percepção, Kevin Davis e Michael Trebilcolk destacam que o otimismo em 

relação ao tema do Direito e desenvolvimento no período do pós-guerra perdurou dos anos de 

1960 ao início de 1980; e que, em 1974, David Trubek e Marc Galanter já identificaram uma crise 

no primeiro momento sobre o Direito e desenvolvimento. 

Um dos fatores que desencadearam a crise do Direito e desenvolvimento é o 

desconhecimento sobre o Terceiro Mundo. As ideias encabeçadas pelo legalismo liberal tinham 

pouco ou nenhum conhecimento sobre a realidade jurídica dos Países da África, América Latina 

e da Ásia. Isso porque os acadêmicos acreditavam que os governos desses Países se 

comprometeriam com os projetos de desenvolvimento de programas que elevassem o nível de 
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liberdade, igualdade e participação, bem como o de crescimento econômico. O que se revelou, no 

entanto, foi que esses governos apenas buscaram aumentar e proteger sua posição de dominação. 

Os teóricos e ativistas do Direito e desenvolvimento perceberam que as reformas jurídicas 

tão pleiteadas talvez não tivessem nenhum efeito ou melhorias sobre as condições 

socioeconômicas nas nações de Terceiro Mundo; pelo contrário, poderiam inclusive aumentar a 

desigualdade, cerceando a participação e a liberdade individual. Ademais, o Direito pode ser 

utilizado como forma de dominação das elites, já que “[...] os grupos mais abastados e 

conservadores da sociedade têm, frequentemente, melhor acesso ao sistema jurídico191”. 

Outro motivo da crise foi o fim da Guerra do Vietnã. Os custos da guerra para o povo 

norte-americano despertaram nos acadêmicos a desconfiança de que a política externa daquele 

país não passa de retórica.  

Por último, David Trubek e Marc Galanter mencionam que o “[...] etnocentrismo do legalismo 

liberal é evidente192”, pois a ideia de transplantar o modelo jurídico de nações desenvolvidas para os 

Países em desenvolvimento não logrou êxito, tendo em vista que o “[...] modelo jurídico liberal 

contrastavam fortemente com a realidade dos Países em desenvolvimento193”. 

 

3.6.1.1 Primeiro momento do Direito e desenvolvimento no Brasil, segundo David Trubek 

 

Sobre o Brasil, Trubek, mediante um estudo realizado entre os anos de 1960 e início de 1970, 

ressalta que o País já possuía mais de cem milhões de habitantes, sendo o maior da América Latina 

e um dos mais promissores Países do denominado Terceiro Mundo. À época, o Brasil possuía a 

indústria mais avançada da América Latina e também um elevado índice de pobreza.  

Além disso, o País sempre teve uma “rica tradição jurídica”, com uma forte classe 

profissional. E, por isso, foi alvo dos teóricos do Direito e desenvolvimento. Durante o período 

de estudo, o Brasil foi marcado por “[...] quatro fenômenos importantes: i) comando econômico 

estatal maior e mais eficiente, ii) crescimento rápido, iii) aumento do autoritarismo e iv) tensão 

entre o governo e a classe jurídica profissional194”. 
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Considera que, antes de 1964, o Brasil caracterizou-se por um sistema semipluralista e 

semiautoritário. Também dispunha, no entanto, de aspectos democráticos, citando-se como 

exemplo um Poder Judiciário independente, dispositivos constitucionais de liberdade de 

expressão e associação, um sistema pluripartidário e eleições diretas. 

Em 1964, o período militar avançou, expurgando parte dos fatores democráticos da 

política brasileira. Ademais, nesse período, o Estado assumiu o protagonismo no controle da 

atividade econômica. Apesar de a Constituição de 1967 e de a Emenda Constitucional nº 1/69 

admitirem o livre mercado, elevou-se a atuação estatal na economia. 

David Trubek enfatiza que, de 1964 a 1970, o País produziu “[...] mais de dez mil leis e 

decretos novos foram baixados195”. Cita-se como exemplo a edição do Código Tributário Nacional, 

sendo também exemplos os novos sistemas de financiamento habitacional e medidas reguladoras 

de atividade bancária e de mercado de capitais. Esse aglomerado legal causa forte impacto na classe 

jurídica, já que a mesma é incapaz de lidar com a “tsunami” legal. Com relação aos pesquisadores 

do Direito e desenvolvimento, porém, tal aparato legal foi recebido com entusiasmo.  

Os teóricos e ativistas do Direito e desenvolvimento acreditavam que o Brasil era uma 

economia de mercado e que a intervenção estatal tinha como objetivo manter, proteger as 

estruturas do mercado e, limitadamente, complementar as decisões do mercado. E mais: essa 

economia de mercado pressupunha um sistema jurídico autônomo. Ocorre que, no período 

estudado por Trubek, em vez de incentivar o desenvolvimento jurídico, o regime militar que 

governava o País estava enfraquecendo a ordem jurídica. 

A incongruência do regime político do País em relação à teoria do Direito e 

desenvolvimento acabaria por sucumbir um ou outro. Assim, ou o crescimento econômico 

fortaleceria o sistema jurídico autônomo e o pluralismo liberal, ou a continuação do regime militar 

esmoreceria o desenvolvimento econômico e haveria o enfraquecimento do sistema jurídico. 

Simultaneamente, o movimento do Direito e desenvolvimento entrou em crise, e o Estado 

brasileiro, também. Depois do período do “milagre econômico”, a partir de 1974, uma grave 

crise econômica assolou o País, perdurando até os anos de 1980 e, juntamente com a 

insatisfação popular, o regime militar perde força e, já na metade dos anos de 1980 foi 

instaurado um novo período denominado de Nova República, que culminou com a promulgação 

da CRFB/1988, a chamada Constituição cidadã. 
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3.6.2 Segundo momento 

 

Com a crise do primeiro momento do Direito e desenvolvimento e a recessão e estagnação 

econômica, deu início seu segundo período, relacionado com o advento do neoliberalismo como 

política econômica a ser seguida pelo mundo capitalista. 

Nos anos de 1970, a acentuada interferência estatal em diversas áreas, principalmente na 

economia, passou a ser criticada e combatida, marcando esse momento de mudanças. Nos Estados 

Unidos e na Inglaterra, ascenderam Ronald Reagan e Margaret Thatcher, politicamente, como 

Presidente e primeira-ministra. Some-se a isso a crise do comunismo na antiga União Soviética 

que perdeu força econômica e ocasionou seu desmembramento no início dos anos 1990. 

Com isso, cresceu o neoliberalismo como política econômica que prezava pela liberdade 

econômica, com diminuição da participação do Estado na atividade econômica. Um dos marcos do 

neoliberalismo é o Consenso de Washington, um conjunto de medidas elaboradas pelo economista 

John Willianson e apoiadas por instituições financeiras, como o Fundo Monetário Nacional (FMI) 

e o Banco Mundial. Dentre as medidas do Consenso de Washington são mencionadas a disciplina 

fiscal, redução de gastos públicos, reforma tributária com redução de impostos, liberalização do 

comércio, privatizações, desregulação da economia e a garantia dos Direitos de propriedade. 

Fundamentado por essa visão econômica, o segundo momento do Direito e 

desenvolvimento aflorou defendendo o argumento de que a interferência do Estado deve ser 

reduzia e submetida ao que David Trubek designa de “império da lei”. 

O autor ressalta que as economias e mercados controlados pelo Estado são substituídos 

por uma perspectiva de uma economia global, com participação mínima do Estado e livre fluxo 

de bens e capitais. Esse novo panorama econômico passou a influenciar as ideias sobre 

desenvolvimento196. 

O “império do Direito” baseia-se em dois pontos. Trubek denomina o primeiro ponto de 

“projeto de democracia”. Significa que o crescimento e a transformação cultural conduzem à 

democracia e à proteção dos Direitos humanos. Já o segundo ponto refere-se ao “projeto de 

mercados”. Neste, o crescimento provém de uma economia fundamentada em mercados livres, 

exportações, privatizações e investimentos estrangeiros. 

Durante o segundo período do movimento Direito e desenvolvimento, as agências 

internacionais de desenvolvimento perceberam a necessidade de investir em mudanças no 
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sistema jurídico, mediante o fortalecimento da advocacia, dos tribunais e da academia, bem 

como por via da reforma de regras jurídicas.  

Enfatiza a administração da justiça, com “[...] gestão eficiente dos casos, o aumento do 

acesso à justiça por meio de mecanismos alternativos de solução de disputas, meios melhores 

de cumprimento das decisões judiciais e a promoção da independência judiciária197”. Rafael 

Zanatta resume que o foco na doutrina do segundo momento do Direito e desenvolvimento está 

na reestruturação do Poder Judiciário, mediante um órgão independente e garantidor do 

cumprimento do Direito da propriedade e execução dos contratos de modo eficiente198. 

Com relação às críticas, alerta-se para o fato de que não existe um modelo único a ser 

implantado nos Países. David Trubek acentua ser necessário observar que as instituições 

jurídicas eficazes estão inseridas em contextos diversos.  

Rafael Zanatta, ainda, salienta que os dois momentos do Direito e desenvolvimento têm 

discursos análogos, mas de execução diferentes. No primeiro momento, era um projeto pequeno 

encabeçado por juristas estadunidenses, sem a participação de agências de desenvolvimento, 

como FMI e o Banco Mundial, tendo pouco resultado nos Países onde foi implementado.  

Já o segundo período conta com a atuação do Banco Mundial, investindo quase três 

bilhões de dólares em projetos de reformas que visavam à governança global e à reestruturação 

de instituições para ao mercado nos Países da América Latina, África, Ásia e Leste Europeu, 

como estratégia de desenvolvimento capitalista, depois do declínio do socialismo real199. 

Após o auge do segundo período do Direito e desenvolvimento, os teóricos e o Banco 

Mundial, de forma autocrítica, admitem erros, como o reconhecimento dos fracassos de 

transplantes e métodos de cima pra baixo (sempre dos Estados Unidos, como exemplo de 

desenvolvimento, para Países da América Latina, Ásia, África e Leste Europeu), consciência 

da relevância do império da lei para os segmentos mais desfavorecidos da sociedade e o apoio 

a projetos que tratem de Direitos trabalhistas, Direito das mulheres e de proteção ambiental200. 

Para David Trubek201, esse é o estágio em que se estabelece uma abertura para introduzir 

novas ideias e que também se identifica como um momento de reconstrução da teoria do Direito 
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e desenvolvimento, demonstrando seu dinamismo ao moldar suas ideias em virtude das 

mudanças jurídicas, sociais, políticas e econômicas ocorridas no período temporal. 

Nota-se que esses momentos de abertura e reconstrução aconteceram após crises 

econômicas. No caso, do segundo período do Direito e desenvolvimento, costuma-se assinalar 

a crise econômica de dimensão global de 2008202 que afetou inclusive as nações desenvolvidas.  

Já Rafael Zanatta identifica essa etapa de reconstrução e abertura já na virada do século 

XX para o XXI, quando, principalmente, na América Latina, houve uma mudança de postura 

econômica com a substituição do neoliberalismo para a retomada do modelo keynesiano e “[...] 

a ascensão de um novo discurso nas instituições assistencialistas internacionais com relação ao 

desenvolvimento203”. 

 

3.6.2.1 O Brasil no segundo período do Direito e desenvolvimento 

 

Esse período, no Brasil, coincide com o fim do regime militar e a redemocratização com a 

eleição, embora indireta, de Tancredo Neves para Presidente da República, ensejando a expectativa 

de um novo rumo democrático ao País. Com a morte repentina do Presidente de Tancredo Neves, 

contudo, assume o vice, José Sarney, que governou durante o período de 1985 a 1989. 

Em 1988, foi promulgada a CRFB/1988, em cujo texto há diversas citações ao termo 

desenvolvimento; há até declaração de que o desenvolvimento nacional é um dos objetivos 

fundamentais da República em seu art. 3º, inciso III. No Título VIII, da Ordem Econômica e 

Financeira, prevê o Estado como agente normativo e regulador da atividade econômica, atuando 

subsidiariamente.  

A ideia do Estado subsidiário advém de uma máquina estatal inchada com alto custo e 

uma gestão ineficiente. Resulta da relação entre o Estado Liberal e o Estado-Providência, sob 

o qual o Estado reduz sua atuação direta e transfere ao setor privado atividades que por ele 

podem ser exercidas.  

Com o governo Collor (1989-1992), editou-se a Lei nº. 8.031/90, que instituía o Programa 

Nacional de Desestatização (PND) e estabelecia procedimentos formais para o processo de 

privatização. E esse processo desestatizante continua nos governos seguintes.  

                                                           
202 OLIVEIRA, George Felício Gomes de Oliveira. Direito e desenvolvimento n Brasil: um estudo sobre o 

microempreendedor individual. 2017. 16 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, 

Universidade Federal do Ceará, Brasil. 
203 ZANATTA, Rafael Augusto Ferreira. Direito e desenvolvimento no século XXI: rumo ao terceiro momento? 

In: Anais [I Circuito de Debates Acadêmicos]. Ipea e Associações de Pós-graduação em Ciências Humanas. II 

Conferência do Desenvolvimento. Brasília, 2011. 



89 

 

Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, alguns pontos do Consenso de 

Washington foram implementados, como o ajuste fiscal e o equilíbrio das contas públicas, 

promovendo inclusive uma reforma administrativa, a fim de implementar no País uma 

Administração Gerencial. O programa de privatizações continua, e é editada a Lei nº.  8.987/95, 

dispondo regras sobre o regime de concessão e permissão de serviços públicos, bem como a 

criação de agências reguladoras.  

Com o fim do governo FHC e a eleição de Luís Inácio Lula da Silva, o modelo neoliberal 

foi abandonado e voltou à cena o modelo keynesiano de interferência estatal na economia.  

 

3.6.3 Terceiro momento 

 

Rafael Zanatta204 considera que, na passagem do século XX para o XXI, houve o declínio 

das políticas neoliberais e a ascensão do modelo keynesiano sob a influência de Amartya Sen. 

Estes eventos marcam a introdução no terceiro momento da doutrina do Direito e 

desenvolvimento.  

Salienta, o autor, que no terceiro período, a doutrina do Direito e desenvolvimento exige 

o afastamento do ponto de vista dos dois primeiros momentos, visando a um “[...] 

desenvolvimento socialmente inclusivo, coordenado (não controlado) pelo Estado205”. Também 

enfatiza a relevância da colaboração entre os setores público e privado na promoção do 

desenvolvimento econômico. “O Estado não é nem a solução, nem o problema”. Já as 

instituições jurídicas eram vistas como parte do conceito de desenvolvimento e que uma 

reforma jurídica pode ser explicada sem a necessidade de estar ligada ao crescimento. 

Ao discorrer sobre os elementos de um novo Estado desenvolvimentista, David Trubek, 

dentre as medidas, cita: setor privado como investidor em vez de empreendimentos estatais, 

Estado com o papel de coordenação de projetos, colaboração e comunicação entre os setores 

público e privado, atenção especial ao empreendedorismo, inovação e desenvolvimento de novos 

produtos em vez de depender de tecnologia e know-how importados, privatização ou parcerias 

público-privadas na prestação de serviços públicos e atenção à proteção social, com esforços na 

redução da desigualdade e garantia da solidariedade206. 
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Por fim, Trubek acredita que Direito e desenvolvimento não é apenas um conceito técnico 

ou uma receita de reformas, mas também uma ideia emancipação. E analisa: 

Os esforços do Direito e desenvolvimento podem estar voltados a promover o 

crescimento econômico, preservar a liberdade individual, proteger a propriedade 

privada, garantir os Direitos humanos ou fomentar a emancipação de grupos. Mas os 

objetivos podem incluir também valores jurídicos, como a garantia do devido 

processo e da proteção igual207. 

Enfatiza que, atualmente, a concepção de desenvolvimento se ampliou, pois 

“Crescimento e equidade permanecem, mas o desenvolvimento tem sido definido de modo a 

incluir metas como alívio direto da pobreza, emancipação das mulheres, proteção das minorias, 

liberdade política, acesso à justiça e segurança jurídica208”. 

Exprime, também, que hoje o momento é do “pós-Direito e desenvolvimento”, isso 

porque sempre são possíveis novas práticas sobre os cacos do passado. É necessário analisar o 

passado, verificar as lições aprendidas e continuar engajado no movimento. 

 

3.6.3.1 Brasil, hoje! 

 

Em 2002, Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito Presidente do Brasil, conduzindo, em termos 

político-ideológicos, a esquerda ao poder. À época, o mercado temia o aumento dos gastos 

públicos e o cancelamento das reformas realizadas durante governo FHC. Mesmo assim, o 

governo se propôs e conseguiu aprovar uma reforma da Previdência Social, que introduziu 

mudança de regras no regime dos servidores públicos. Além disso, estabeleceu metas de 

inflação e anunciou medidas de ajuste fiscal. 

Com relação às parcerias do setor público e a iniciativa privada, as privatizações e concessões 

eram um ponto controverso ante o viés político-ideológico do governo. Apesar disso, a 

Lei nº. 11.079/04, que instituiu normas gerais de licitação e contratação de parcerias público-

privadas no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, foi 

editada, mas sem muita efetividade, sendo parcos os resultados obtidos com a lei, haja vista as 

concepções ideológicas do governo, que “demonizavam” as palavras privatização e privado. 

Com Dilma Rousseff (2010 – 2016) a política iniciada em 2002 teve continuidade e a 

temida elevação de gastos públicos se concretizou. Benefícios sociais, subsídios, dentre outras 

medidas, incharam a máquina estatal. O resultado de tudo isso, em 2017, foi uma crise 

                                                           
207 TRUBEK, David. A coruja e o gatinho: há futuro para o “Direito e desenvolvimento”? In: RODRIGUEZ, 

José Rodrigo (org.). O novo Direito e desenvolvimento: passado, presente e futuro. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 

217-225. p. 217. 
208 Ibidem. p. 221. 
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econômica sem precedentes na história do País, tendo em suas mãos um enorme desequilíbrio 

na gestão das contar públicas.  

Ao assumir a Presidência da República, após o impeachment de Dilma Rousseff, Michel 

Temer reconheceu que, em virtude da falta de recursos públicos, era imprescindível chamar o 

setor privado para compartilhar competências mediante parcerias.  

O governo Bolsonaro, iniciado em 2019 com a proposta de reduzir o tamanho do Estado 

e desburocratizar a máquina, evidencia ser fundamental pensar de modo estratégico, 

desburocratizando e simplificando, atraindo investimentos, gerando empregos e reduzindo o 

custo para seus usuários. Também, compreende a necessidade da realização de um ajuste fiscal 

e as reformas da previdência e tributária, essenciais para a recuperação da economia brasileira 

Percebe-se que, desde a implementação da Escola desenvolvimentista no Brasil, o 

vocábulo “desenvolvimento” não sai da agenda dos governos brasileiros.  

David Trubek afirma que, no Brasil, desenvolvimento, tradicionalmente, remete a ideia de 

projetos nacionalistas com forte ingerência estatal. Enfatiza, ainda, que “[...] a necessidade de 

criar um mercado interno dinâmico e de controlar a produção de normas jurídicas sempre esteve 

no centro da agenda desenvolvimentista brasileira, ligada ao objetivo de construir um Brasil 

autônomo e soberano209”, ou seja, no Brasil, historicamente, predomina a estratégia de liderança 

e direção do Estado na condução dos projetos de desenvolvimento nacional. 

Como já expresso, o terceiro momento do Direito e desenvolvimento prevê maior integração 

dos setores público e privado, o que é um grande desafio para o Brasil que, constantemente, associa 

o privado com interesses individuais e egoístas e não como oportunidade de parceria do setor 

público com a iniciativa privada como forma de promover os interesses nacionais.  

E Trubek conclui que o debate sobre o Direito e desenvolvimento no Brasil é constante, 

pois esse tema demanda permanente preocupação no País. 

Por fim, Rafael Zanatta destaca que, mesmo hoje, não existe uma definição acerca da 

natureza do âmbito de estudos sobre “Direito e desenvolvimento”210. Assim, percebe-se é que 

o movimento do Direito e desenvolvimento é dinâmico, sendo fundamental o constante exame 

das relações entre os fenômenos jurídicos e as grandes mudanças sociais, econômicas e políticas 

de uma sociedade. É dessa análise que será estabelecida a política pública a ser seguida por 

determinado País.  

                                                           
209 TRUBEK, David. O novo Direito e desenvolvimento: passado, presente e futuro. In: RODRIGUEZ, José 

Rodrigo (org.). São Paulo: Saraiva, 2009. p. XX. 
210 ZANATTA, Rafael Augusto Ferreira. Direito e desenvolvimento no século XXI: rumo ao terceiro momento? 

In: Anais [I Circuito de Debates Acadêmicos]. Ipea e Associações de Pós-graduação em Ciências Humanas. II 

Conferência do Desenvolvimento. Brasília, 2011. 
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4 DIREITO DA INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO E PARCERIA 

PÚBLICO-PRIVADA 

Neste capítulo, avalia-se a relevância do instituto da parceria público-privada na promoção 

do desenvolvimento no País, mediante a concretização do Direito da infraestrutura. De início, faz-

se um estudo sobre o recente ramo da Ciência do Direito intitulado de “Direito da infraestrutura”, 

reconhecida como um fator de desentrave para o desenvolvimento econômico e social. 

É oferecido um histórico sobre o tratamento dispensado pelos governos brasileiros à 

infraestrutura, bem como sua situação atual. Também, mediante dados coletados por órgãos 

internacionais, como Banco Mundial e OCDE, destaca a relevância das parcerias público-

privadas na concretização de uma infraestrutura eficiente, enfatizando que, para isso são 

necessárias reformas urgentes, conforme lembra a doutrina do “Direito e desenvolvimento”. E, 

demonstra, com base em experiências exitosas, que o instrumento de parcerias público-privadas 

é uma das melhores alternativas para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil. 

 

4.1 Direito da infraestrutura 

 

Leonardo Melhorato Grilo211 define infraestrutura como os ativos212 físicos exigidos que 

atendam aos interesses do público, possibilitando o acesso a serviços e oportunidades 

econômicas e sociais. São divididos em duas categorias: econômica (rodovias, aeroportos, 

energia, saneamento básico, ferrovias, telecomunicações e tecnologia da informação) e social 

(Saúde, Educação e habitação social).  

A infraestrutura deve atender a sociedade com atividades fundamentais de manutenção 

da qualidade de vida e contribuindo para o desenvolvimento econômico e social de um País. 

No âmbito político, a infraestrutura pode ser considerada como um fator indispensável para o 

exercício da soberania. 

Acerca da perspectiva do investimento, Leonardo Grilo destaca que a infraestrutura desfruta 

das seguintes particularidades: alto custo de implantação com recuperação do investimento a longo 

prazo; “[...] desempenho financeiro mais dependente das negociações contratuais com o governo 

                                                           
211 GRILO, Leonardo Melhorato. Modelo de análise da qualidade do invrstimento em projetos de parceria público-

privada (PPP). 2008. 457 f. Tese (Doutorado em Engenharia). – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. p. 28. 
212 “Um ativo é algo que tem valor real ou potencial para uma organização. Esse valor pode ser variável entre 

diferentes organizações e respetivos stakeholders (partes interessadas), pode ser tangível ou intangível, financeiro 

ou não financeiro”. (COUTINHO, Rui. Gestão de ativos físicos aplicada às infraestruturas. Revista portuguesa de 

engenharia de estruturas, Série III, n. 4, p. 113-118, julho, 2017. Disponível em: 

http://rpee.lnec.pt/Ficheiros/rpee_serieIII_n04/rpee_sIII_n04_pg113_118.pdf. Acesso em: 11 dez. 2018). 
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do que das forças de mercado213”, pois as tarifas, em geral, são vinculadas a índices econômicos 

estabelecidos pelo governo; “[...] a competição é limitada, a demanda pelos serviços é estável, os 

preços são geralmente inelásticos e as tarifas nem sempre refletem o custo marginal para produzir 

o serviço214”, ou seja a forte regulação é um risco das parcerias, pois o governo pode não cumprir 

os compromisso depois de realizados os investimentos. 

Se a infraestrutura está ligada a serviços como energia, comunicação, saúde, transportes 

e a Educação, por exemplo, significa que está intimamente relacionada aos Direitos 

fundamentais. Adicione-se o Direito ao saneamento básico (água, esgoto e resíduos), à saúde, 

à mobilidade com diversidade de modais, e o acesso à informação e a inclusão digital, que 

também podem ser considerados hoje como um Direito fundamental. 

A pergunta que se faz é: qual a relação do tema das parcerias público-privadas com o Direito 

da infraestrutura? A resposta é simples: hoje, com a crise fiscal e econômica vivida pelo Brasil e, 

consequentemente, a falta de recursos financeiros para o investimento em infraestrutura (em 

geral, obras de altíssimo custo), a Administração Pública percebe a imprescindibilidade das 

parcerias público-privadas, tanto em sentido amplo (concessões comuns e privatizações), quanto 

em sentido restrito (concessões patrocinadas e administrativas previstas na Lei nº.  11.079/2004). 

Nota-se, portanto, que o Direito da infraestrutura é um ramo recente na ciência do Direito, 

mas que, a cada dia, vem ganhando espaço devido à necessidade urgente de se implementar 

uma infraestrutura eficiente no País em diversas áreas. Assim o ramo do Direito da 

infraestrutura também pode ser dividido em especialidades, dependendo da área (energia, 

portos, estradas, aeroportos, comunicação dentre outros). 

 

4.2 Aspectos que fazem da infraestrutura um fator de desentrave para o 

desenvolvimento econômico e social 

 

A escolha do setor privado na realização de investimentos na infraestrutura nacional não 

decorre apenas do desequilíbrio fiscal vivenciado pelo País, que resultou na falta de recursos 

financeiros por parte da Administração Pública. Também se consideram as reconhecidas 

vantagens trazidas pela eficiência do setor privado, além dos custos que podem ser evitados ou 

reduzidos com a participação da iniciativa privada. 

                                                           
213 GRILO, Leonardo Melhorato. Modelo de análise da qualidade do invrstimento em projetos de parceria público-

privada (PPP). 2008. 457 f. Tese (Doutorado em Engenharia). – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. p. 27-29. 
214 Ibidem. 



94 

 

Fabio Giambiagi elenca os motivos pelos quais considera que a infraestrutura é fator-

chave para o crescimento de um País. O primeiro ponto que explica a afirmação anterior é o 

fato de que alguns setores de infraestrutura estão ligados a elementos físicos, condição 

preestabelecida para a expansão de outras atividades. Se não existirem estradas para o 

escoamento de commodities215 agrícolas, o agronegócio não prospera. 

Em outro ponto, acentua: 

A infraestrutura em si é um componente importante da produção. No Brasil, por 

exemplo, os serviços industriais de utilidade pública de eletricidade e gás, água e 

esgoto e saneamento – que são parte do macrossetor “Indústria” nas Contas Nacionais 

– combinados com os itens de “transporte, armazenagem e correio”, que são 

componentes do macrossetor “Serviços”, somam em torno de 7% do Produto Interno 

Bruto (PIB) a preços básicos. Isso significa que um crescimento de 10% desses 

setores, por exemplo, por si só já garante uma expansão de 0,7% do PIB, mesmo que 

todo o restante da economia conserve o seu nível de produção216; 

Também enfatiza que uma boa infraestrutura física na área de transportes situa a 

economia do País em uma posição de competição a nível internacional. E o autor exemplifica, 

expondo o caso de um País que possua boas estradas e ferrovias com grande circulação para a 

exportação e a importação de produtos, tornando sua economia mais competitiva.  

Para reforçar o argumento, associa uma boa infraestrutura a custos menores para 

produtores e usuários, pois, quando um caminhão demora dias para chegar ao porto, devido as 

péssimas condições da estrada, seu produto embarcará mais caro por causa do valor do frete a 

ser embutido no preço final217. 

Ademais, Sérgio Moro, ao tratar do tema, assinala que o desenvolvimento eficiente da 

infraestrutura vai além da questão sobre corrupção, deriva de outros temas como regulação e 

financiamento. Destaca, porém, que a corrupção sistêmica atinge as possibilidades de um eficiente 

desenvolvimento da infraestrutura nacional, como também impacta no bem-estar de qualquer País. 

E complementa, declarando que, “[...] além dos custos óbvios decorrentes das propinas, 

inseridas em contratos públicos, afugentam-se investidores e há custos indiretos, decorrentes 

da provável tomada de decisões econômicas ineficientes, por se cogitar em primeiro lugar na 

propina e não no interesse público ou da empresa218”. 

                                                           
215 O vocábulo “commodity” pode ser traduzido como “mercadoria”, referindo-se a produtos que podem ser 

armazenados por determinado tempo sem o risco de perder sua qualidade. São matérias primas. Exemplo de 

commodities agrícolas são o café, a soja, o açúcar, o milho e o trigo. Possuem valor de mercado e seus preços são 

estipulados em nível mundial, sendo negociados em bolsas de valores. 
216 GIAMBIAGI, Fabio. Capitalismo: modo de usar: porque o Brasil precisa aprender a lidar melhor forma de 

organização econômica que o ser humano já inventou. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. p. 49. 
217 Ibidem. 
218 MORO, Sérgio Fernando. Prefácio. In: PASTORE, Affonso Celso. Infraestrutura: eficiência e ética. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2017. p. XI-XIX. p. XIX. 
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Segundo relatório publicado pela OCDE, o Brasil ocupa a 79º posição no ranking da 

corrupção. O órgão afirma que as práticas de corrupção e pagamento de propinas, reveladas nos 

últimos anos, desperdiçou dinheiro público, permitindo que servidores e empresas desviassem 

recursos do contribuinte. Também, as concessões de infraestrutura mostraram-se vulneráveis, pois 

“[...] as estimativas sugerem que doações de campanha de empresas fizeram com que aumentasse 

significativamente a probabilidade de essas empresas ganharem contratações públicas219”. 

E, conclui, enfatizando que a dicotomia entre Estado versus Mercado deve ser superada, 

pois o que interessa é examinar e debater como o Estado e o Mercado podem interagir de modo 

eficiente, a fim de proporcionar um desenvolvimento significativo da nossa infraestrutura, bem 

como o bem-estar geral do País. 

Segundo Affonso Celso Pastore, para que isso ocorra é indispensável: o aumento da 

segurança jurídica nos contratos entre o setor público e a iniciativa privada; o risco regulatório 

baixo, beneficiando os usuários com tarifas menores e os investidores com lucros, atraindo mais 

capital privado; aumentar a competição e reprimir a cartelização com a abertura do mercado 

nacional ao capital estrangeiro, “[...] melhorando a eficiência e reduzindo a vulnerabilidade a 

comportamento oportunista na renegociação de contratos e à corrupção e a criação de condições 

para reduzir a dependência dos financiamentos, relativos ao BNDES, incentivando mecanismos 

que levem ao uso de recursos privados como, por exemplo, o mercado de capitais220”. 

Para complementar o estudo sobre os aspectos favoráveis da infraestrutura no 

desenvolvimento econômico e social de um País, Leonardo Grilo afirma que, além de 

economicamente, a infraestrutura contribui para a elevação de produtividade. e 

competitividade. 

Também favorece o desenvolvimento social, porque aumenta “[...] o acesso dos mais 

pobres a atividades econômicas essenciais, oferece oportunidades produtivas adicionais em 

áreas subdesenvolvidas221”. E mais: cria oportunidades de emprego como também pode atingir 

para melhor os serviços de educação e saúde. Por fim, enfatiza que a ausência de saneamento 

básico causa um alto índice de mortalidade infantil. Assim quando é oferecido um sistema 

eficiente de água e esgoto tratado, esse índice cai drasticamente. 

 

                                                           
219 OCDE. Relatórios econômicos OCDE Brasil 2018. Disponível em: https://www.oecd.org/eco/surveys/Brazil-2018-

OECD-economic-survey-overview-Portuguese.pdf. Acesso em 15 dez. 2018. 
220 PASTORE, Affonso Celso. Introdução. In: PASTORE, Affonso Celso. Infraestrutura: eficiência e ética. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2017. p. XXII-XXXVIII. p. XXVI. 
221 GRILO, Leonardo Melhorato. Modelo de análise da qualidade do invrstimento em projetos de parceria público-

privada (PPP). 2008. 457 f. Tese (Doutorado em Engenharia). – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. p. 30. 
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4.3 Breve histórico da infraestrutura no Brasil 

 

Para realizar esse histórico da infraestrutura brasileira, o estudo irá se apoiar em momentos 

importantes. O primeiro deles dá-se em 1840, com o reinado de D. Pedro II. É durante este período 

que se conhece Irineu Evangelista de Sousa (1813 – 1889), ou Barão de Mauá. Mais tarde, em 1874, 

recebeu o título de Visconde de Mauá. Era um industrial e banqueiro que tentou dar início à 

modernização nacional nas áreas de infraestrutura, indústria naval e no mercado financeiro. 

Visconde de Mauá é responsável pela primeira concessão de iluminação pública, em 1850. 

À época, ainda Barão de Mauá, propôs ao Estado transformar os pontos de iluminação em uma rede 

de iluminação pública. Se antes era utilizado óleo de baleia ou outros produtos de origem vegetal, 

após a concessão, utiliza-se gás de hidrogênio carbonado obtido através de carvão mineral. A cidade 

do Rio de Janeiro foi a primeira cidade a fazer uso desse combustível. A concessão durou 25 anos.  

Outro exemplo de parceria do setor público com o setor privado, sendo este na pessoa de 

Visconde de Mauá, foi a implantação da primeira ferrovia no Brasil, em 1852. A ferrovia tinha 

16 km de extensão e ligava o Rio de Janeiro a Petrópolis. Já em 1855, tem-se a ferrovia que 

ligava as cidades paulistas de Santos a Jundiaí. Vale mencionar, ainda, que em 1872, houve a 

instalação de um cabo submarino para telégrafos que ligava a América do Sul à Europa. Além 

de ferrovias, Mauá construiu a primeira estrada pavimentada que ligava Petrópolis, no Rio de 

Janeiro, a Juiz de Fora, em Minas Gerais. 

Infelizmente, todas essas inovações não deram prosseguimento, pois Mauá não obteve apoio 

por parte do Estado, que limitou a economia brasileira a uma economia agrária, pecuarista e 

escravocrata. O Brasil monarquista ainda não estava preparado para tantas inovações e a 

modernidade de um homem que estava à frente de seu tempo. 

Outro período importante para a infraestrutura brasileira refere-se aos governos de 

Getúlio Vargas (1930 a 1945 e de 1951 a 1954), períodos caracterizados por intensa intervenção 

estatal na economia. Getúlio Vargas foi responsável pela criação de estatais em áreas 

estratégicas, como no setor de siderurgia com a Companhia Siderúrgica Nacional, no setor de 

energia com a Companhia Hidrelétrica do São Francisco (CHESF), a mineradora Companhia 

do Vale do Rio Doce e a Petrobrás. 

Com Getúlio Vargas, a economia brasileira adotou um modelo de Estado intervencionista, 

que atuava tanto na prestação dos serviços públicos essenciais, quanto no desenvolvimento e 
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empreendimento da atividade econômica, ocasionando o surgimento de empresas estatais em 

setores econômicos, geralmente exercidos pela iniciativa privada222. 

Durante os “anos dourados”, expressão cunhada para se referir ao governo de Juscelino 

Kubitschek (1956 – 1961), a infraestrutura também fez parte do programa de governo. Com o lema 

“Cinquenta anos em cinco”, o governo de Juscelino Kubitschek (1956 – 1961) elegeu-se tendo 

como programa de governo um plano de metas.  

Esse plano consistia em 30 objetivos, mais a construção de Brasília e a transferência da capital 

que deveriam ser alcançados durante os cinco anos de governo. Entre os objetivos pode-se 

mencionar o desenvolvimento do setor de infraestrutura (energia elétrica, energia nuclear, rodovias, 

ferrovias, transporte aeroviário, poros e dragagem e construção naval223) e a execução das metas 

com recursos públicos e privados. 

O investimento em infraestrutura era considerado imprescindível, pois sua ausência impedia 

o crescimento da economia nacional. Destaca-se que, em virtude da vultosa quantidade de recursos 

a serem empregados, a maioria dos investimentos no setor de infraestrutura foram realizadas pelo 

Poder Púbico. Ficaram a cargo do setor privado os investimentos referentes à industrialização, 

sendo realizados, por vezes, com o suporte do setor público. 

Durante os governos militares ocorreu a retomada dos investimentos públicos no setor de 

infraestrutura. Exemplo disso são as grandes obras realizadas à época: Ponte Rio-Niterói; as 

hidrelétricas de Itaipu e Tucuruí, que até hoje são responsáveis por quase um quarto da geração de 

energia do Brasil, e as usinas nucleares de Angra dos Reis. 

No período do chamado “milagre econômico” brasileiro, de1968 a 1973, houve intenso 

crescimento da produção industrial, com predominância dos setores produtores de bens duráveis e 

de bens de capital, resultantes de expressivo volume de investimentos estrangeiros diretos e 

empréstimos. Foram criadas várias empresas estatais que deram grande impulso aos setores de 

energia e telecomunicação.  

Já no início dos anos de 1980, o “milagre econômico” se transformou em crise e recessão, 

pois, houve a desaceleração do crescimento econômico, encolhimento do PIB, aumento da 

dívida externa, moratória e uma inflação na “estratosfera”. Em 1984, a dívida externa brasileira 

representava 53,8% do PIB nacional. Somente em 1994, os pagamentos da dívida foram 

regularizados. 

                                                           
222 VIZEU, Leonardo. Lições de Direito Econômico. 7 ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2014. n. p. 
223 BRASIL. Biblioteca digital do planejamento. In: Brasil. Planejamento, desenvolvimento e gestão. 

Disponível em: http://bibspi.planejamento.gov.br/handle/iditem/490. Acesso em: 12 mar. 2018. 
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Com a promulgação da CFRB/1988 e a inserção do Estado regulador, os governos passaram 

a produzir políticas desestatizantes. As privatizações ocorriam nas áreas de infraestrutura, como 

energia, transporte e siderurgia. Foi o governo de Fernando Henrique Cardoso, porém, o mais 

enfático na questão relacionada a privatizações e concessões, cite-se como exemplo a 

Lei nº. 8.987/95 que dispõe sobre o regime de concessão e permissão de serviços público, sendo 

que, até janeiro de 2002, cerca de 60 empresas haviam sidos privatizadas. Nesse período, o Estado 

preocupou em fazer as reformas necessárias (por exemplo, reforma administrativa com as Emendas 

Constitucionais nº. 19 e 20 de 1998) e a criação de agências reguladoras. 

Com os governos de Lula e Dilma, houve a edição da Lei nº. 11.079/04 que instituiu 

normas gerais de licitação e contratação de parcerias público-privadas, porém os avanços 

relacionados a essa lei foram diminutos. Apesar da infraestrutura ter ganho o reforço do 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), cujo objetivo era a retomada dos 

investimentos em infraestrutura pelo governo, esse programa aumentou substancialmente o 

gasto público e provocou uma crise fiscal e econômica.  

Some-se a isso o desencadeamento da operação “Lava-jato”, iniciada em 2014, e que 

demonstrou que parte do dinheiro, a ser investido em obras de infraestrutura, era consumido em 

corrupção e propina. O primeiro alvo da operação foi a Petrobrás, porém, com o passar das 

investigações, comprovou-se que havia um sistema muito bem estruturado de pagamento de 

propinas a servidores, congressistas e a membros do Poder Executivo, em diversos setores, como 

energia, construção civil, dentre outros.  

Já no governo de Michel Temer, a questão de infraestrutura e as parcerias dos setores 

público e privado volta ao protagonismo, com a publicação da Lei nº. 13.334/2016, que instituiu 

o Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) que tem por finalidade “[...] à ampliação e 

fortalecimento da interação entre o Estado e a iniciativa privada por meio da celebração de 

contratos de parceria para a execução de empreendimentos públicos de infraestrutura e de outras 

medidas de desestatização224”. 

Agora, em 2019, o governo do Presidente Bolsonaro anunciou um amplo programa de 

desestatização, com privatizações e parcerias. No ambiente político, o déficit nas contas 

governamentais, a incapacidade de investimento público, a pressão crescente por infraestrutura 

e as demandas sociais se chocam no caminho da definição de prioridades. As expectativas 

geradas pelo novo governo criam um clima agitado por esperanças e incertezas. 

                                                           
224 BRASIL. Lei nº. 13.334 de 13 de setembro 2016. Cria o Programa de Parcerias de Investimentos – PPI. In: Brasil. 

Palácio do Planalto. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/L13334.htm. 

Acesso em: 14 mar 2018. 
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4.4 Situação atual da infraestrutura no Brasil 

 

A situação da infraestrutura brasileira está “[...] entre ruim e péssima, com qualquer métrica 

que for empregada225”, sendo sua deficiência resultado de uma gama de fatores, dentre eles: falta 

de recursos, escolhas erradas, letargia administrativa, politização de decisões, inaptidão 

administrativa, mudanças de orientação dos governos e preconceito ideológico.  

Sobre as péssimas condições da infraestrutura no Brasil, Fábio Giambiagi relata que a 

banda larga tem problemas de baixa velocidade de conexão. As estradas brasileiras são noticiadas 

como de baixíssima qualidade, o que encarece o preço final do bem ou produto devido ao alto 

custo do frete. A malha ferroviária é insuficiente.  

Os aeroportos começam a ter melhorias devido ao regime de concessões, como, por exemplo, 

Guarulhos, Viracopos, Galeão e o Pinto Martins. E os problemas do setor elétrico estão diariamente 

na mídia, vide a “via crucis” referente à privatização da Eletrobrás. E conclui afirmando que a 

infraestrutura brasileira passou todo esse tempo “deitada em berço esplêndido226”. 

O resultado disso é o pouco investimento do País em infraestrutura (figura 1). Em relatório 

publicado em fevereiro de 2018, a OCDE divulgou dados e recomendações ao País em diversas 

áreas. Sobre infraestrutura, a instituição recomenda o aumento de investimentos, pois nessa área 

o Brasil é um dos Países que menos investe no setor. 

Giambiagi alerta para o fato de que o percentual de investimentos em infraestrutura, que é 

medido em relação ao PIB, está estagnado no País desde o ano de 2001. Revela que, de 2001 a 

2002, o percentual foi de 2,6%, ou seja, somente 2,6% do PIB nacional foram transformados em 

investimento em infraestrutura. De 2003 a 2006 a taxa caiu para 1,8%. No período de 2007 a 

2010, 2,2% do PIB. Já entre 2011 e 2014, 2,3%.  

O relatório da OCDE publicado no início de 2018 revela que a taxa percentual ficou abaixo 

de 2% do PIB conforme figura 1. Já com relação à qualidade de infraestrutura (figura 2), dentre 

138 Países o Brasil ficou na 116º posição. 

O órgão também recomenda uma série de reformas (regulação, gastos públicos, 

previdência, dentre outras) a fim de melhorar o clima de negócios, aumentando a produtividade 

e o crescimento potencial. É urgente “[...] lidar com os gargalos de infraestrutura, causados por 

anos de pouco investimento, será crucial227” 

                                                           
225 GIAMBIAGI, Fábio; SCHWARTSMAN, Alexandre. Complacência. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. p. 102. 
226 GIAMBIAGI, Fabio. Capitalismo: modo de usar: porque o Brasil precisa aprender a lidar melhor forma de 

organização econômica que o ser humano já inventou. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. p. 48-49. 
227 OCDE. Relatórios econômicos OCDE Brasil 2018. Disponível em: https://www.oecd.org/eco/surveys/Brazil-2018-

OECD-economic-survey-overview-Portuguese.pdf. Acesso em 15 dez. 2018. 
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Figura 1 – Percentual de investimento em infraestrutura em relação ao PIB 

Fonte: OCDE228 

Figura 2 – Qualidade da infraestrutura 

Fonte: OCDE, 2018229 

 

                                                           
228 OCDE. Relatórios econômicos OCDE Brasil 2018- construindo um Brasil mais próspero e produtivo. 

Disponível em: https://www.oecd.org/eco/surveys/Construindo-um-Brasil-mais-prospero-e-mais-produtivo-

OCDE-relatorios-economicos-2018.pdf. Acesso em 15 dez. 2018. 
229 _______. Relatórios econômicos OCDE Brasil 2018- construindo um Brasil mais próspero e produtivo. 

Disponível em: https://www.oecd.org/eco/surveys/Construindo-um-Brasil-mais-prospero-e-mais-produtivo-

OCDE-relatorios-economicos-2018.pdf. Acesso em 15 dez. 2018. 
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A fim de melhorar o ambiente de negócios, a OCDE, no relatório de 2018, estipula 

inúmeras recomendações no sentido de promover reformas urgentes e imprescindíveis. Entre 

elas sugere que o País invista mais em Educação e Infraestrutura e menores distorções fiscais 

são essenciais para alavancar a produtividade nacional. 

Com investimento em infraestrutura de R$ 87 bilhões ou 1,4% do PIB, o País não 

conseguiu sequer cobrir os gastos de depreciação dos ativos, que são insuficientes, em operação. 

O ritmo de investimento em infraestrutura é mais lento do que as necessidades. E estas só 

crescem. A solução é atrair o capital privado, mas é preciso garantir a estabilidade das regras e 

maior segurança jurídica. 

Entende-se que é urgente e necessário um projeto concreto e eficiente para o 

desenvolvimento da infraestrutura nacional. Para isso, entretanto, é fundamental que haja uma 

melhora no clima de negócios (com a realização das devidas reformas) e, também, maior 

integração com a economia global o que elevaria a produtividade, aumentado a concorrência e 

ganhos de eficiência. Por fim, a infraestrutura depende de uma decisão política, pois, os 

investimentos nessa área devem ser prioridade na agenda política dos Países. 

 

4.5 Parceria público-privada na promoção do desenvolvimento socioeconômico no Brasil 

 

Em razão dos efeitos negativos provocados pela recente crise econômica e fiscal, o 

governo brasileiro tem, hoje, o desafio de promover o desenvolvimento econômico e social. E, 

para isso, pode se utilizar das parcerias público-privadas, tanto as de sentido amplo (concessões 

comuns, por exemplo) quanto as de sentido estrito (previstas na Leis nº.  11.079/2004).  

Com relação à amplitude do termo desenvolvimento, a doutrina de “Direito e 

desenvolvimento” demonstra que definição do vocábulo deve incluir mudanças econômicas, 

políticas e sociais, objetivando uma melhora na qualidade de vida da sociedade. 

Ressalte-se que para Eros Grau, a noção de desenvolvimento supõe dinâmicas mutações 

que sejam capazes de gerar um processo de mobilidade social contínuo. Além disso, o “[...] 

processos de desenvolvimento deve levar a um salto, de uma estrutura social para outra, 

acompanhado da elevação do nível econômico e do nível cultural-intelectual comunitário230”; 

e que as mudanças não devem ser apenas quantitativas, mas também qualitativa. 

                                                           
230 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 213. 
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Em 2007, Nilton Kiyoshi Kurachi231 já afirmava que nem mesmo as mais altas cargas 

tributárias do mundo, dos serviços públicos de péssima qualidade, conjuntura econômica 

nacional desfavorável em todas as esferas e, some-se a isso, a crise social (desemprego e aumento 

da pobreza) não devem formar uma barreira ao desenvolvimento socioeconômico do País.  

Percebe-se que 11 anos depois, a situação, há pouco descrita, pouca coisa mudou. A 

Administração Pública continua com os mesmos obstáculos a serem transpostos. E o instituto 

da parceria público-privada, também, mantém-se, como o instrumento de transformação da 

realidade socioeconômico do País.  

Portanto, a parceria público-privada continua a ser a melhor alternativa do governo na 

atração de capital privado em busca de parcerias com o setor privado na consumação de projetos 

de infraestrutura, concretizando um real desenvolvimento socioeconômico, “[...] 

desencadeando, indubitavelmente, numa salutar mudança social232”.  

 

4.6 Reformas necessárias, conforme a doutrina do Direito e desenvolvimento 

 

No capítulo anterior, foi mencionado que o atual momento da doutrina do “Direito e 

desenvolvimento” exige dos setores público e privado mútua colaboração e parcerias. Para que 

o parceiro privado, no entanto, tenha segurança jurídica e confiança, é imprescindível realizar 

reformas em diversos âmbitos do setor público.  

Além disso, a iniciativa privada deve lidar com os riscos regulatórios. Para diminuir tais 

riscos, é preciso reduzir as barreiras legais ou regulatórias. O que é isso? São imposições 

concebidas pelo País na instalação e no funcionamento de uma empresa. Essas barreiras, apesar 

de denominadas legais ou regulatórias, ocasionam elevação de custos da máquina, afastando os 

investimentos provenientes do capital privado. 

Exemplo disso ocorreu nas concessões dos aeroportos. Em 2012, a Presidente Dilma 

Rousseff estabeleceu que a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO) 

deveria ser acionista na Sociedade de Propósito Específico (SPE), mantendo para si até 49% 

dos consórcios vencedores. O governo obrigou o setor privado tê-lo como sócio com poder de 

decisão. Isso significa que o parceiro privado investe seu capital em um negócio onde não tem 

liberdade de investimento nem de gerenciamento, tendo em vista que o parceiro público terá 

poder de decisão.  

                                                           
231 KURACHI, Nilton Kiyoshi. A parceria público-privada como instrumento efetivo do desenvolvimento econômico 

e social. 2007. 205 f. Dissertação (Mestrado em Direito). – Universidade de Marília, Marília, 2007. p. 189. 
232 Ibidem. p. 190. 
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Esse modelo foi utilizado na concessão dos aeroportos de Guarulhos, Brasília, Galeão, 

Viracopos e Confins. Apesar de algumas melhorias ocorridas nesses aeroportos, detectou-se o 

fato de que alguns enfrentaram dificuldade financeiras. É o caso do aeroporto de Viracopos em 

Campinas concedido em 06/02/2012, e cujo contrato teria vigência por 30 (trinta) anos.  

Neste caso, os acionistas da concessionária decidiram, em julho de 2017, iniciar o 

processo da devolução da concessão, a fim de que o governo faça uma nova licitação ou que 

outra empresa assuma. Até isso ocorrer, a atual concessionária continua na administração do 

aeroporto de Viracopos. E, por isso, em 2018 a empresa concessionária pediu recuperação 

judicial em virtude da ausência de manifestação das autoridades administrativas quanto ao pedido 

de “devolução amigável da concessão233”. O caso ainda não foi solucionado. 

Outro caso ocorreu com o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Neste caso, o Conselho 

de Administração da Infraero negou, em novembro de 2017, um investimento no valor de R$ 

1,47 bilhão para concessionária RioGaleão, que administra o Aeroporto Internacional Tom 

Jobim. Alegou-se que o investimento não traria retorno positivo para o órgão, mas, na verdade, 

essa decisão teve caráter político. Isso porque houve uma tentativa de reestatizar o aeroporto que 

não se concretizou, porém, demonstra que o uso político das parcerias causa insegurança jurídica 

e desvia completamente do foco das privatizações e das parcerias. Após os problemas citados, o 

governo revogou a regra que determinava a participação da Infraero em 49% na SPE.  

Caso de sucesso, até então, é a concessão do aeroporto Pinto Martins, no Estado do Ceará. 

A Fraport AG, empresa multinacional alemã, em 2017, adquiriu a concessão do aeroporto da 

capital cearense pelo período de 30 anos. A empresa alemã, além dos aeroportos de Fortaleza e 

de Porto Alegre, administra outros aeroportos em todos os continentes. 

No momento, a empresa concessionária faz investimentos na ampliação do equipamento. 

Em pouco mais de um ano de concessão, mais de 20% das obras de ampliação já foram 

concluídas. A expectativa é a potencialização do turismo e da economia do Estado do Ceará, 

dobrando o número de passageiros que passam pelo Aeroporto Internacional Pinto Martins, em 

Fortaleza. Também, espera-se que aumente no número de turistas estrangeiros entre 60 e 70 mil 

por ano. Em números domésticos, o hub deve ser responsável por um aumento de 1,5 milhão 

de passageiros/turistas ao ano, aquecendo a economia do estado234. 

                                                           
233 VIRACOPOS. 07/05/2018 – Nota de esclarecimento. Disponível em: 

http://www.viracopos.com/institucional/imprensa/07-05-2018-nota-de-esclarecimento.html. Acesso em: 19 fev. 2019. 
234 CEARÁ. Hub aéreo: obras de ampliação do Fortaleza Airport chegam a 26%. In: Ceará. Secretaria de 

Infraestrutura. Disponível em: https://www.seinfra.ce.gov.br/2018/10/23/hub-aereo-obras-de-ampliacao-do-

fortaleza-airport-chegam-a-26/. Acesso em: 01 dez. 2018. 

http://www.viracopos.com/institucional/imprensa/07-05-2018-nota-de-esclarecimento.html
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À vista dos casos comentados, percebe-se a necessidade da elaboração de um o marco 

regulatório do setor que impeça a influência política e dê confiança ao investidor privado de 

colocar capital no País. A Figura 3 demonstra o quanto o Brasil impõe barreiras regulatórias, ou 

seja, imposições legais, aos empreendimentos e isso reflete-se nos dados referentes à 

produtividade que também não obtiveram bom desempenho perante o relatório publicado em 

fevereiro de 2018 pela OCDE. 

Figura 3 – Barreiras regulatórias 

Fonte: OCDE235 

A OCDE indica outras reformas legais para melhorar o clima de negócios no País. Um 

exemplo concreto é a Emenda Constitucional nº. 95, de 15 de dezembro de 2016 mais conhecida 

como a emenda do teto dos gastos públicos e que estabelece um novo regime fiscal, determinando 

que as despesas de âmbito federal só podem sofrer aumento em conformidade com a inflação 

cumulada e de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).  

Estabelece esse índice para os orçamentos fiscal e da seguridade social, bem como, para 

todos os órgãos e Poderes. E aponta que se, no caso do Executivo, o órgão “[...] desrespeitar seu 

teto ficará impedido de, no ano seguinte, dar aumento salarial, contratar pessoal, criar novas 

despesas ou conceder incentivos fiscais236”. 

                                                           
235 OCDE. Relatórios econômicos OCDE Brasil 2018- construindo um Brasil mais próspero e produtivo. 

Disponível em: https://www.oecd.org/eco/surveys/Construindo-um-Brasil-mais-prospero-e-mais-produtivo-

OCDE-relatorios-economicos-2018.pdf. Acesso em 15 dez. 2018. 
236 “Existirão, por exemplo, limites individualizados para tribunais, Conselho Nacional de Justiça, Senado, 

Câmara, Tribunal de Contas da União (TCU), Ministério Público da União, Conselho Nacional do Ministério 

Público e Defensoria Pública da União.” (BRASIL. Promulgada emenda constitucional do teto dos gastos públicos. 

In: Brasil. Senado Federal. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/12/15/promulgada-

emenda-constitucional-do-teto-de-gastos. Acesso em: 15 jun. 2017). 
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A finalidade da EC nº. 95/2016 é fazer com que a despesa não cresça mais do que a 

inflação. Esse regime fiscal terá prazo de 20 anos e, a partir do décimo ano, o Presidente poderá, 

mediante projeto de lei complementar ao Congresso Nacional, fazer uma revisão do critério 

uma vez a cada mandato presidencial237. 

Outra reforma realizada pelo governo de Michel Temer é a reforma trabalhista, regulada 

pela Lei nº. 13.467238, de 11 de novembro de 2017, que estabelece, dentre outras medidas: 

convenções e acordos coletivos podem prevalecer sobre a lei em alguns pontos, como jornada 

de trabalho, intervalo, banco de horas, remuneração por produtividade e home office, por 

exemplo; divisão em até três períodos das férias e o trabalhador ainda pode converter 1/3 das 

férias em abono pecuniário e a não obrigatoriedade do pagamento da contribuição sindical. 

A medidas propostas diminuem os encargos pagos pelo empregador, fazendo com que 

este possa reverter o capital em investimentos e postos de trabalho. O relatório da OCDE avalia 

que “a reforma permitiu que acordos entre empresas e trabalhadores prevaleçam sobre a lei, o 

que dá base legal para a prática permanente e reduz as incertezas legais. Ao mesmo tempo, os 

direitos essenciais dos funcionários permaneceram não negociáveis239”. 

Cabe ainda enfatizar que essa lei não modificou Direitos sociais previstos no Texto 

Constitucional. Não houve alteração em relação a seguro-desemprego, salário mínimo, 13º 

salário, repouso semanal remunerado, licenças maternidade e paternidade e Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço (FGTS). 

Também, em 2016, foi aprovada a reforma da Educação, que, se espera, terá efeito 

positivo da capacitação profissional, e, na sequência, na produtividade e competitividade. Em 

última instância, deverá repercutir no Direito e desenvolvimento. Segundo a OCDE, esta 

reforma “[...] reduziu o número de matérias obrigatórias, dando mais opções e mais espaço de 

personalização do conteúdo letivo, para estudantes com menos inclinação acadêmica. É 

provável que isso reduza as taxas de abandono escolar240”. E com isso, pretende-se haver uma 

melhora nos índices educacionais. 

                                                           
237 BRASIL. Promulgada emenda constitucional do teto dos gastos públicos. In: Brasil. Câmara dos Deputados 

Disponível em: http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ECONOMIA/521413-PROMULGADA-

EMENDA-CONSTITUCIONAL-DO-TETO-DOS-GASTOS-PUBLICOS.html. Acesso em: 15 jun. 2017 
238 _______. Lei  nº. 13.467 de 11 de novembro de 2017. In: Brasil. Palácio do Planalto. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm. Acesso em: 15 nov. 2018. 
239 OCDE. Relatórios econômicos OCDE Brasil 2018. Disponível em: https://www.oecd.org/eco/surveys/Brazil-2018-

OECD-economic-survey-overview-Portuguese.pdf. Acesso em 15 dez. 2018 
240 OCDE. Relatórios econômicos OCDE Brasil 2018. Disponível em: https://www.oecd.org/eco/surveys/Brazil-2018-

OECD-economic-survey-overview-Portuguese.pdf. Acesso em 15 dez. 2018. 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ECONOMIA/521413-PROMULGADA-EMENDA-CONSTITUCIONAL-DO-TETO-DOS-GASTOS-PUBLICOS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ECONOMIA/521413-PROMULGADA-EMENDA-CONSTITUCIONAL-DO-TETO-DOS-GASTOS-PUBLICOS.html


106 

 

A Lei nº. 13.415, de 16 de fevereiro de 2017241, objetiva flexibilizar o currículo atual, 

considerado acadêmico e desligado da realidade do mercado de trabalho. Estipula como 

disciplinas obrigatórias Português, Inglês e Matemática. E retirou Artes, Educação Física, 

Filosofia e Sociologia do rol de matérias obrigatórias.  

Ressalte-se que, em 2014, o Plano Nacional de Educação estabelecia uma meta ambiciosa 

de que até 2024, 50% das escolas e 25% das matrículas na educação básica (incluindo os ensinos 

infantil, fundamental e médio) estejam no ensino de tempo integral242, o que ajudaria as mães 

(muitas chefes de família) de crianças em tenra idade a trabalharem despreocupadas com 

relação ao seus filhos que estarão na escola recebendo educação e alimentação.  

Abaixo, a figura 4, elaborada por relatório da OCDE, em fevereiro de 2018, demonstra que, 

quanto mais reformas, maior será o crescimento do País. 

Figura 4 – Reformas adicionais levariam a um crescimento mais forte. 

Fonte: OCDE243 

Da figura 5 depreende-se que a concretização das reformas estabelece um “círculo 

virtuoso” em que a dívida pública e os juros diminuem. Com isso, a confiança do investidor 

                                                           
241 BRASIL. Lei nº. 13.415 de 16 de fevereiro de 2017. In: Brasil. Palácio do Planalto. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm. Acesso em: 15 nov. 2018. 
242 BRASIL. Planejando a próxima década – conhecendo as 20 metas do Plano Nacional de Educação. In: Brasil. 

Ministério da Educação. Disponível em: http://pne.mec.gov.br/images/pdf/pne_conhecendo_20_metas.pdf. 

Acesso em: 27 dez. 2018. 
243 OCDE. Relatórios econômicos OCDE Brasil 2018- construindo um Brasil mais próspero e produtivo. 

Disponível em: https://www.oecd.org/eco/surveys/Construindo-um-Brasil-mais-prospero-e-mais-produtivo-

OCDE-relatorios-economicos-2018.pdf. Acesso em 15 dez. 2018. 
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aumenta, elevando o capital investido e as oportunidades de trabalho, contribuindo para o 

crescimento e fortalecimento da economia nacional, incentivando o desenvolvimento 

econômico e social.  

Entre outras reformas recomendadas pela OCDE, estão: um vasto “pacote” de 

privatizações de empresas estatais; uma reforma que tenha por finalidade acelerar os processos 

de falências; a redução de juros; e uma reforma tributária eficiente que diminua a pressão do 

governo sobre os contribuintes. 

Figura 5 – Mais reformas para uma dívida menor. 

Fonte: OCDE244 

Por último, a mais importante e esperada reforma: reforma da previdência (figura 6). Essa 

é a reforma mais noticiada pela mídia nacional. É a mais necessária para o destrave da economia 

do País, porém, a mais postergada. 

A previdência é um acordo entre gerações passadas, presente e futura. Isso porque os 

trabalhadores de hoje financiam o pagamento das aposentadorias. Os trabalhadores de amanhã 

irão custear os que agora estão na ativa. Ocorre que transformações na população do País como 

por exemplo maior expectativa de via e diminuição da taxa de natalidade começam a gerar 

dificuldades no sistema previdenciário nacional. 

                                                           
244 OCDE. Relatórios econômicos OCDE Brasil 2018- construindo um Brasil mais próspero e produtivo. 

Disponível em: https://www.oecd.org/eco/surveys/Construindo-um-Brasil-mais-prospero-e-mais-produtivo-

OCDE-relatorios-economicos-2018.pdf. Acesso em 15 dez. 2018. 
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Em fevereiro de 2019 foi apresentado o texto da nova reforma da presidência que será 

proposta pelo governo. Atualmente, segundo dados da OCDE, o sistema previdenciário do Brasil 

custa quase 12% do PIB245, o que é alto, dado que a população do Brasil é jovem, mas com 

gasto semelhante ao de países como Alemanha e Japão. 

A aprovação da reforma é fundamental para garantir o equilíbrio e a sustentabilidade da 

do sistema previdenciário para as presentes e futuras gerações. Além disso, ajustará as contas 

públicas, possibilitando crescimento e devolvendo a confiabilidade ao investidor para entrada 

de capital privado. 

Figura 6 – A reforma da previdência é urgente 

Fonte: OCDE246 

Carlos Ari Sundfeld expõe que, para haver as reformas necessárias, é indispensável 

identificar os problemas a fim de aprimorar os ditames normativos, ou seja, edição de normas 

que devem lidar de modo adequado com os “desafios burocráticos”, fomentando o aumento de 

qualidade dos resultados da gestão247. 

                                                           
245 OCDE. Relatórios econômicos OCDE Brasil 2018. Disponível em: https://www.oecd.org/eco/surveys/Brazil-2018-

OECD-economic-survey-overview-Portuguese.pdf. Acesso em 15 dez. 2018 
246 OCDE. Relatórios econômicos OCDE Brasil 2018- construindo um Brasil mais próspero e produtivo. 

Disponível em: https://www.oecd.org/eco/surveys/Construindo-um-Brasil-mais-prospero-e-mais-produtivo-

OCDE-relatorios-economicos-2018.pdf. Acesso em 15 dez. 2018. 
247 SUNDFELD, Carlos Ari. Parceria de investimento em empreendimentos públicos: qual reforma jurídica pode 

fazer diferença? In: PASTORE, Affonso Celso. Infraestrutura: eficiência e ética. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017. 

p. 75-115. p. 80. 
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Por tudo já exposto, entende-se o motivo pelo qual a OCDE248 indica a urgência de um 

conjunto de reformas em diversas áreas (regulação, gastos públicos, previdência, dentre outras), 

acalmando e aumentando a confiabilidade do setor privado, com o fito de elevar a produtividade 

e o crescimento, gerando, também, uma melhora nos índices sociais, principalmente na 

diminuição da taxa de desemprego. 

 

4.7 Exemplos de parcerias público-privadas no Brasil 

 

4.7.1 Parceria público-privada e o sistema prisional – um exemplo atual 

 

Em razão do clamor da opinião pública sobre a atual situação da segurança pública nacional, 

o tema a parceria público-privada no sistema carcerário volta ao centro da discussão nacional. Para 

os críticos do instituto da parceria público-privada aplicado ao sistema prisional, tal alternativa visa 

somente ao lucro das concessionárias da parceria na exploração da mão de obra carcerária e objetiva 

esvaziar o conteúdo dos Direitos fundamentais que tem como base a dignidade humana. 

José Luiz Quadros de Magalhães249, contrário à adoção da parceria público-privada ao 

sistema carcerário, afirma que o parceiro privado visa somente ao lucro e, por isso, quanto mais 

presos mais lucro. O lucro da concessionária depende do aumento da criminalidade e que se deve 

ressocializar o preso de outra maneira. 

Daniela Portugal chega a afirmar que a parceria público-privada nos presídios brasileiros 

é comparável à situação dos negros durante a escravidão no Brasil e à condição dos judeus no 

período do nazismo. E destaca que o discurso utilizado para legitimar a parceria público-

privada, como forma de melhorar a qualidade de vida do presidiário com oportunidade de 

trabalho, “[...] esconde o caráter degradante que se quer impor à população carcerária, mediante 

a utilização de mão de obra barata para obtenção de lucro250”. 

Com relação a tais críticas, não é razoável radicalizar a auferição de lucro, variável 

inerente a qualquer atividade do setor privado em economia capitalista, como fator impeditivo. 

Cabe ao Poder Público exercer sua indelegável função de arbitrar. E o argumento sobre a 

                                                           
248 OCDE. Relatórios econômicos OCDE Brasil 2018. Disponível em: https://www.oecd.org/eco/surveys/Brazil-2018-

OECD-economic-survey-overview-Portuguese.pdf. Acesso em 15 dez. 2018. 
249 MAGALHÃES, José Luiz Quadros de. Privatizar o sistema carcerário? In: OLIVEIRA, Rodrigo Tôrres, 

MATTOS, Virgílio de (Organizadores). Estudos de execução Criminal: Direito e Psicologia. belo Horizonte: 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 2009. p. 69-82. Disponível em: 

https://bd.tjmg.jus.br/jspui/bitstream/tjmg/713/1/ISBN_9788598923024.pdf.. Acesso em: 28 dez. 2018.  
250 PORTUGAL, Daniela. As parcerias público-privadas no sistema prisional como reflexo do processo de 

constitucionalização simbólica. Revista da Segurança da Pública. Belo Horizonte, v. 4, n. 2, p. 86-103, ago.-set., 2010. 
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inconstitucionalidade do instrumento na questão carcerária, em razão de a ofensa aos Direitos 

fundamentais, não se sustenta, porque o trabalho não pode ser considerado como tratamento 

desumano e degradante, nem mesmo comparado às questões históricas da escravidão e ao 

Holocausto durante o nazismo. Enfatiza-se que a própria CRFB/1998 estabelece em art. 6º o 

trabalho como um dos Direitos sociais, contido no rol dos Direitos Fundamentais. 

Além disso, o parceiro privado tem a obrigação de atender às exigências legais da 

Lei nº. 7.210/84251, a Lei de Execuções Penais (LEP), no que diz respeito às condições de 

cumprimento da pena e à dignidade humana. E, no caso de descumprimento tais medidas, 

sanções administrativas e pecuniárias podem ser impostas pelo Estado à empresa 

concessionária, podendo inclusive extinguir o contrato de concessão. 

Sobre o sistema carcerário brasileiro, André Dias Fernandes e Ana Gessica Carneiro Falcão 

asseveram que tal sistema no Brasil vive em estado de coisas inconstitucional. O que é isso? É 

técnica decisória advinda da jurisprudência da Corte Constitucional da Colômbia quando da 

ocorrência de repetidas violações de Direitos fundamentais resultantes da omissão 

inconstitucional do poder político. E essa técnica decisória é realizada com a edição de ordens 

estruturais voltadas aos Poderes Executivo e Legislativo a fim de elaborar e implantar políticas 

públicas que visem pôr fim ao estado de coisas inconstitucional252. 

É público e notório que o sistema carcerário brasileiro “faliu” e o que existe é uma 

ininterrupta violação de Direitos fundamentais consequência da omissão do Poderes. O 

Supremo Tribunal Federal (STF) ao deferir parte do pedido da Arguição de Descumprimento 

de Preceito Fundamental (ADPF) admitiu, mesmo diante das críticas a sua falta de legitimidade 

para elaboração de políticas públicas e da violação de poderes, que o sistema carcerário nacional 

configura um estado de coisas inconstitucional.  

No julgamento da medida cautelar da ADPF 47, o ministro Celso de Mello afirma haver 

no Brasil um claro “estado de coisas inconstitucional” devido a omissão do Poder Público em 

realizar medidas que neutralizem a atual situação do sistema carcerário brasileiro, que segundo 

o ministro está nessa circunstância em virtude da “[...] inércia do Estado que descumpre a 

                                                           
251 BRASIL. Lei nº. 7.210 de 11 de julho de 1984 que institui Lei de Execução Penal. In: Brasil. Palácio do 

Planalto. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7210.htm. Acesso em: 04 jan. 2019. 
252 FALCÃO, Ana Gessica Carneiro; FERNANDES, André Dias. Estado de coisas inconstitucional no sistema 

carcerário brasileiro e a parceria público-privada. Revista Duc In Altum – Cadernos de Direito. Recife, v. 10, n. 

21, p. 83-105, mai./ago. 2018. 
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Constituição Federal, que ofende a Lei de Execução Penal e que fere o sentimento de decência 

dos cidadãos desta República253”.  

Os ministros do STF propuseram algumas medidas como forma de amenizar tal situação 

precário do sistema prisional brasileiro dentre elas: a realização de audiências de custódias, no 

prazo máximo de 90 dias, devendo ainda viabilizar o comparecimento do preso perante a 

autoridade judiciária em até 24 horas do momento da prisão e a liberação de verbas pertencentes 

ao Fundo Penitenciário Nacional – FUNPEN, além da proíbe à União de executar outros 

contingenciamentos até que haja o reconhecimento de que o estado de coisas inconstitucional 

do sistema prisional brasileiros tenha sido superado. 

Os autores, André Dias Fernandes e Ana Gessica Carneiro Falcão, mencionam que as 

parcerias público-privadas podem ser outro meio adequado para a superação do estado de coisas 

inconstitucional. Salientam que a Lei nº. 11.079/2004 estabelece em seu art. 4º ser indelegável 

as funções “[...] de regulação, jurisdicional, do exercício do poder de polícia e de outras 

atividades exclusivas do Estado254”. 

Assim, o Estado deve ser o responsável pelas vias de acesso ao complexo, pelo controle 

da execução da penam segurança externas e das muralhas, bem como da escolta dos presos. 

Além disso, deve prezar pela fiscalização do contrato de parceria público-privada255. 

Em 2008, o Estado de Minas Gerais estabeleceu parceria com a iniciativa privada na 

construção e gerenciamento de sete unidades prisionais, o Complexo Prisional de Ribeirão das 

Neves, localizado na Região Metropolitana de Belo Horizonte.  

O contrato possui prazo de 27 anos e o parceiro privado tem o dever de construir as unidades 

prisionais e geri-las com a prestação de serviços médicos, odontológicos e de Psicologia, assistência 

religiosa e jurídica, alimentação, recreação interna, educação, cursos profissionalizantes e a 

vigilância interna. O Estado se responsabiliza pela segurança externa do complexo prisional. 

O custo por preso é de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), incluindo os relativos à 

construção e administração do presídio. O governo gasta entre R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) 

a R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), sem contar os custos com a construção dos presídios256. 

                                                           
253 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

347 Distrito Federal. Brasília. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10300665. Acesso em: 16 jan. 2019. 
254 _______. Lei nº. 11.079/2004 que institui normas gerais para licitação e contratação de parcerias público-privadas 

no âmbito da Administração Pública federal. In: Brasil. Palácio do Planalto. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L11079.htm. Acesso em 14 mar 2018. 
255 FALCÃO, Ana Gessica Carneiro; FERNANDES, André Dias. Estado de coisas inconstitucional no sistema 

carcerário brasileiro e a parceria público-privada. Revista Duc In Altum – Cadernos de Direito. Recife, v. 10, n. 

21, p. 83-105, mai./ago. 2018 
256 CUNHA, Juliana Falci Sousa Rocha; ROCHA, Virgínia Affonso de Oliveira Morais da. A parceria público-

privada no sistema prisional brasileiro: uma garantia constitucional fundamental ou uma exploração econômica do 
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Segundo dados da concessionária GPA, administradora do Complexo Prisional de 

Ribeirão das Neves, a infraestrutura do complexo possui 66 mil m2 com cinco unidades, sendo 

três de regime fechado e duas de semiaberto. As celas possuem entre 12m2 a 18m2, uma escola 

por unidade prisional com oito salas, biblioteca e sala de informática.  

Existem 262 câmeras de alta definição para o monitoramento interno, centro de saúde 

(atendimento básico e prevenção equipado com consultórios médico e dentário, enfermaria e 

farmácia) e galpões de trabalho (oficinas). Ainda afirma que “[...] mais de dois mil dos 2.164 

presos participam de atividades educacionais. Desses, 474 estão no ensino básico, 140 fazem 

ensino técnico e outros 30 cursam ensino superior a distância257”. Os resultados são positivos, 

ocorreu apenas uma fuga, em 2013, mas não aconteceram rebeliões, brigas ou mortes no 

complexo prisional258. 

Já o Estado do Ceará vai na contramão das parcerias, ao “reestatizar” suas unidades 

prisionais. Isso porque o Estado, em 2000, colocou em prática o modelo de cogestão, sob o qual 

a empresa é responsável pelas atividades-meio com alimentação e limpeza.  

Ocorre que, em 2007, uma decisão judicial proibiu a inserção do modelo de parcerias nos 

presídios cearenses, por considerar que tal instrumento é inconstitucional no trato de questão 

de sistema prisional. E, em 2015, o governo decidiu pela não adoção do modelo de parcerias 

público-privadas no Estado do Ceará, mas pela cogestão259. Ressalte-se que, na figura 8, com 

dados de 2014, ainda se coloca o Estado do Ceará com gestão pública dos presídios. 

Com relação ao Estado do Ceará, a plataforma digital “Datacrime”260 da Fundação 

Getúlio Vargas (FGV) trouxe a público dados destacando que o Ceará possui a segunda pior 

colocação da taxa de ocupação no sistema prisional (razão entre o número total de presos e a 

quantidade de vagas). São 385,6 presos para cada 100 mil habitantes no Estado. 

 

                                                           
trabalho carcerário? In: XXIV Congresso Nacional do Conpedi. Belo Horizonte, 2015. Disponível em: 

https://www.conpedi.org.br/publicacoes/66fsl345/9zg132z2/E8Ag9qu0Z8yHV4x2.pdf. Acesso em: 05 set. 2017. 
257 GPA. Nossos números. Disponível em: http://www.gpappp.com.br/?page_id=53. Acesso em: 04 jan. 2019. 
258 BRASIL. Primeiro complexo penitenciário no modelo. In: Brasil. Senado Federal. Disponível em: 

https://www12.senado.leg.br/emdiscussao/edicoes/privatizacao-de-presidios/privatizacao-de-presidios/primeiro-

complexo-penitenciario-no-modelo. Acesso em: 06 jan. 2019. 
259 CUNHA, Juliana Falci Sousa Rocha; ROCHA, Virgínia Affonso de Oliveira Morais da. A parceria público-

privada no sistema prisional brasileiro: uma garantia constitucional fundamental ou uma exploração econômica do 

trabalho carcerário? In: XXIV Congresso Nacional do Conpedi. Belo Horizonte, 2015. Disponível em: 

https://www.conpedi.org.br/publicacoes/66fsl345/9zg132z2/E8Ag9qu0Z8yHV4x2.pdf. Acesso em: 05 set. 2017. 
260 “Lançada em março de 2017 pela FGV DAPP, o DataCrime é uma  plataforma digital que agrega diferentes 

dados sobre segurança pública no Brasil, considerando como fontes o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 

(Fórum Brasileiro de Segurança Pública), o Sistema Único de Saúde (Ministério da Saúde) e o Levantamento 

Nacional de Informações Penitenciárias (Departamento Penitenciário Nacional)”. (FGV. A crise do sistema 

penitenciário no Ceará por meio de dados oficiais. Disponível em: http://dapp.fgv.br/crise-sistema-penitenciario-

no-ceara-por-meio-de-dados-oficiais/. Acesso em: 03 jan. 2019). 

http://dapp.fgv.br/seguranca-e-cidadania/datacrime/#home
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Figura 7 – Taxa de ocupação prisional por unidade da federação 

Fonte: dapp.fgv.br261 

Em junho de 2016, o Ceará possuía um déficit de 23.387 vagas. Outro dado negativo prevê 

que 65,8% dos apenados no Ceará encontravam-se sem condenação em 2016. Ressalta-se, 

também, que o Estado do Ceará apresentou uma taxa proporcional de mais de 10 presidiários para 

cada agente penitenciário, quando a recomendação é de cinco presos para cada agente. Para 

agravar o problema, some-se a disputa de poder entre facções criminosas instaladas no Estado. 

Já no início de 2019, o Estado do Ceará sofreu diversos ataques criminosos que objetivam 

ser uma forma de pressão dessas facções à administração penitenciária do Estado devido ao 

endurecimento das regras nas penitenciárias cearenses a fim de evitar a entrada de celulares e 

outros produtos. Além disso, o governo estadual assumiu o compromisso de extinguir a divisão 

de presos nas unidades prisionais conforme a facção pertencente. 

A mídia nacional informou que até o dia 07 de janeiro de 2019 “ocorreram 159 ataques no 

estado e 168 pessoas foram detidas262”. Ademais, os agentes penitenciários, também apreenderam 

centenas de aparelhos celulares e televisores. Conclui-se que é indispensável um olhar mais 

aguçado para a questão, com medidas mais rigorosas e efetiva aplicação da legislação, acabando 

com atual “parceria público-privada” entre o Estado e as facções criminosas. 

                                                           
261 FGV. A crise do sistema penitenciário no Ceará por meio de dados oficiais. Disponível em: 

http://dapp.fgv.br/crise-sistema-penitenciario-no-ceara-por-meio-de-dados-oficiais/. Acesso em: 03 jan. 2019. 
262 TRIBUNADOCEARÁ. Onda de terror no Ceará chega ao 7º dia, ganha força e se espalha pelo interior. 

Disponível: http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/onda-de-terror-no-ceara-chega-ao-7o-

dia-ganha-forca-e-se-espalha-pelo-interior/. Acesso em: 08 jan. 2019. 

http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/onda-de-terror-no-ceara-chega-ao-7o-dia-ganha-forca-e-se-espalha-pelo-interior/
http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/onda-de-terror-no-ceara-chega-ao-7o-dia-ganha-forca-e-se-espalha-pelo-interior/
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4.7.2 “Vapt Vupt” – a parceria público-privada como aliada da cidadania 

 

Em 2013, o Estado do Ceará263 contratou uma parceria público-privada na modalidade de 

concessão administrativa, no setor de atendimento ao cidadão. O contrato determina a construção, 

implantação, operação, manutenção e gestão de 5 (cinco) Unidades de Atendimento Integrado ao 

Cidadão denominado de “Vapt Vupt”. Essas unidades de atendimento devem ser localizadas nos 

Municípios de Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral. O contrato de concessão tem prazo de 15 anos 

com valor de 640.700.000,00 (seiscentos e quarenta milhões, setecentos mil reais). 

O “Vapt Vupt” é uma central onde são oferecidos serviços de atendimento referentes a 

diversos órgãos do Estado e do Município. Órgãos e serviços como Companhia de Água e 

Esgoto do Estado do Ceará (CAGECE), Departamento de Trânsito do Estado do Ceará 

(DETRAN-CE); consulta ao Serviço de Proteção ao Crédito (SPC); cadastro único para permitir 

a inclusão no programa federal Bolsa-Família, emissão de carteira de estudante, emissão de 

documento de identidade, solicitação de seguro-desemprego, entre outros.  

Outros órgãos que prestam serviços no “Vapt vupt” são: Perícia Forense do Ceará, Junta 

Comercial, Receita Federal, Secretaria de Estado da Justiça (SEJUS), Serviço Brasileiro de Apoio 

às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE-CE), Sistema Nacional de Emprego (SINE), Secretaria 

da Fazenda do Ceará (SEFAZ), Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (ETUFOR), Autarquia 

Municipal de Trânsito, Serviços Públicos e Cidadania (AMC), Secretaria de Finanças de Fortaleza 

(SEFIN), Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Defensoria Pública do Estado do Ceará e 

Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON). 

Em relatório de desempenho do ano de 2015, constatou-se que o tempo médio de espera por 

atendimento é de 20 minutos e o de atendimento, é de 10 minutos. O grau de satisfação da população 

usuária dos serviços é de 99% como bom ou ótimo264. A remuneração do parceiro privado, também, 

é realizada de acordo com o desempenho do serviço, tanto com relação à quantidade quanto à 

qualidade do atendimento. Dentre os índices de desempenho, cita-se o tempo médio de atendimento 

da unidade, de espera, conforto e avaliação do usuário.  

Esse é um caso em que a parceria público-privada, ao prestar serviços de atendimento ao 

público, concretiza o Direito fundamental de cidadania previsto na CRFB/1988 no art. 1º, inciso 

II como um dos princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito. 

                                                           
263 CEARÁ. Programa Vapt Vupt – relatório semestral de desempenho nº 02 (janeiro a julho de 2015). In: Brasil. 

Secretaria de Planejamento do Estado do Ceará. Disponível em: http://papp.seplag.ce.gov.br/papp/images/projetos/vapt-

vupt/relat_des_vaptvupt_2015_1_v4.pdf. Acesso em: 04 jan. 2019. 
264 Ibidem. 
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4.8 Brasil à venda?  

 

Segundo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), atualmente 

o Brasil possui um ambiente favorável para privatizações e parcerias público-privadas. Um dos 

pontos ressaltados é número de estatais federais, estaduais e municipais que podem passar pelo 

processo de parcerias ou privatizações. São 450 empresas estatais no Brasil, contra uma média de 

58 nos países da OCDE, excluindo a China, que tem um número incomparável de estatais. O 

Governo Federal engloba mais empresas estatais (146) do que muitos países da OCDE (figura 8). 

Figura 8 – Número de empresas estatais nas economias mundiais, 2016 

Fonte: BNDES265 

O Programa de parcerias de investimentos mantém sítio eletrônico 

(https://www.ppi.gov.br/index.php) onde é possível pesquisar sobre projetos de parcerias que estão 

em fase inicial, em andamento e os concluídos, bem como qual modelo utilizado (privatização, 

concessão, arrendamento, parceria público-privada dentre outros). Tudo isso, dividido em status 

dos projetos, UF (unidades federativas) e tipo de setor (ferrovias, aeroportos, rodovias e outros).  

                                                           
265 BRASIL. Os bancos de desenvolvimento e o papel do BNDES. In: Brasil. BNDES. Disponível em: 

https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/15920/1/PRLiv214075_Os%20bancos%20de%20desenvolvimen

to_compl_P.pdf. Acesso em: 07 jan. 2019. 
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Dados recentemente publicados na mídia nacional reforçam o título acima, pois há mais de 

200 projetos de parcerias e concessões em andamento, sendo que a grande maioria ainda está na 

fase inicial. E acredita-se que tal número pode aumentar266. A figura 9 representa algumas das 

oportunidades de negócios para o País nos setores de rodovias, ferrovias e aeroportos. 

Figura 9 – Brasil à venda 

Fonte: Worldbank267  

                                                           
266 GLOBO. União, estados e capitais possuem ao menos 229 projetos de privatização e concessão. Disponível: 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/01/21/uniao-estados-e-capitais-possuem-ao-menos-229-projetos-de-

privatizacao-e-concessao-no-brasil.ghtml. Acesso em: 22 jan. 2019. 
267 WORLDBANK. Infraestrutura: construindo a base para o crescimento. Disponível em: 

http://pubdocs.worldbank.org/en/147741534874762950/8-infraestrutura-construindo-a-base-para-o-

crescimento.pdf. Acesso em: 20 dez. 2018. 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/01/21/uniao-estados-e-capitais-possuem-ao-menos-229-projetos-de-privatizacao-e-concessao-no-brasil.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/01/21/uniao-estados-e-capitais-possuem-ao-menos-229-projetos-de-privatizacao-e-concessao-no-brasil.ghtml
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A crise fiscal e financeira, em que o país se encontra, impede a realização dos 

investimentos necessários para ampliação e a recuperação da infraestrutura brasileira, afetando 

acentuadamente o curso do processo de desenvolvimento econômico e social. 

A realização de investimentos tem sido protelada, devido à falta de provisão financeira 

advinda do desequilíbrio das contas públicas. Essa combinação desastrosa, entre o colapso da 

infraestrutura e a grave crise fiscal, resultou em severa recessão e, em especial, na mais alta 

taxa de desemprego das últimas décadas.  

A ineficiência na atuação do governo foi provocada por uma gama de fatores como a 

politização de decisões, o preconceito ideológico, a inércia administrativa, e as sucessivas 

alterações de orientação dos governos. Como alternativa de solução restou instar o setor privado 

a participar com investimentos para recuperação e reativação da economia do país, e, 

adicionalmente, aliar à Administração Pública sua capacidade de gestão e eficiência na 

produção de resultados. 

Para tanto, é fundamental que exista um ambiente de negócios seguro, que encoraje as 

empresas a empregar seu capital. Nota-se o interesse do setor privado em investir em parcerias 

público-privadas, mas ainda falta confiança no Poder Público, notadamente, quanto à efetivação 

de reformas essenciais, principalmente da previdência e tributária, visando à recuperação do 

equilíbrio fiscal e quanto à garantia da segurança jurídica dos contratos.  

O propósito desta pesquisa é enfatizar a relevância do debate, a respeito da parceria 

público-privada no processo de desenvolvimento socioeconômico do país, como forma de 

contribuir na geração de um clima favorável a envolver os governos e o empresariado no 

inadiável desafio de alavancar o desenvolvimento socioeconômico do Brasil. 

Considerando a abrangência e complexidade desta matéria, foi realizado um extenso 

trabalho bibliográfico multidisciplinar, iniciado com a análise das ações dos sucessivos governos 

na busca de viabilizar o equilíbrio fiscal e a alavancagem do processo de desenvolvimento 

socioeconômico. Foi assumido como ponto de partida a incorporação do Estado subsidiário na 

CRFB/88, examinando-se a seguir as tentativas de reforma administrativa, relativas à redução da 

máquina pública e ao combate à desburocratização e, notadamente, as políticas desestatizantes, 

dos governos Sarney, Collor e FHC até os dias de hoje.  

Nesta síntese histórica destaque para na gestão de Fernando Henrique Cardoso com o 

Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado que buscava incorporar no país o modelo de 

administração gerencial, voltada para a eficiência administrativa e para o controle de resultados. 
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Também neste período, foram introduzidas modificações legislativas bastantes significativas, 

como Lei nº.  8.987/95 que instituiu o regime de concessão e permissão da prestação de serviços 

públicos, a criação das agências reguladoras e foi promulgada a Emenda Constitucional nº. 19 de 

1998, conhecida como “emenda da reforma administrativa”.  

Nesta Emenda ficou definida a competência privativa da União para legislar sobre normas 

gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, 

autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios e foram alterados 

dispositivos constitucionais relevantes, referentes ao servidor público. Durante o mandato de 

FHC foi aprovada a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar nº. 101/2000, 

importante medida de ajuste fiscal e controle dos gastos públicos.  

Já na gestão do ex-Presidente Luís Inácio Lula da Silva, em 2003, foi aprovada a Emenda 

Constitucional nº. 41 estabelecendo o teto remuneratório para o servidor, limitado ao subsídio do 

ministro do STF e fazendo relevantes modificações no sistema de aposentadoria dos servidores, 

especialmente no que tange a forma de cálculo da "integralidade" e ao fim da chamada paridade, 

além da cobrança de contribuição previdenciária para os servidores públicos ativos e inativos. 

Também, merece destaque a elaboração da Lei nº. 11.079/2004 que instituiu as parcerias 

público-privadas. Porém, apesar dos avanços, coerente com a visão política estatizante do governo, 

a máquina estatal cresceu e gastos públicos elevaram-se. O governo de sua sucessora, Dilma 

Rousseff, prosseguiu com a mesma visão política. O desequilíbrio fiscal agravou-se e levou à 

realização de “contabilidade criativa”, também conhecida como “pedaladas fiscais, culminando 

com afastamento de Dilma Rousseff da Presidência da República. 

Após o afastamento de Dilma Rousseff, ainda no ano de 2016, Michel Temer assume a 

Presidência da República com a missão de enfrentar a pior recessão da história do país, além 

de uma elevada taxa de desemprego que ultrapassou uma dezena de milhões de desempregados. 

No breve período de dois anos do Governo Temer, medidas de controle dos gastos públicos 

permitiram em paralelo diminuir a inflação e os juros. Também, foram aprovadas a reforma 

trabalhista, a lei que disciplina a nomeação para cargos de direção nas estatais e a lei que altera o 

regime de exploração do petróleo, visando a tornar atrativos os leilões. Estas providências, embora, 

consideradas importantes são insuficientes para a retomada do processo de desenvolvimento do 

país. A necessidade da reforma da previdência e tributária, além da realização de parecerias público-

privadas tornaram-se protagonistas da agenda política e econômica do país. 

O governo de Jair Bolsonaro, iniciado em 2019, tem como propostas a redução do Estado 

e a desburocratização da máquina. Cita-se as medidas de diminuição da dívida pública mediante 

privatizações, concessões e redução da carga tributária. Sobre o setor de infraestrutura, o 
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governo evidencia que é importante pensar de modo estratégico, desburocratizando e 

simplificando, a fim de atrair uma grande quantidade de investimentos, gerando empregos e 

reduzindo o custo para seus usuários. 

A realização do ajuste fiscal e das reformas necessárias, em particular, as reformas tributária 

e da previdência é imprescindível. Cumpre realizar, também, a reforma econômica, para viabilizar 

o desenvolvimento socioeconômico do país, e fazer a inserção competitiva no cenário internacional. 

Contudo, não se deve esquecer da recuperação e da ampliação de infraestrutura brasileira. 

Importa, porém, reconhecer que para o enfrentamento deste enorme desafio, face a 

incapacidade de investimento dos governos federal, estadual e municipal, uma das alternativas 

é a realização de parcerias público-privadas, que por sua vez, somente serão possíveis em 

ambiente de credibilidade institucional. 

O tratamento jurídico-administrativo da parceria público-privada na legislação vigente, 

apresentado no primeiro capítulo, parece adequado, pois a Lei nº. 11.079/2004 explicita sua 

definição conceitual, suas modalidades (concessão administrativa e patrocinada), garantias, fundo 

garantidor, a sociedade de propósito específico, o comitê gestor, a disciplina aos procedimentos 

licitatórios, o respeito ao equilíbrio econômico-financeiro e a repartição de riscos.  

Adicionalmente, a legislação atual ressalta o respeito aos preceitos previstos na Lei de 

Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar nº. 101/2000 e estabelece os termos da atuação 

do TCU nos casos de parcerias público-privadas. Ressalte-se a utilização de inteligência 

artificial (ALICE, SOFIA e MONICA) pelo TCU no combate às irregularidades em contratos, 

coibindo possível corrupção em licitações. 

Enfatiza-se que, hoje, o Direito Administrativo pauta-se por uma nova perspectiva em 

virtude da ingerência do Direito Privado na esfera pública. Esse novo fato vem ocorrendo desde 

a ascensão do Estado subsidiário, passando pela reforma administrativa, chegando aos dias 

atuais onde a dicotomia entre Direito Público e Direito Privada serve apenas, para fins didáticos. 

Em virtude disso, a Administração Gerencial deve vir coordenada com a Administração 

Dialógica, produzindo políticas públicas mais eficientes, pois os anseios da sociedade por 

ações em determinadas áreas, como infraestrutura, contribuem para que a Administração 

Pública empregue melhor seus parcos recursos, ensejando também uma maior transparência 

e eficiência administrativa. 

Ressalte-se, no entanto, que a adoção do modelo dialógico de administração, juntamente, 

com o direito de participação da sociedade vem sendo considerado um dos melhores caminhos, 

pois pressupõe um meio mais transparente, democrático, horizontal e baseado no diálogo, 

reduzindo a judicialização da matéria e, com isso, o tempo e dinheiro das partes. 
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Outro aspecto importante presente, nesta pesquisa, é perceber que a definição de 

desenvolvimento não se restringe, apenas, ao aspecto econômico. Destaca-se que o 

desenvolvimento de uma sociedade não tem como única motivação o crescimento econômico. 

É imprescindível que haja melhoria na qualidade de vida e do bem-estar social, pois somente a 

fusão desses fatores fomentaria o desenvolvimento forte e verdadeiro em um País. 

O tema proposto por essa pesquisa se relaciona com a doutrina do Direito e 

desenvolvimento. Há algumas décadas, teóricos, como David Trubek, vêm estudando a relação 

e ligação das ciências do Direito e da Economia e interdependência entre elas. Essa doutrina 

passa por momentos temporais em que se percebe sua evolução acadêmica diante dos 

acontecimentos econômicos e políticos ao longo do tempo.  

O momento atual exige, necessariamente, a cooperação dos setores público e privado para 

o desenvolvimento econômico, social, político e jurídico, pois, para a doutrina do Direito e 

desenvolvimento, todos esses aspectos se relacionam e, para haver um desenvolvimento 

autêntico, ele deve envolver todas essas áreas.  

Saliente-se, no entanto, que também é necessário realizar reformas em todos esses setores. 

De nada adianta efetivar políticas econômicas sem a elaboração de leis que promovam a 

segurança jurídica, proporcionando um ambiente de negócios mais favorável ao mercado, de 

forma que isso se reflita na elevação dos padrões de vida da sociedade, desde o saneamento 

básico até a implementação de banda larga para inclusão e democratização digital. 

Essa maior integração dos setores público e privado é um grande desafio para o Brasil 

que constantemente associa o setor privado a interesses lesivos à sociedade e, não como 

oportunidade de parceria entre Administração Pública e a iniciativa privada a fim de promover 

os interesses nacionais. 

David Trubek conclui em seus estudos que o debate sobre o Direito e desenvolvimento, 

no Brasil e no mundo, é constante, pois essa matéria demanda permanente preocupação no País. 

E afirma que, hoje, as parcerias público-privadas, tanto as de sentido amplo quanto as de sentido 

restrito, previstas na Lei nº. 11.079/2004, são consideradas medidas indispensáveis e uma das 

melhores alternativas na concretização do desenvolvimento em sentido amplo, seja econômico, 

social, jurídico e político. 

Por isso, neste trabalho, debruça-se sobre o instituto da parceria público-privada a fim de 

evidenciar que, em particular, após a promulgação da Constituição Federal e em virtude da sua 

inspiração no Estado subsidiário, as políticas desestatizantes ganharam força. Algumas leis 

foram editadas a fim de colaborar com o desenvolvimento das parcerias do Poder Público e o 

setor privado, como a Lei nº. 11.079/2004. 
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Se a infraestrutura está vinculada a serviços como energia, transportes, comunicação, 

saúde e educação, significa que também está intrinsecamente relacionada aos Direitos 

fundamentais, como: Direito ao saneamento básico (água, esgoto tratado e destinação correta 

dos resíduos), à saúde, à mobilidade com diversidade de modais, acesso à informação e a 

inclusão digital, que, atualmente, também pode ser considerada como um Direito fundamental. 

O estudo da relação do Direito da Infraestrutura, o desenvolvimento e as parcerias 

público-privadas, tratada no último capítulo desta pesquisa, revela que o desenvolvimento 

econômico e social pode ser alavancado com investimentos em infraestrutura, ou seja, é a 

ferramenta das parcerias público-privadas na promoção do desenvolvimento. 

Em síntese na pesquisa pode-se perceber que o enorme conjunto de carências nacionais em 

infraestrutura econômica e social, sem dúvida é fator determinante de nossa desigualdade social e 

de travamento na evolução da economia. Em paralelo evidenciou-se que, considerando-se também 

a dimensão continental do país, seus 217 milhões de habitantes e sua riqueza natural o conjunto de 

carências de infraestrutura representa também um conjunto de boas oportunidades de investimento.  

Os obstáculos, até hoje reconhecidamente instransponíveis, concentram-se no campo 

institucional. As parcerias público-privadas precisam integrar as prioridades governamentais, o 

país carece da efetivação de reformas que consolidem o equilíbrio fiscal e que possibilitem a 

dinamização e a diversificação das atividades econômicas capazes de estimularem a geração de 

empregos. Ou seja, credibilidade governamental, ambiente de negócios atrativo e sociedade 

capaz participar do mundo produtivo e viver dos frutos do trabalho. 

Especificamente, como resultado desta pesquisa importa enfatizar a necessidade de 

aperfeiçoamento do arcabouço jurídico relativo às parcerias público-privadas, notadamente 

quanto aos marcos regulatórios e aos procedimentos licitatórios, ao acompanhamento e controle 

dos contratos e a avaliação de resultados. São medidas que vão reforçar a segurança jurídica, a 

agilização dos processos de contratação e facilitar a transparência. 

Por fim, fica a expectativa de que esta pesquisa contribua para aumentar o interesse no 

estudo do instituto da parceria público-privada no campo do Direito, em particular na área 

acadêmica. Porém, tal estudo aqui realizado não deve permanecer, apenas, na academia, mas 

também, ser repassado à sociedade, objetivando ampliar a discussão e a conscientização da 

indispensabilidade da aplicação do instrumento da parceria público-privada nos investimentos 

em infraestrutura no Brasil. 
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