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Resumo As parcerias público-privadas (PPP) surgem na Inglaterra em 
meio a um contexto de necessidade de grandes investimentos e escassos 
recursos públicos como forma de busca pela eficiência administrativa. 
Com elas, é possível antecipar investimentos e compartilhar os riscos 
inerentes aos serviços com a iniciativa privada. Este trabalho teve como 
principal objetivo analisar os elementos principais e gerais das PPPs e 
sua importância como alternativa para prestação de serviços diretamen-
te ao Estado, em especial naquelas áreas intrinsecamente relacionadas 
à segurança nacional, bem como explorar a doutrina e a jurisprudência 
sobre os limites da delegação do poder de polícia a particulares. A Ma-
rinha do Brasil (MB) atravessou um longo período de poucos investi-
mentos, o que gerou uma demanda reprimida por serviços na Força. 
A PPP mostra-se como uma possibilidade de realizar os investimentos 
necessários em manutenção, reparos e reaparelhamento da instituição. 
Foi possível visualizar o grande campo de atuação que teriam as PPPs 
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no universo da MB. Nesse contexto, a adoção desta modalidade de con-
tratação demandará maiores estudos acerca de sua viabilidade, uma vez 
que não parece ser aplicável este tipo de contratação quando envolver 
atividades eminentemente militares, sendo estas exclusivas do Estado.
Palavras-chave: Parceria PúbLico-Privada; Forças armadas; aTivida-
des excLusivas de esTado.
 
AbstRAct Public-private partnerships (PPP) emerge in England amid a 
context of the need for large investments and scarce public resources as 
a form of seeking for administrative efficiency. They allow the antici-
pation of investments and the sharing of risks inherent to services with 
the private sector. This study aimed at analyzing PPP’s main and gene-
ral elements and its importance as an alternative to providing services 
directly to the State, particularly in those areas intrinsically related to 
national security, as well as to explore the doctrine and jurispruden-
ce on the limits of the delegation of police power to individuals. The 
Brazilian Navy (BN) went through a long period of underinvestment, 
which generated a great demand for services in the Force. PPP may be a 
possibility of making the necessary investments in maintenance, repair, 
and re-equipment of the institution. It was possible to see the large field 
of action that PPPs could have in the BN world. In this context, the 
adoption of this type of contract will require further studies on its viabi-
lity since this type of contract does not seem to apply when it comes to 
eminently military activities, which are exclusive of the State.
Key words: PubLic-PrivaTe ParTnershiP; army; excLusive acTiviTies oF 
The sTaTe.

 
IntRodução

Com o advento da globalização, as fronteiras entre os países têm 
se tornado cada vez mais tênues, obrigando os governos a preocupa-
rem-se, cada vez mais, com as suas forças de defesa a fim de evitar 
problemas com relação às suas soberanias. Diante disso, faz-se neces-
sário o completo aparelhamento de suas forças armadas com vistas à 
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obtenção da confiabilidade e prontidão requeridas para a consecução 
desta missão.

Para que seja atingido o nível de excelência exigido, torna-se cada 
vez mais imperiosa uma administração ágil e eficiente, a fim de conce-
ber soluções tempestivas às demandas do dia a dia.

Na década de 1980, em todo o mundo, a administração pública 
começa a ser influenciada pelo fluxo de novos conceitos oriundos da 
New Public Management, que pretendia adaptar alguns instrumentos 
utilizados na administração de empresas do setor privado para a admi-
nistração pública (POLLITT; BOUCKAERT, 1999).

A Constituição brasileira é promulgada neste contexto de profun-
das mudanças na administração pública. Nela já se verifica o estímulo 
à adoção de algumas medidas para o atingimento da eficiência adminis-
trativa desejada. Nessas circunstâncias, convém recordar o artigo 175 
da Carta Magna (BRASIL, 1988), o qual traz a possibilidade de conces-
são e permissão dos serviços públicos.

Apesar de não ser uma ideia totalmente nova, pois o Decreto-Lei 
n°. 200/67 (BRASIL, 1967) já prescrevia o recurso à execução indireta 
em seu artigo 10°, § 7°, a delegação de serviços públicos à iniciativa 
privada passou a ter uma relevância constitucional a partir de 1988.

Nesse cenário de busca pela eficiência administrativa, surgem di-
versos modelos que tentarão chegar a este objetivo. Um deles é o das 
parcerias público-privadas (PPP), que são incorporadas ao arcabouço 
jurídico brasileiro em 2004 a fim de cobrir uma lacuna que as conces-
sões comuns não foram capazes de suprir. Este modelo não é adequado 
para alguns serviços públicos, que não podem ser viabilizados financei-
ramente apenas com as tarifas cobradas diretamente do usuário. Nes-
tes casos, o Estado terá que intervir: ou complementando o valor pago 
pelos usuários, a fim de que se chegue a um lucro justo ao prestador 
do serviço, ou arcando efetivamente com toda a contraprestação pecu-
niária inerente à prestação deste serviço concedido.

O estudo em pauta restringiu-se às PPPs vislumbradas no âmbito 
do segmento militar, em especial na Marinha do Brasil (MB). A escolha 
da referida unidade de análise está associada à relevância que este órgão 
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detém no contexto político e social brasileiro. A MB é uma instituição 
tradicional, permanente e regular, tendo sido criada com a vinda para o 
Brasil da família real, em 1808, sendo assim a força armada mais antiga 
do Brasil, já presente antes mesmo da Independência.

A MB igualmente integra a administração pública direta e também 
atravessa todo este processo para apresentação de melhores serviços 
aos cidadãos. Aqui há uma peculiaridade, porque nem sempre os servi-
ços prestados pela MB podem ser percebidos pelo segmento civil, visto 
que sua finalidade precípua é a guerra. Tal fato, porém, não quer dizer 
que a MB não tenha que estar bem preparada e equipada, haja vista que 
a Força deve estar sempre apta a enfrentar quaisquer intempéries que se 
apresentem no cenário político nacional.

Ainda há que se considerar uma série de serviços secundários 
prestados pela Força, tais como: o auxílio às polícias militares, quando 
solicitado, na manutenção da lei e da ordem; a garantia da segurança do 
tráfego aquaviário em águas sob jurisdição nacional; as operações de 
assistência hospitalar à população ribeirinha, realizadas na região ama-
zônica; as ações cívico-sociais (ACISO) empreendidas em diversos lo-
cais do País com a finalidade de prestar atendimentos médicos e odon-
tológicos a populações carentes, dentre diversas outras ações sociais.

Ademais, outro ponto importante a ser acrescentado é que se trata 
de uma organização com uma visível ramificação e espectro de atuação 
em todas as unidades da federação, inclusive em áreas de fronteira.

Sob o prisma metodológico, quanto à finalidade, as pesquisas 
dividem-se em: básica e aplicada. A primeira visa ao preenchimento 
de uma lacuna de conhecimento, enquanto a última tenta solucionar 
problemas no âmbito do grupo em que foi desenvolvida (GIL, 2010). 
Nessa perspectiva, este estudo apresenta-se como uma pesquisa bási-
ca, já que terá como escopo a análise dos elementos principais e gerais 
das PPPs e sua importância como ferramenta e alternativa, não só 
para o oferecimento de serviços públicos à sociedade, mas também de 
prestação de serviços diretamente ao Estado, de forma especializada 
e eficiente, em especial naquelas áreas intrinsecamente relacionadas à 
segurança e à soberania nacional.
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Para tal, foram consultadas fontes bibliográficas e documentais, 
por intermédio do exame de livros, periódicos, legislações, documentos 
e relatórios internos da MB, artigos e trabalhos acadêmicos. Gil (2010) 
ainda classifica as pesquisas quanto a seus objetivos, as podendo ser ex-
ploratórias, descritivas e explicativas. Este trabalho caracteriza-se por 
ser uma pesquisa exploratória, haja vista ter como objetivo gerar um 
maior conhecimento do instituto PPP, a fim de torná-lo mais compreen-
sível, possibilitando uma melhor análise sobre a pertinência, ou não, de 
sua adoção na MB.

A próxima seção abordará a evolução dos Estados na prestação 
dos serviços públicos.

evolução dos estAdos nA pRestAção dos seRvIços públIcos

O Estado de Direito é aquele no qual o poder exercido está li-
mitado pelo ordenamento jurídico em vigor, o qual definirá desde a 
forma de organização e atuação do Estado até as garantias e direitos 
de seus cidadãos. Tanto o Estado quanto os indivíduos dele integrantes 
são submetidos ao Direito e à Constituição. O governante, dessa forma, 
não poderá mais impor suas vontades que não estejam expressamente 
contidas ou autorizadas na lei, muito menos atuar em desconformidade 
com elas (PINTO NETTO, 2005).

Cabe ressaltar que o exposto acima não significa a inexistência 
de uma primazia do interesse público sobre o privado, que é um dos 
princípios mais basilares do Direito Administrativo, mas que este inte-
resse público não se confunda com a vontade do governante; ele deve 
estar devidamente estabelecido na ordem jurídica vigente, a qual de-
verá dispor acerca de seu alcance e suas limitações. Este princípio não 
pode representar um “cheque em branco” nas mãos do administrador 
público, possibilitando que ele cometa as mais graves atrocidades em 
nome deste princípio. Ao contrário, a lei dirá como isso deve ser feito e, 
principalmente, os limites ao exercício desta supremacia.

O século XX foi uma fase de grandes mudanças no conceito de 
Estado e, consequentemente, influenciou a própria concepção de admi-
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nistração pública. Ao longo deste período é possível identificar clara-
mente três fases bem distintas: a pré-modernidade, a modernidade e a 
pós-modernidade.

O primeiro momento dá-se na passagem do século XIX para o XX 
e ficou conhecido como pré-modernidade ou estado liberal. Influencia-
do principalmente pelos ideais da Revolução Francesa, o Estado torna-
-se o responsável pela garantia dos direitos individuais, em especial o 
direito à liberdade e à propriedade privada. O Estado deveria interferir 
o menos possível nas interações econômicas e sociais; era o chamado 
“Estado mínimo”. O Estado era visto como um mal necessário. Sua 
interferência era necessária, porém deveria ocorrer apenas em alguns 
poucos setores sociais e, mesmo assim, de modo bastante reduzido 
(MATHIAS-PEREIRA, 2007).

Com o passar do tempo e a evolução das sociedades, porém, as 
pessoas começam a adquirir a consciência de que a mera abstenção do 
Estado de agir em algumas hipóteses era muito pouco: elas precisam 
de mais. Elas igualmente demandam atuações positivas para suprir al-
gumas das necessidades em seu cotidiano. Assim, começam a exigir a 
prestação de alguns serviços que seriam de interesse público e benefi-
ciariam toda a população.

Principalmente no período pós II Guerra Mundial, o Estado passa 
a exercer um maior protagonismo nas interações sociais e econômicas. 
O Estado adota a forma de um Estado Social, em que assumia um papel 
de cunho mais distributivista, passando a proteger, além dos direitos 
individuais, também os direitos sociais e econômicos, revelando um 
perfil mais garantidor (DI PIETRO, 2009)

Buscou-se, de alguma forma, diminuir as diferenças sociais. O 
Estado tenta evitar as distorções produzidas pelo próprio mercado, am-
pliando sua participação e criando certa dependência da área privada 
em relação ao Estado.

Pereira (1998), porém, defende que o aumento da intervenção do 
Estado na economia levou a uma conjuntura de endividamento e cons-
tantes deficits.

Assim, já no fim do século XX, o Estado passa a sofrer profundas 
críticas em razão de sua ineficiência quanto à prestação de serviços pú-
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blicos aos cidadãos, ficando associado às ideias de lentidão e desperdí-
cio (PEREIRA, 1998).

A Constituição de 1988 surge justamente neste período de transi-
ção entre o Estado social e o Estado neoliberal. Em diversos pontos de 
seu texto é possível perceber tanto inspirações mais intervencionistas 
quanto mais liberais. A Constituição assegura inúmeros direitos indivi-
duais e sociais, bem como impõe ao Estado a positiva prestação de uma 
série de serviços públicos.

Inicialmente, estes serviços serão prestados pelos próprios entes 
públicos. Porém, a própria Constituição (BRASIL, 1988) já trazia em 
seu texto original a possibilidade de que estes serviços fossem outorga-
dos ou delegados a outros entes da administração pública indireta ou à 
iniciativa privada, respectivamente, nos termos de seu artigo 175, bem 
como de outros dispositivos, como o artigo 21, inciso XII.

Ocorre que, no final da década de 1980 e início da década de 1990, 
o cenário fiscal brasileiro é de constantes deficits nas contas públicas. 
A década de 1990, no Brasil, foi marcada por um combate ao deficit 
público e à inflação (GIAMBIAGI; BARBOSA, 1995).

Neste contexto, a administração pública passa a ser associada a 
conceitos de morosidade, lentidão e desperdício. Infere-se que o Estado 
não teria capacidade administrativa suficiente para gerenciar os servi-
ços necessários aos cidadãos e que o melhor caminho seria a adoção 
de um modelo focado na intervenção indireta e delegação dos serviços 
públicos a particulares e sua regulação. Todos estes novos conceitos 
vão permear as relações estabelecidas com o Estado, seja com seus pró-
prios servidores, seja com a sociedade. Neste momento, ganha forca o 
conceito de desestatização (SOUTO, 2005).

Assim, este período caracterizou-se por políticas de privatização 
e desregulamentação que visavam diminuir o tamanho da máquina es-
tatal. Neste momento, surgem as agências reguladoras. Podem-se ci-
tar como exemplos a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), 
criada pela Lei n° 9.427/96 (BRASIL, 1996); a Agência Nacional de 
Telecomunicações (ANATEL), criada pela Lei n° 9.472/97 (BRASIL, 
1997a); e a Agência Nacional de Petróleo (ANP), criada pela Lei n° 
9.478/97 (BRASIL, 1997b)
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Este período ficou conhecido como neoliberalismo, em que, nova-
mente, a iniciativa privada ganhou um papel mais forte no contexto eco-
nômico e social, enquanto o Estado deixa um pouco seu perfil social e 
intervencionista e transforma-se em um regulador das interações sociais.

Percebeu-se não exatamente um retorno ao pensamento liberal an-
terior, mas uma opção por uma intervenção indireta, com a delegação 
de serviços públicos até então prestados à população diretamente pelo 
Estado, a agentes privados, mediante instrumentos de concessão e per-
missão (MARQUES NETO, 2000).

Em 1995 é promulgada a Lei n° 8.987 (BRASIL, 1995), que regu-
la a concessão e a permissão de serviços públicos, que já eram expres-
samente previstas na Constituição Federal, porém ainda não se encon-
travam devidamente reguladas. Sua principal característica era permitir 
a execução de serviços públicos por conta e risco do concessionário, 
remunerando-o apenas com as tarifas pagas pelos usuários desses ser-
viços e pela exploração de serviços acessórios.

A eficiência era uma meta almejada pelos Estados, principalmente 
em um cenário de recessão mundial que assolou a primeira década do 
século XXI. Em contrapartida, as necessidades do povo só aumenta-
vam. A máxima econômica parecia fazer cada vez mais sentido: escas-
sos recursos para infinitas necessidades.

Este é o contexto da persecução da eficiência, a necessidade da 
prestação de melhores recursos, mas com orçamentos que se relevam 
sempre menores. No Brasil, isso, inclusive, já fazia parte da ordem 
constitucional. Em 1998, por meio da Emenda Constitucional n°. 19 
(BRASIL, 1998), foi formalmente introduzido na ordem jurídica na-
cional o princípio da eficiência na administração pública (CARVALHO 
FILHO, 2012).

Neste campo de atuação da administração pública com eficiên-
cia surge o conceito de contratualização da administração pública. Para 
Oliveira e Schwanka (2009), a contratualização administrativa eviden-
cia a substituição das relações administrativas alicerçadas na unilatera-
lidade, na imposição e na subordinação por relações baseadas no diálo-
go, na negociação e na permuta.
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A parir desta contratualização, o Estado formula seus objetivos, 
visando ao bem comum, definindo claramente as metas a serem alcan-
çadas, e procura algum agente, em âmbito público ou privado, que tenha 
as melhores condições de realizá-las com o custo mais baixo possível. 
Por meio desta forma de atuação, a administração pública pretende con-
seguir alcançar a eficiência com o know-how dos agentes de mercado. 
E é justamente esta divisão que gera a quebra da rígida hierarquização 
vista nas relações públicas. Nestes contratos, possivelmente mais im-
portante do que os processos e as formas de execução são os resultados 
em si; os controles passam a ser exercidos por resultados estabelecidos 
e por metas de desempenho, que passam a ser o principal foco dos exe-
cutores dos serviços.

Destarte, a contratualização surge no setor público como uma for-
ma de conferir maior eficiência, eficácia e efetividade, atingindo ob-
jetivamente as metas estipuladas pela própria administração pública 
quando de sua atuação na prestação de melhores serviços aos cidadãos.

As cíclicas crises do mundo capitalista globalizado demonstram 
que não é exatamente assim que as coisas acontecem. Aquele simples 
binômio de receitas e despesas, que prevê que não se deve gastar mais 
do que se recebe, necessita ser respeitado.

Neste contexto, a iniciativa privada terá um grande papel a desem-
penhar; a administração pública deve buscar uma aproximação maior 
com o setor privado a fim de juntos buscarem novas alternativas para o 
desenvolvimento sustentável da nação (MOREIRA NETO, 2009).

Na verdade, esta postura passa, cada vez mais, a ser uma tendência: 
o Estado terceirizando lato sensu todas as atividades passíveis de serem 
mais bem executadas por entidades privadas (MOREIRA NETO, 2003).

Assim, com o avanço da administração pública e com a diminui-
ção da máquina do Estado, a abertura de concursos públicos para provi-
mento de cargos efetivos só deve ocorrer quando envolverem atividades 
típicas do poder público, manifestamente as que exigem a expressão do 
poder de império (polícia, fiscalização, controle e justiça). Já as ativida-
des que não necessitem do uso de força ou independência no controle 
devem ser terceirizadas lato sensu (SOUTO, 2005).
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A administração pública passa a ter uma posição quase que sub-
sidiária na execução dos serviços públicos, resumindo sua intervenção 
aos casos em que sua atuação direta seja mais interessante do que a de 
um particular ou aos casos de atividades típicas de Estado. A escolha 
do modelo a ser adotado deve basear-se em critérios de economicidade, 
“vantajosidade”, estratégia, dentre outros.

O modelo tradicional de concessões, contudo, não se mostrou ca-
paz de permitir a delegação de determinados serviços públicos à inicia-
tiva privada.

A próxima seção tratará do surgimento das parcerias público-privadas.

suRgImento dAs pARceRIAs públIco-pRIvAdAs (ppp)

Com a crise de financiamento do Estado experimentada a partir da 
década de 1980, começa um período de desestatização, com privatiza-
ções, concessões e surgimento de entidades do terceiro setor.

A PPP surge na Europa, mais precisamente na Inglaterra, neste 
cenário de grandes desafios, a fim de encontrarem-se meios de conjugar 
o binômio necessidade de investimentos / parcos recursos públicos. Ini-
cialmente, nos países da common law, este instituto ocupou um meio-
-termo entre as concessões e as privatizações (ARAGÃO, 2005).

Este modelo tem origem mais específica na Declaração de Outono 
de 1992, durante o governo do conservador John Major, e com o nome 
de Private Finance Initiative (PFI). Em um primeiro momento, este 
modelo será mais utilizado em obras de infraestrutura, posteriormente 
sendo disseminado a outros campos de atuação (ARCHANJO, 2006).

O principal objetivo das PFIs era conseguir angariar recursos da 
iniciativa privada por meio destas parcerias para o desenvolvimento de 
projetos que individualmente não possuíssem viabilidade econômica e 
financeira, mas que, sendo complementados por recursos orçamentá-
rios, poderiam ser executados, beneficiando tanto o parceiro público 
quanto o privado.

No começo, os parceiros privados assumiam todos os riscos en-
volvidos nas operações, não tendo quaisquer garantias sobre o retorno 
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de seus investimentos. Posteriormente, as contrapartidas foram sendo 
aperfeiçoadas, tornando estes projetos um pouco mais atrativos.

O Reino Unido permanece na vanguarda quando se fala em par-
ceria de entidades privadas em investimentos de infraestrutura, tanto 
que o termo PPP designa inúmeras formas de arranjos efetuados entre o 
poder público e particulares.

Segundo Grilo (2008), na Private Finance Initiative (PFI) o setor 
público contrata a aquisição de serviços de qualidade em longo prazo, 
com desempenho definido. Neste trabalho, apenas a PFI será objeto de 
estudo. França (2011) divide as PFIs em três categorias distintas de pro-
jetos: 1) free standing, em que há a recuperação integral dos custos por 
meio de cobrança de tarifas dos usuários finais; 2) joint ventures, em 
que o setor privado controla os procedimentos e as decisões relevantes 
enquanto o setor público exerce apenas uma função de apoio por meio 
de empréstimos, subsídios, transferências de ativo ou execução de pe-
quenos serviços; e 3) serviços vendidos aos entes públicos pelo parceiro 
privado (serviços suplementares ao serviço público).

Entretanto, cinco anos mais tarde houve uma grande alteração no 
cenário político britânico. Os trabalhistas ganham as eleições e sobem 
ao poder, representados pelo primeiro-ministro Tony Blair, porém, ao 
contrário do que se imaginava, eles se afastam de suas tradicionais con-
cepções intervencionistas e revitalizam as políticas de aproximação dos 
setores público e privado (AMORIM, 2010).

A partir deste momento, o foco muda um pouco. Antes se pensava 
apenas na obtenção de recursos privados para tocar as obras públicas; 
agora, estas parcerias exerceriam um papel mais destacado na socieda-
de: elas também passariam a ser responsáveis pela tentativa de melhoria 
na gestão dos serviços públicos.

Também nesta época ocorre a mudança de nome deste instituto 
de Private Finance Initiative (PFI) para Public Private Partnerships 
(PPP), passando as PFIs a serem uma das modalidades de PPP. Esta 
passagem histórica marca a decolagem deste instituto no Reino Unido 
(AMORIM, 2010).

Cabe ressaltar que o Reino Unido já resolveu seus problemas fis-
cais, que foram a grande causa da adoção deste modelo na década de 
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1990. Porém, mesmo assim, continuam fazendo uso deste expediente, 
o que demonstra sua grande utilidade até mesmo para economias bem 
saneadas (AMORIM, 2010). A perspectiva agora não está associada à 
falta de recursos para investimentos em setores estratégicos, mas, sim, 
ao fato de esta experiência ter mostrado que em diversos casos o setor 
privado consegue prestar os mesmos serviços que o público, porém de 
uma forma muito mais eficiente, disponibilizando melhores serviços e 
a um custo de operação mais baixo.

Com certeza, a maior contribuição britânica neste assunto para os 
demais países da comunidade global foi que para se utilizar este insti-
tuto fazia-se mister a precisa divisão e definição de papéis e responsa-
bilidades entre os agentes públicos e privados envolvidos na parceria, 
conforme defendido por Amorim (2010).

É inconteste que o Reino Unido mantém-se, até os dias de hoje, na 
dianteira quando o assunto é PPP, porém já é possível visualizar outras 
experiências, bem e mal sucedidas, ao longo do globo.

Primeiramente, seja pela proximidade geográfica, seja pela seme-
lhança no desenvolvimento socioeconômico, as PPPs atravessaram o 
Canal da Mancha e chegaram a diversos países continentais integrantes 
da União Europeia, como Finlândia, Alemanha, Grécia, Itália, Holanda, 
Portugal e Espanha, mesmo que ainda de forma bastante incipiente. 
Também já é possível visualizar projetos neste sentido na Irlanda, Aus-
trália e Estados Unidos. Silveira e Borges (2003) trazem um exemplo 
da utilização de PPP em Portugal, por questões históricas, o país euro-
peu mais semelhante ao Brasil.

Em contrapartida, a experiência portuguesa também traz um alerta 
acerca do excesso de dependência do uso desta modalidade de contrata-
ção para se resolver todos os problemas que o Estado não tenha recur-
sos momentâneos para solucionar. Até porque não existe mágica: um 
dia, mais cedo ou mais tarde, esta conta vai chegar e terá que ser hon-
rada (FRANÇA, 2011). Para Amorim (2010), o desenho português das 
PPPs não considerou os riscos fiscais de sua utilização indiscriminada.

Posteriormente, este modelo de parceria chegou à América Lati-
na. Os pioneiros foram México e Chile, que iniciaram, na década de 
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1980, suas políticas de desestatização e desregulamentação de merca-
dos (GRILO, 2008).

Logo, percebe-se que já é possível averiguar experiências bem-su-
cedidas em países latino-americanos como México e Chile, que possuem 
maior semelhança sociocultural com o Brasil. De forma contrária, tam-
bém é possível verificar experiências não tão positivas assim como as 
ocorridas no Peru e na Argentina (AMORIM, 2010). O mais importante é 
conseguir extrair as lições que todos estes exemplos podem trazer e tentar 
desenvolver um sistema que mais se ajuste às necessidades brasileiras.

Apesar das inegáveis diferenças socioeconômicas e culturais exis-
tentes entre os diversos países, não há como desconsiderar as lições 
úteis que a experiência internacional trouxe, haja vista alguns destes 
países já terem superado problemas semelhantes aos que o Brasil está 
atravessando. Com um pouco de esforço e criatividade, é plenamente 
plausível a adaptação deste instituto ao contexto nacional.

No Brasil, é possível perceber, já no final da década de 1970, com 
o advento da criação da Secretaria Especial de Controle das Empre-
sas Estatais, em 1979, uma tímida tentativa de contenção do aparelho 
estatal. Deve-se lembrar do contexto político da época: o País ainda 
estava sob o regime militar; foi o ano em que eclodiu a segunda crise 
do petróleo, obrigando principalmente os países em desenvolvimento 
a buscar alternativas para suprir a escassez desta commodity, cujo cus-
to mais elevado acabou por incrementar o endividamento de distintos 
países, inclusive o do Brasil. Esse período foi o embrião do que viria 
mais tarde a ser chamado de a era das privatizações ocorridas no Bra-
sil na década de 1990. Mais precisamente, o marco deste processo foi 
o Programa Nacional de Desestatização (PND), aprovado pela Lei n° 
8.031/90 (BRASIL, 1990), a qual posteriormente foi revogada pela Lei 
n° 9.491/97 (BRASIL, 1997c), que alterou alguns procedimentos rela-
tivos ao PND, mas manteve sua essência.

Neste período, já no governo de Fernando Henrique Cardoso, deu-
-se a fase mais importante das privatizações no contexto brasileiro. Foi 
neste momento que aconteceram as privatizações das empresas de infra-
estrutura, mineração, telefonia, eletricidade, dentre outras; além de ter 



Jorge Luiz Tesch sanTos

renaTo sanTiago QuinTaL

Cadernos de Direito, Piracicaba, v. 16(30): 145-185, jan.-jun. 2016 
•  ISSN Impresso: 1676-529-X • ISSN Eletrônico: 2238-1228 

158

sido a fase de criação do Programa de Concessões das Rodovias Federais, 
quando foram licitadas as aludidas concessões (ARCHANJO, 2006).

Além das privatizações, outra forma de ampliar a participação do 
setor privado na execução de serviços públicos foi pelas concessões e 
permissões. A Lei n° 8.987/95 (BRASIL, 1995) regulou o regime de 
concessão e permissão da prestação de serviços públicos, o qual já se 
encontrava expressamente previsto no artigo 175 da Constituição.

Nesse contexto, já é possível delinear importantes características 
das concessões comuns. Há a transferência unicamente da execução de 
algum serviço público a um particular e o poder concedente mantém a 
titularidade do serviço. O concessionário presta o serviço aos cidadãos 
em nome do Estado, por sua conta e risco, porém sob a supervisão do 
poder concedente. Outro ponto interessante é que a remuneração do con-
cessionário dá-se mediante as tarifas pagas pelos usuários do serviço.

Além disso, pela leitura da Lei n° 8.987/95 (BRASIL, 1995) é pos-
sível identificar as principais características das concessões comuns, tais 
como: 1) a transferência é realizada com caráter intuitu personae, o con-
cessionário não pode eximir-se da prestação do serviço, tampouco ceder 
a terceiros, sem o prévio consentimento do poder concedente, conforme 
prevê o artigo 27 da aludida lei; 2) o contrato de concessão é feito den-
tro de um prazo predeterminado, já definido em edital de licitação e no 
contrato firmado, à luz do artigo 2°, II da lei em comento; 3) o concessio-
nário pode utilizar-se de poderes públicos caso seja necessário a coreta 
execução do serviço prestado, sob o prisma do artigo 29, VIII e IX; e 4) as 
obrigações de ambas as partes são equivalentes e previamente definidas 
em contrato, conforme preconiza o artigo 4° da lei em tela.

É inegável o avanço que este diploma legal representou no orde-
namento jurídico brasileiro, principalmente considerando que dez anos 
antes o País atravessava um árduo processo de redemocratização, em 
um período marcado por uma grave crise financeira. Iniciou-se, dessa 
forma, a percepção dos possíveis benefícios resultantes da repartição de 
funções e competências entre o governo e a iniciativa privada.

Neste período, também se começou a desenhar o cenário ideal 
para o surgimento das PPPs. Archanjo (2006) explicita a importância 
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que teve a introdução, pela primeira vez, da previsão desta possibilida-
de de parceria no Plano Plurianual (PPA) de 1996-1999.

O final da década de 1990 representou no Brasil a fase de estabili-
zação econômica. O Plano Real trouxe maior estabilidade econômica e 
monetária; a inflação reduziu-se a patamares mais aceitáveis; em com-
pensação, ainda se verificava um grande deficit em infraestrutura e a 
existência de uma elevada dívida externa. Esta foi a conjuntura propícia 
para a introdução das PPPs no ordenamento jurídico brasileiro, confor-
me apontado por França (2011).

Assim, as PPPs foram introduzidas no ordenamento jurídico pá-
trio em âmbito federal pela promulgação da Lei nº 11.079/04 (BRASIL, 
2004). Porém, antes mesmo disso, alguns Estados membros já tinham 
expedido suas próprias leis viabilizando a contratação de PPP, tais 
como: Minas Gerais; Santa Catarina; São Paulo; Goiás e Bahia. Nes-
se contexto, Amorim (2010) destaca a importância da introdução deste 
instituto na atual conjuntura brasileira.

Podem-se citar alguns exemplos de PPPs já realizadas no Brasil 
tais como: os contratos de PPP assinados pelos governos dos Estados 
de São Paulo, Minas Gerais e Bahia para a Linha 4 do Metro, a Rodovia 
MG-050 e o Complexo Penitenciário de Ribeirão das Neves, e o Hospi-
tal do Subúrbio (HS), respectivamente.

Por fim, trata-se de um instituto relativamente novo no ordena-
mento jurídico brasileiro. Recentemente, começam a surgir os primei-
ros resultados dos contratos de PPP firmados na última década e que 
ainda serão objeto de estudo e terão suas potencialidades, vantagens e 
desvantagens analisadas. Porém, pelo menos dois pontos já parecem 
contemplar benefícios intrínsecos a estas contratações: a repartição 
objetiva de riscos entre o poder público e a iniciativa privada e a an-
tecipação de investimentos, principalmente em infraestrutura, que, 
sem a presença do parceiro privado, só poderiam ser realizados muito 
tempo depois.

A próxima seção abordará a concessão especial de serviços pú-
blicos.
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A concessão especIAl de seRvIços públIcos

O modelo de PPP brasileiro tem como suas principais fontes de 
inspiração os institutos britânico de Private Finance Initiative (PFI) e 
francês de Marches d’Entreprise de Travaux Publics (METP). É inte-
ressante notar que ainda hoje, no direito comunitário, não se tem uma 
definição muito clara do que vem efetivamente a ser estas parcerias. 
Neste sentido, o Livro Verde sobre o tema trata-as como formas de coo-
peração entre as autoridades públicas e as empresas, tendo por objetivo 
assegurar o financiamento, a construção, a renovação, a gestão ou a 
manutenção de uma infraestrutura ou a prestação de um determinado 
serviço (COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS, 2004).

Este modelo brasileiro adotou algumas peculiaridades a fim de 
adaptar este instituto às particularidades vivenciadas no contexto na-
cional. As PPPs visam criar condições mais favoráveis ao desenvolvi-
mento de projetos de infraestrutura por meio de garantias especiais e 
fortalecendo a ligação do poder público com a iniciativa privada. Sendo 
assim, diferentemente das concessões comuns, elas são utilizadas ape-
nas para a consecução de objetivos mais caros, mais complexos e com 
maior prazo na relação estabelecida entre os dois parceiros, geralmente 
envolvendo alguma obra ou serviço no âmbito de infraestrutura.

Desta forma, deve ser considerado legítimo o apoio técnico e fi-
nanceiro da iniciativa privada ao Estado e, nesse contexto, deve ser 
avaliado o potencial de utilização das PPPs como forma de investimen-
to em infraestruturas públicas e em serviços públicos, baseando-se na 
grande demanda da sociedade brasileira por estes bens econômicos e na 
escassez de capital estatal para atendê-la (KALIL, 2014).

A utilização dos contratos de PPP será útil nas hipóteses em que: 
1) o projeto não seja autossustentável e não se vislumbre um significa-
tivo retorno ao parceiro privado, impossibilitando a delegação por uma 
concessão comum; 2) seja impossível ou muito custosa a cobrança do 
serviço diretamente dos usuários; e 3) quando, pela baixa quantidade 
de potenciais usuários, verifique-se a inviabilidade de remuneração pela 
prestação do serviço apenas pela tarifa cobrada do usuário.
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A PPP será apropriada quando, além de satisfazer os requisitos do 
artigo 2°, parágrafo 4°, da lei das PPPs, o retorno estimado pelo projeto 
seja insuficiente ou negativo para o parceiro privado, seja virtualmente 
impossível ou extremamente difícil de arrecadar uma taxa, como em ser-
viços de limpeza urbana, ou seja, inviável economicamente a cobrança de 
uma taxa pelo produto, por exemplo, quando não há usuários em número 
suficiente para tornar o serviço rentável apenas por meio da taxa cobrada. 
A lei das PPPs destina-se, em grande parte a resolver as deficiências do 
serviço público e infraestrutura por meio de um sistema legal que reduz 
tais fatores de repulsão contra investimentos (OLIVEIRA, 2011).

Enquanto as concessões comuns estão previstas na Lei nº 8.987/95 
(BRASIL, 1995), a Lei nº 11.079/04 (BRASIL, 2004) institui normas 
gerais sobre licitação e contratação de parceria público-privada no âm-
bito da Administração Pública, sendo consideradas como concessões 
especiais. Esta Lei nº 11.079/04 (BRASIL, 2004) definiu as parcerias 
público-privada como o contrato administrativo de concessão, na mo-
dalidade patrocinada ou administrativa. Desta forma, não restam dúvi-
das de que o legislador pátrio escolheu enquadrar as PPPs como inte-
grantes do gênero concessão.

A grande confusão não parece estar especificamente na questão do 
lucro, haja vista que isso também está presente nas concessões comuns 
previstas na Lei nº 8.987/95 (BRASIL, 1995), mas, sim, na nomencla-
tura dada ao instituto. Quando a lei traz a expressão contrato de par-
ceria, há uma nítida mistura de conceitos. Contrato e parceria são duas 
figuras jurídicas distintas: a primeira é um acordo de vontades, capaz 
de criar, modificar ou extinguir direitos, com direitos e obrigações para 
os contratantes, enquanto o segundo corresponde a uma associação de 
pessoas ou entidades para desenvolverem uma determinada ação con-
junta com vista a atingirem um objetivo comum predeterminado, ou 
seja, a primeira figura traz uma noção de prestações e contraprestações 
mútuas; já a segunda, a de cooperação entre os participantes (CARVA-
LHO FILHO, 2012).

Ainda segundo o mesmo autor, a natureza jurídica deste instituto 
é a de um contrato administrativo de concessão especial de serviços 
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públicos. Em que pese toda esta crítica realizada, a expressão parceria 
público-privadas parece já estar amplamente difundida no ordenamen-
to jurídico pátrio e, por isso, assim continuará a ser nomeada ao longo 
deste trabalho.

Insta ressaltar que a escolha do termo parceria provavelmente te-
nha sido feita para demonstrar a mudança da posição da Administração 
Pública, que sai um pouco da sua posição de supremacia, de seu poder 
de império para ter uma relação um pouco mais horizontal com a inicia-
tiva privada, a fim de estabelecer estas parcerias e angariar vantagens 
mútuas. Segundo Cretella Neto (2010), é possível verificar-se que estas 
parcerias podem trazer grandes benefícios para ambas as partes: o par-
ticular terá um investimento em que será recompensado de acordo com 
sua própria capacidade de realizar os serviços com o máximo de efici-
ência despendendo menos recursos e com uma boa qualidade. Nesse 
contexto, o público será beneficiado justamente pela oferta da prestação 
destes bons serviços públicos e a menores preços, o que o ajudará no 
atingimento do objetivo de se ter uma Administração Pública mais efi-
ciente, atendendo de melhor forma aos anseios e desejos da população.

Não há duvida de que se trata de um contrato, já que é resultado 
das manifestações de vontade de ambas as partes. Este contrato versa 
sobre serviços que envolvem uma grande monta de recursos e que per-
dura por um grande espaço de tempo. Os investimentos devem ser re-
alizados integralmente pelo parceiro privado e são paulatinamente res-
sarcidos no decorrer do contrato parcial ou integralmente pelo parceiro 
público, já incluído o lucro pré-estipulado na relação contratual. Nesta 
seara, Sundfeld (2007) argumenta que a Lei das PPPs foi editada com o 
propósito de abordar os contratos de concessão em que havia desafios 
especiais de natureza financeira, de organizar a assunção de compro-
missos de longo prazo pelo poder público e de assegurar seu efetivo 
pagamento ao particular. Para Pestana (2006), uma das finalidades da 
PPP é conferir à Administração Pública maior celeridade, flexibilidade 
e eficiência em seus projetos.

Logo, este instrumento introduz no ordenamento jurídico brasi-
leiro uma nova ferramenta com uma forma distinta de arranjo entre 
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Estado e particular, a fim de permitir que o Estado consiga mitigar al-
gumas burocracias que lhe são próprias com vistas ao atingimento de 
uma maior eficiência administrativa na prestação de serviços públicos 
que envolvam uma grande quantidade de investimentos.

Não há como negar a semelhança entre as PPPs e as concessões 
comuns, até porque elas fazem parte de um mesmo gênero normativo. 
As grandes diferenças residem na forma como se dá o financiamento do 
setor privado e a remuneração pelo serviço, na repartição dos riscos de-
correntes da prestação do serviço entre os parceiros público e privado, 
bem como na existência de um sistema de garantias ao parceiro priva-
do. Além disso, as PPPs ainda trazem algumas vedações de contratação 
não existentes nas concessões comuns.

Quanto ao financiamento para realização do serviço público, cabe 
ao parceiro privado realizar os investimentos necessários à sua consecu-
ção, seja por meio de recursos próprios ou por financiamentos obtidos em 
seu próprio nome junto a entidades financeiras, públicas ou privadas. Em 
regra, o poder público somente realizará a contraprestação pecuniária ao 
longo da execução do contrato a fim de remunerar, parcial ou integral-
mente, o parceiro privado (CARVALHO FILHO, 2012). Porém, a própria 
Lei nº 11.079/04 (BRASIL, 2004), a lei das PPPs, em seus artigos quinto 
e sexto, prevê a possibilidade de que o contrato preveja o aporte de recur-
sos em favor do parceiro privado para a realização de obras e aquisição 
de bens reversíveis na fase de investimentos do projeto.

Esta prestação pecuniária pode ser direta (em espécie) ou indireta 
(cessão de créditos não tributários, outorga de direitos em face da Ad-
ministração Pública, outorga de direitos sobre bens públicos dominiais, 
dentre outras).

A lei das PPPs estimula a ampliação de investimentos privados 
em serviços públicos e tende a proporcionar uma maior estabilidade 
para o modo e o tempo de execução dos contratos em que o governo 
toma parte, estabelecendo uma repartição peculiar de riscos, estabele-
cendo que os parceiros privados devam promover investimentos antes 
de começar a receber uma remuneração. E para esta finalidade, a lei 
estipulou garantias especiais ao parceiro privado. Por outro lado, são 
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delimitadas regras para evitar o comprometimento desproporcional dos 
recursos públicos (OLIVEIRA, 2011).

Outra característica importante é justamente a repartição dos ris-
cos entre os parceiros público e privado. Através desta repartição, é 
realizado o compartilhamento dos riscos de forma que estes fiquem a 
cargo de quem estiver mais apto a gerenciá-los. Há a possibilidade de 
negociação entre parceiros públicos e privados para celebração de no-
vos contratos de apoio logístico baseados em performance, os quais 
estão relacionados à transferência de serviços logísticos militares à ini-
ciativa privada. 

Vislumbra-se que nem todo risco fica sob a responsabilidade do 
parceiro público, tampouco do parceiro privado. A divisão vai além da 
repartição tradicional de riscos presente na Lei nº 8.987/95 (BRASIL, 
1995), calcada na atribuição dos riscos ordinários para o particular e 
os extraordinários para o poder público. Estes são divididos não ne-
cessariamente de forma igual, mas de modo a maximizar a utilidade da 
parceria estipulada.

A nítida e precisa distribuição dos riscos inerentes aos contratos de 
PPP está intrinsecamente ligada à adequada precificação do particular, 
isto é, quanto mais clara e precisa a repartição dos riscos identificados 
no projeto da PPP, mais apropriado será o preço dado pelo parceiro 
privado para execução do serviço em questão, dado que serão mais con-
cretas as responsabilidade para sanar as possíveis incertezas oriundas 
do contrato (FRANÇA, 2011).

Nesse contexto, a partilha não significa a transferência dos ris-
cos do projeto para o parceiro privado; o risco ficará a cargo daquele 
que tiver melhores condições para geri-lo ou mitigá-lo da forma mais 
econômica, uma vez que está em jogo o estabelecimento da melhor dis-
tribuição de transferência e partilha passível de proporcionar maiores 
ganhos de valor para o poder público, incluindo o binômio qualidade e 
preço (AZEVEDO, 2009).

O que se objetiva com isso não é a vantagem de um ou de outro 
parceiro, mas, sim, o estabelecimento de uma parceria nos benefícios, 
mas também nos prejuízos, seja pela ocorrência de fatos imprevisíveis 
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ou até mesmo pela própria álea econômica inerente ao serviço prestado. 
A repartição de riscos nas PPPs tem como grande meta potencializar a 
distribuição dos recursos na produção de bens econômicos e serviços 
públicos relevantes para a sociedade.

O que não se confunde com querer prestigiar o interesse do Es-
tado ou o de alguns particulares, mas, sim, unicamente o interesse 
público, para o qual Estado e a iniciativa privada irão unir forcas em 
prol deste objetivo. Analisada sob esta ótica, a melhor distribuição 
dos riscos introduzida pela lei das PPPs demonstra que este instituto 
reflete as novas relações entre a Administração Pública e a sociedade 
moderna (KALIL, 2014).

Já em relação à remuneração correspondente aos serviços presta-
dos pelo parceiro privado, ressalvada a hipótese já abordada de previ-
são no edital de licitação de aportes financeiros ainda durante a fase de 
investimentos, este somente começará a recebê-la após o término de 
determinado serviço ou, no caso de serviços divisíveis, depois da entre-
ga de parcelas passíveis de fruição pelo poder concedente.

O concessionário é responsável pela arrecadação e aplicação dos 
recursos do projeto da PPP e, em regra, somente começará a receber 
a compensação depois de deixar o serviço pronto para fruição. Isto é, 
integral provisão pela concessionária, o que corresponde à inteira dis-
ponibilização das obras e serviços, anterior à sua própria remuneração, 
a qual, a princípio, ocorrerá em frações ao longo do prazo contratual 
(OLIVEIRA, 2011).

Quanto às garantias, o artigo oitavo da lei das PPPs enumera as pos-
sibilidades legalmente dispostas: 1) vinculação de receitas; 2) instituição 
ou utilização de fundos especiais previstos em lei; 3) contratação de se-
guro-garantia com as companhias seguradoras que não sejam controladas 
pelo poder público; 4) garantia prestada por organismos internacionais ou 
instituições financeiras que não sejam controladas pelo poder público; 5) 
garantias prestadas por fundo garantidor ou empresa estatal criada para 
essa finalidade; e 6) outros mecanismos admitidos em lei.

Talvez cause certa estranheza a primeira forma de garantia, visto 
que a Constituição veda expressamente a vinculação de receitas de im-
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postos a órgão, fundo ou despesa, conforme elenca o artigo 167, IV, da 
Carta Magna. Porém, o próprio dispositivo constitucional traz de forma 
expressa algumas hipóteses para admissibilidade da vinculação. E uma 
delas trata exatamente da prestação de garantias às operações de crédito 
por antecipação de receita, que pode ser prevista na lei orçamentária 
anual (LOA) nos termos do artigo 165, § 8° da Constituição. Dessa 
forma, havendo previsão no contrato, é possível o oferecimento de re-
cursos oriundos de impostos como garantia, bem como a vinculação de 
outras receitas não oriundas de impostos (CARVALHO FILHO, 2012).

Estas garantias conferem maior segurança ao parceiro privado que 
passa a ter maior salvaguarda e confiabilidade para poder investir e as-
sumir mais riscos em contratos de longa duração com o poder público 
(FRANÇA, 2011).

Em relação às vedações, a própria lei trará expressamente as hipó-
teses em que não é possível a contratação de uma PPP. As vedações são: 
1) quanto ao valor; 2) quanto ao tempo; e 3) quanto ao objeto.

Primeiramente, não é possível contratar uma PPP quando o valor 
deste contrato for inferior a 20 milhões de reais, conforme o artigo 2°, 
§4°, I da lei das PPPs. Tampouco é possível contratar PPP para ser-
viços por prazos inferiores a 5 (cinco) anos e superiores a 35 (trinta e 
cinco) anos, conforme prevê o artigo 5°, I, da lei em comento. Por fim, 
igualmente é vedada a contratação cujo único objeto seja o forneci-
mento de mão de obra, o fornecimento de instalação de equipamentos 
ou a execução de obra pública, segundo dispõe o artigo 2°, §4°, III da 
aludida lei.

Grilo (2008) enumera uma série de vantagens e desvantagens acer-
ca deste modelo de contratação. Para ele, as PPPs apresentam as seguin-
tes vantagens: 1) complementaridade entre a concepção, construção e 
operação do projeto; 2) alocação contratual dos riscos; 3) cumprimento 
de prazos e custos; 4) gestão de custos intertemporal; 5) gerenciamento 
competente das facilidades; 6) introdução de inovações; 7) antecipação 
de investimentos; 8) criação de economia de escala; 9) atração de com-
petências gerenciais; 10) aumento do desempenho operacional; e 11) 
supervisão da concessionária pelos financiadores.
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Verifica-se que a maioria dos benefícios está correlacionada en-
tre si. Refere-se à eficiência na gestão das obras de infraestrutura, ao 
compartilhamento dos riscos entre os parceiros público e privado, ao 
know-how da iniciativa privada neste tipo de empreendimento, ao le-
vantamento de recursos junto à iniciativa privada e seu gasto eficiente.

É possível sintetizar que o principal benefício que se almejou atin-
gir com a introdução das PPPs no cenário brasileiro foi dotar a Admi-
nistração Pública com uma maior eficiência, capacitando-a a atingir o 
objetivo de atender às demandas da população com maior celeridade e 
efetividade. Além disso, as PPPs permitem o aceleramento das necessá-
rias obras em infraestrutura que o Brasil tanto precisa ao se antecipar à 
sua execução, seja pela aplicação de recursos não existentes nos cofres 
públicos e que são bancados pela iniciativa privada, seja pela maior fi-
delidade ao cumprimento dos cronogramas preestabelecidos haja vista 
que o parceiro privado somente começará a receber por seus serviços a 
partir da entrega de alguma parcela fruível pela Administração Pública 
ou pela população.

Toda escolha tem seus prós e contras. Não há como fugir de alguns 
efeitos colaterais existentes. As PPPs também possuem suas desvanta-
gens as quais deverão tentar ser equacionadas no momento de sua con-
tratação. A principal delas está relacionada à perda de accountability, 
ou seja, o agregado de mecanismos e procedimentos que levam os di-
rigentes governamentais a prestar contas de suas ações perante a socie-
dade, assegurando-se, desse modo, maior patamar de transparência das 
ações em andamento e das políticas públicas formuladas (MATHIAS-
-PEREIRA, 2007).

É possível que, sem os devidos cuidados, a PPP possa transfor-
mar-se em um instrumento que fomente as faltas de transparência e 
accountability nos gastos do Estado uma vez que estas relações deve-
rão ter constante fiscalização a fim de se verificar a gestão dos inves-
timentos realizados pelo parceiro privado o qual, apesar de utilizar re-
cursos próprios, está provendo um serviço público e será devidamente 
ressarcido pelo Estado no momento oportuno designado no contrato 
e, desta forma, também deve zelar pela eficiência e pela economici-
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dade de seus gastos. Adicionalmente, deve dar divulgação e transpa-
rência a estes gastos a fim de que o cidadão também possa fiscalizar a 
gestão destes recursos.

Existem duas modalidades de PPP, a saber: a concessão patroci-
nada e a concessão administrativa. Além da lei de PPP, as concessões 
patrocinadas aplicam-se subsidiariamente à Lei nº 8.987/95 (BRASIL, 
1995), conhecida como lei de concessão de serviço público. Já às con-
cessões administrativas aplicam-se apenas alguns dispositivos desta 
mesma lei e ainda da lei de PPP.

Destarte, o que se tem na prática é a concessão patrocinada como 
correspondente da concessão comum e a concessão administrativa 
como correspondente do contrato administrativo da lei 8.666/93, a lei 
de licitações.

Este tipo de PPP assemelha-se bastante às concessões comuns. A 
própria lei de PPP estabeleceu que se aplica subsidiariamente a con-
cessão patrocinada às normas da lei de concessão de serviço público. 
Talvez o ponto mais marcante que as diferencie seja que nas concessões 
comuns a contraprestação pecuniária, em regra, é feita direta e inte-
gralmente pelo próprio cidadão usuário do serviço público concedido, 
enquanto nas concessões patrocinadas há uma divisão desse encargo 
entre ambos. Apesar da existência das tarifas, ainda há a possibilida-
de de obtenção de receitas alternativas, complementares, acessórias ou 
derivadas de projetos associados, conforme prevê o artigo 11 da lei de 
concessão de serviço público. Além disso, o artigo 17 da mesma lei per-
mite que a Administração Pública subsidie a atividade concedida. Nesta 
hipótese, passa a existir uma grande semelhança entre os dois institutos, 
concessão patrocinada e concessão comum subsidiada. Souto (2005) 
explica que a distinção entre as concessões subsidiadas e as concessões 
patrocinadas está associada à ausência de uma disciplina de garantias 
ao parceiro privado. Apesar da similitude entre os dois institutos, trata-
-se de hipóteses distintas e que ainda contam com todas aquelas dife-
renças já expostas na seção anterior.

Dessa forma, tem-se que a concessão patrocinada é o contrato ad-
ministrativo pelo qual o parceiro público delega ao parceiro privado a 
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execução de determinado serviço público, precedida ou não de obra 
pública, para que o execute, em seu próprio nome, mediante o recebi-
mento de tarifa paga pelo usuário e de contraprestação pecuniária paga 
pelo poder público (DI PIETRO, 2009).

A partir deste conceito é possível se extrair que a concessão patro-
cinada é uma forma de delegação de um serviço público. O particular 
assume o serviço, prestando-o ao usuário final, da mesma forma como 
já ocorria com a concessão comum de serviço público. Outra caracte-
rística está relacionada ao fato de o poder concedente ser o responsável 
por uma parte da remuneração a ser paga ao parceiro privado.

As principais finalidades das concessões patrocinadas são a dele-
gação de serviços públicos a particulares quando as receitas esperadas 
não se mostrem suficientes para remunerá-lo e o compartilhamento de 
riscos envolvidos em grandes projetos de infraestrutura entre o poder 
público e a iniciativa privada, que passa de alguma forma a contribuir 
para a consecução das melhorias necessárias ao avanço do País.

As principais justificativas econômicas para a adoção das PPPs, na 
modalidade de concessão patrocinada são: (1) esgotamento da capaci-
dade de endividamento do Estado, em um ambiente político de respon-
sabilidade fiscal e cumprimento de obrigações com credores nacionais 
e internacionais, o que reduz de forma significativa a possibilidade de 
investimentos em infraestrutura; e (2) progressivo exaurimento dos ser-
viços públicos econômicos autossustentáveis, inviabilizando a opção 
pelo formato da concessão comum (BINENBOJM, 2008).

Um exemplo de concessão patrocinada implantada com sucesso 
no Brasil foi a construção da linha 4 Amarela do metrô de São Paulo, 
inaugurada em 25 de maio de 2010, em que os usuários pagam a tarifa 
normal cobrada nas demais linhas do metrô e o poder público com-
plementa o valor a fim de amortizar os investimentos realizados pelo 
parceiro privado em sua construção. Outro exemplo é a concessão da 
rodovia MG-050, em que o parceiro privado construiu a rodovia e ago-
ra a opera, cobrando o pedágio dos usuários e tendo a contraprestação 
complementada pelo governo do estado de Minas Gerais.

A próxima seção abordará a experiência do Departamento de De-
fesa americano.
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a exPeriência do deParTamenTo de deFesa americano

A busca por uma gestão eficiente da máquina administrativa tem 
levado inúmeros países do mundo a optar pelas terceirizações de servi-
ços administrativos. É notória, nos últimos anos, a crescente transferên-
cia da prestação de serviços essenciais à iniciativa privada. A terceiri-
zação, aqui entendida de forma ampla como a transferência de alguma 
atividade para execução por um terceiro, passa a ser crescentemente 
adotada por diversos países como uma forma de reduzir a execução 
direta de serviços pelo Estado (GUIMARÃES, 2008).

A título ilustrativo, em 1998 houve, nos Estados Unidos, uma am-
pla política de terceirização de atividades administrativas a partir da 
edição do Fair Act (Federal Activities Inventory Reform Act), de 1998. 
Porém, foram excluídas aquelas atividades que são inerentes ao Estado 
(GUIMARÃES, 2008).

Na área militar, a utilização de pessoas não integrantes da estrutu-
ra do Estado em situações de conflito não chega a ser exatamente uma 
grande novidade. Há relatos de que desde os primórdios da sociedade, 
com a organização das pessoas em tribos e, posteriormente em cidades, 
já havia a contratação de mercenários a fim de combater nas guerras em 
que estas cidades tomavam parte. Eles não eram cidadãos daqueles lo-
cais; estavam completamente alheios àqueles conflitos, mas combatiam 
em troca de uma determinada quantia pecuniária paga por estas cidades.

Especialmente após o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos pas-
saram a contratar empresas privadas para realizar tarefas tipicamente 
militares nas diversas campanhas em que tomam parte, além de execu-
tarem determinados treinamentos a militares americanos e estrangeiros 
(AVANT, 2005).

Em 2007, no Iraque, havia mais de 180 mil civis contratados en-
quanto igualmente estavam presentes 160 mil militares das Forças Ar-
madas americanas, ou seja, havia mais combatentes externos do que 
soldados em território iraquiano. Estes números ainda não contemplam 
os civis subcontratados e que também atuaram neste conflito. Até recen-
temente, o próprio Pentágono desconhecia a explosão de pessoal não 
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uniformizado atuando em seu nome já que estimavam a existência de 
apenas 25 mil. Estes 180 mil combatentes equivalem a todo efetivo utili-
zado na Guerra do Golfo, em que apenas 10 mil civis foram mobilizados 
para apoiar as operações americanas. Muitos poderiam pensar na guerra 
como algo reservado ao âmbito militar, mas considerando que no Iraque 
o número de civis era maior que o número de militares, parece ter havi-
do uma mudança significativa no caráter da guerra em si (STANGER, 
2009). Basicamente, a atuação neste conflito resumiu-se ao apoio logís-
tico, ao suporte operacional do sistema de armas e a treinamento.

As condições para a privatização da segurança nacional ocorreram 
ainda antes do fim da Guerra Fria. Stanger (2009) traz quatro fatores 
intrínsecos ao Departamento de Defesa Americano (DoD) que conspi-
raram para este processo de privatização da defesa: (1) a decisão do De-
partamento da Marinha e do Departamento da Guerra de descontinuar 
a construção própria de navios e aeronaves, que deu início às tratativas 
dos militares com o setor privado; (2) a mudança de recrutamento para 
uma força militar de voluntários depois do Vietnã fez com que o Pen-
tágono tivesse de fornecer uma gama de novos serviços (por exemplo, 
quatro sabores de sorvete para as tropas estacionadas no Iraque) para 
preencher suas fileiras de batalha e a execução de todos estes serviços 
exigiu a ampliação na contratação de terceirizados; (3) durante a Guerra 
Fria, a estratégia dos Estados Unidos foi associar a quantidade de ar-
mamento soviético à qualidade do arsenal americano, um esforço que 
foi realizado graças à eficiência da privatização; e (4) o nível salarial 
pago pelo governo aos militares fez com que o Pentágono não pudesse 
igualar os salários disponíveis no setor privado para os melhores solda-
dos; assim, viu-se obrigado a recorrer à contratação destes civis a fim 
de aproveitar os melhores talentos de combate.

Todos estes fatores fizeram com que uma força-tarefa na seara de 
defesa recomendasse que todas as atividades de apoio no âmbito do 
DoD fossem contratadas junto à iniciativa privada, exceto aquelas fun-
ções típicas de Estado, que estivessem diretamente envolvidas com o 
combate em guerra, ou quando não houvesse capacidade adequada no 
setor privado (STANGER, 2009).
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Porém, não foi exatamente isso que ocorreu. Stanger (2009) iden-
tificou a existência basicamente de três tipos de Companhias Militares 
Privadas: (1) empresas militares provedoras; (2) empresas de consulto-
ria militar; e (3) empresas militares de apoio.

O primeiro tipo efetivamente oferece serviços na linha de frente 
do campo de batalha. Engaja-se no combate e no comando e controle 
no teatro de operações militares. Muitas das vezes, atua ao lado de força 
armada de um cliente, reforçando sua capacidade militar. A AirScan of 
Rockledge, baseada na Flórida, por exemplo, é especializada em sofisti-
cada vigilância militar aérea e está entre as poucas empresas norte-ame-
ricanas que operam nos teatros de operações militares. Adicionalmente, 
podemos citar outras empresas, tais como a Academi, sucessora da Xe 
Services e da Blackwater Worldwide, e a DynCorp (STANGER, 2009).

Convém mencionar a existência de risco na contratação destas 
empresas que atuam diretamente no front de batalha. Não é possível 
averiguar que interesses escusos estão por trás delas. O controle da em-
presa de guerra por um único integrante pode acarretar sérios desvios 
de finalidade nas diversas ações militares em que tomam parte.

As empresas de consultoria militar não se engajam efetivamente 
em combate, mas oferecem estratégia, treinamento e serviços operati-
vos. Estas companhias são equivalentes a empresas de consultoria na 
medida em que visam melhorar a gestão e a prontidão da força arma-
da de um cliente. Estas empresas empregam ex-militares experientes, 
o que constitui sua vantagem competitiva no mercado. Pode-se citar, 
como exemplo, a Military Professional Resources Incorporated, situa-
da em Alexandria, Virgínia. Ela não apenas emprega ex-militares como 
mantém uma base de dados de 340 generais aposentados, bem como 
milhares de oficiais superiores na reserva remunerada disponíveis para 
contratação (STANGER, 2009).

As empresas militares de apoio executam uma variedade de ser-
viços logísticos, tais como serviços de apoio às operações militares, 
notadamente montagem de acampamento e alimentação do pessoal. 
Kellog e Brown & Root são exemplos deste tipo de empresa (STAN-
GER, 2009).
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As contratações possuem uma serie de efeitos colaterais. No pró-
prio campo de batalha, estes contratados operam legalmente em uma 
zona obscura e fora da cadeia regular de comando. Eles não respondem 
nem à força militar, tampouco à população que defendem. Eles pres-
tam contas apenas à companhia que os contratou. É possível vislumbrar 
um cenário em que um civil contratado, ao contrário de seu homólogo 
uniformizado, tem o direito de fugir da batalha; ele não pode ser re-
quisitado a cumprir uma missão perigosa. Quando a liberdade está em 
cheque, incentivos financeiros por si só não conseguem inspirar a ação 
abnegada e corajosa de civis contratados. Esta situação gera um grau de 
incerteza em operações militares que não está presente quando soldados 
executam a mesma tarefa (STANGER, 2009).

Além disso, em razão da elevada especificidade, complexidade e 
especialização existente neste ramo, não há uma vasta gama de em-
presas no mercado aptas a prestar tais serviços, o que acaba por gerar 
uma grande dependência de contratação de uma pequena quantidade de 
empresas. Além disso, surge a necessidade de se firmar parcerias estra-
tégicas e celebrar contratos de valores mais elevados e com prazos mais 
dilatados (STANGER, 2009).

Segundo Stanger (2009), não apenas a atividade defesa está sendo 
transferida à iniciativa privada, mas o próprio controle, que pelo menos 
deveria ser exercido pelo governo, igualmente está sendo exercido por 
ela. Isto ainda é agravado pelo fato de que o Departamento de Estado 
não contabiliza o quanto o governo despende ou poupa com os contra-
tos aprovados junto às Companhias Privadas Militares. Não há qual-
quer tipo de ingerência do governo sobre estas empresas prestadoras de 
serviços tipicamente militares.

A partir deste descontrole é que surgirão os problemas. A título 
de ilustração, no caso de um empregado cometer alguma falta, ele não 
manchará apenas o nome da empresa para qual trabalha, mas também 
do próprio país que contratou esta empresa. Há que se notar que, quan-
do se trata de guerra, assunto extremamente sensível, a má condução 
das ações poderá acarretar consequências terríveis (STANGER, 2009).

Em maio de 2001, uma missionária americana e sua filha foram 
mortas quando um caça peruano abateu o avião onde elas estavam de-
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pois de uma Companhia Privada Militar ter equivocadamente identifi-
cado aquela aeronave como sendo um veículo transportador de drogas. 
No mesmo ano, um civil contratado na Colômbia enviou um pacote que 
continha uma substância líquida misturada a heroína à Base Aérea Pa-
trick, localizada na Flórida. A alfândega americana interceptou a carga. 
Na antiga Iugoslávia, empregados da DynCorp exploravam na Bósnia a 
escravidão sexual de meninas na faixa etária de doze anos. Alguns des-
tes empregados foram demitidos, mas nenhum deles foi efetivamente 
processado (STANGER, 2009).

No que tange aos custos da privatização da segurança, a despeito 
das elevadas somas desembolsadas, os benefícios de curto prazo são 
substanciais. Stanger (2009) afirma que qualquer análise de custo-be-
nefício deve levar em consideração quatro fatores: (1) o papel crescente 
da alta tecnologia armamentista na guerra, que transformou a guerra 
em si em um elemento importante da privatização, quando os sistemas 
dependem completamente de especialistas civis para sua manutenção e 
operação; (2) a grande utilização de civis contratados pelo Pentágono 
representa uma alternativa à grave escassez de mão de obra; (3) uma 
série de benefícios políticos de curto prazo leva o governo a terceirizar 
rotineiramente; e (4) a terceirização permite aos Estados Unidos em-
pregar mais eficientemente seus militares, aumentando, dessa forma, a 
agilidade e o aprestamento da força.

Stanger (2009) argumenta que, embora ninguém ainda tenha pro-
vado que a terceirização aumenta os custos operativos das Forças Ar-
madas americanas, há uma série de evidências de que este posiciona-
mento esteja correto.

Não há dúvidas de que estes contratos ajudam na diminuição do 
tempo de resposta a uma determinada demanda. Transferir a atividade a 
um particular é um jeito mais fácil de criar maior capacidade para lidar 
com as demandas do dia a dia em uma era em que se torna cada vez 
mais difícil manter a força no nível de aprestamento desejado. Adicio-
nalmente, representa uma alternativa para contornar a burocracia ine-
rente à Administração Pública.

A próxima seção abordará as PPPs no âmbito da Marinha do Bra-
sil (MB).
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As ppp no âmbIto dA mARInhA do bRAsIl (mb)

A Marinha do Brasil (MB) passou por um longo período de pou-
cos investimentos, caracterizado por sucessivos cortes orçamentários, 
fruto de uma política que relegou as Forças Armadas brasileiras a uma 
posição mais coadjuvante no cenário político nacional e internacional. 
Porém, nos últimos anos houve uma retomada, mesmo que ainda in-
cipiente, nos investimentos no setor, provavelmente fruto dos grandes 
eventos que o Brasil tem sediado recentemente.

Obviamente, todos esses anos de baixo investimento e restrições 
orçamentárias geraram uma demanda reprimida, seja no reaparelha-
mento e aquisição de novos meios operativos, seja na própria manuten-
ção dos meios já existentes. Para determinar a demanda futura da MB 
nas atividades de construção e de manutenção navais, é imprescindível 
considerar o Programa de Reaparelhamento da Marinha (PRM) e o Pro-
grama Geral de Manutenção (PROGEM).

Conforme informações disponibilizadas na página institucional 
da Diretoria Geral do Material da Marinha (DGMM),1 o PRM é um 
programa elaborado em função das necessidades estratégicas estabe-
lecidas na Política de Defesa Nacional, contemplada pelo Decreto n° 
5.484/2005 (BRASIL, 2005), com o objetivo de adequar os meios ope-
racionais da Marinha para assegurar a capacidade de defesa e segurança 
marítima, bem como adequar a infraestrutura das instalações terrestres 
para o suporte aos meios operativos da Marinha. Sua existência justifi-
ca-se em razão do permanente avanço das tecnologias empregadas na 
área militar, fazendo-se necessário um esforço da Marinha para manter 
seus meios adequados ao combate naval, em termos de modernização e 
capacidade operacional, visando contribuir para a defesa do País como 
fator de consolidação da democracia e do desenvolvimento. Salienta-se 
que a execução do PRM produzirá reflexos positivos para a economia 
nacional, estimulando um sem-número de setores da cadeia produtiva 
associados à indústria naval e ao setor de defesa. Além da construção 
1 Sítio institucional da Diretoria Geral do Material da Marinha (DGMM) (BRASIL, 

s.d.a.). 



Jorge Luiz Tesch sanTos

renaTo sanTiago QuinTaL

Cadernos de Direito, Piracicaba, v. 16(30): 145-185, jan.-jun. 2016 
•  ISSN Impresso: 1676-529-X • ISSN Eletrônico: 2238-1228 

176

de novos meios operativos navais, o PRM inclui ainda a modernização 
e a revitalização dos meios operativos já existentes.

Já o PROGEM é um documento de planejamento, elaborado pelo 
setor operativo da MB, para um período de quatro anos. Na prática, ele 
é atualizado anualmente, em razão dos atrasos que ocorrem nas manu-
tenções precedentes, geralmente fruto de contingenciamentos impostos 
ao longo do exercício fiscal, que acabam influenciando nas manuten-
ções subsequentes que, consequentemente, são postergadas.

Nesse contexto, para suportar esta nova demanda, seriam necessá-
rios diversos melhoramentos na área de engenharia para modernizar o 
processo de construção naval, tais como: softwares integradores e mo-
dernos, engenharia simultânea, produção enxuta e construção modular.

Sob esse prisma, as PPPs surgem como uma grande oportunidade 
de angariar investimentos do setor privado, o qual também poderá se 
beneficiar com o ressurgimento da indústria naval no Brasil, na medida 
em que o aquecimento deste mercado implica uma maior demanda por 
serviços de reparos, manutenções e construção de novos navios.

Em 14 de dezembro de 2011, por meio da Resolução n°. 3, o 
Comitê Gestor de Parceria Público-Privada Federal (CGP) definiu os 
projetos prioritários para execução no regime de parceria público-pri-
vada no âmbito da MB: (1) modernização da infraestrutura e operação 
dos órgãos destinados ao reparo e à manutenção dos meios navais 
no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro (AMRJ); (2) implantação 
de infraestrutura, operação e manutenção do complexo esportivo do 
Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (CEFAN); (3) 
construção e manutenção de empreendimento residencial a ser em-
pregado como Próprio Nacional Residencial (PNR), a fim de atender 
o pessoal que comporá as instalações das Organizações Militares do 
Complexo Naval em Itaguaí.

O estabelecimento de uma PPP poderia criar as condições necessá-
rias para viabilizar a revitalização do AMRJ. O parceiro privado ficaria 
a cargo dos investimentos necessários e posteriormente se beneficiaria 
pela execução das manutenções e reparos nos navios da esquadra brasi-
leira, com possível aproveitamento em contratação para manutenções e 
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reparos de outros navios como os operados pela Petrobras ou navios de 
passageiros de grandes operadoras internacionais de turismo.

Conforme informações disponíveis na sua página institucional2, 
o CEFAN gerencia o Programa Olímpico da Marinha (PROLIM), que 
tem como principais objetivos: (1) fomento à prática da educação física 
e do esporte no âmbito da MB; (2) captação, pela seleção e recrutamen-
to, de atletas com desempenho excepcional, para fornecer-lhes forma-
ção militar naval e incorporação à Marinha, visando apoiá-los técnica e 
financeiramente como atletas militares de alto rendimento da MB; (3) 
contribuição para o processo de inclusão social, oferecendo aos jovens 
de comunidades de baixa renda o acesso à prática desportiva de qua-
lidade, proporcionando-lhes o desenvolvimento físico adequadamente 
assistido, de modo a viabilizar a revelação de novos talentos para o 
esporte. Ao completarem a idade mínima para incorporação à Marinha, 
prosseguir no apoio a esses jovens; (4) contribuição para a projeção 
de forma positiva da imagem da MB, no cenário desportivo nacional 
e internacional; e (5) apoio ao desenvolvimento do desporto de alto 
rendimento da MB.

Este programa já trouxe diversos benefícios ao esporte nacional, 
acarretando um grande número de medalhas para o Brasil nos Jogos 
Pan-Americanos de Guadalajara (2011) e Jogos Olímpicos de Lon-
dres (2012).

Conforme informações disponíveis no sítio institucional da MB na 
Internet,3 o complexo Naval de Itaguaí talvez seja o maior projeto em 
execução pela MB no momento. Em 2008, Brasil e França assinaram um 
acordo que deu início ao Programa de Desenvolvimento de Submarinos 
(PROSUB), que viabilizará a produção do primeiro submarino de propul-
são nuclear, previsto para entrar em operação em 2025, e de mais quatro 
submarinos convencionais. A primeira fase de implantação do programa 
prevê a construção de um Estaleiro e de uma Base Naval, no município 
fluminense de Itaguaí, em conformidade com as diretrizes da MB.

2 Sítio institucional do Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (CE-
FAN) (BRASIL, 2015).

3 Sítio institucional da Marinha do Brasil (MB). (BRASIL, s.d.b).
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É possível vislumbrar a expansão da utilização das contratações 
por PPP a outras áreas de atuação da MB. Por exemplo, a MB possui 
um grande deficit de Próprios Nacionais Residenciais (PNR) para aco-
lher os militares que são movimentados para outras localidades diferen-
tes da sua de origem. Este é um direito legal dos militares em atividade, 
que está previsto no artigo 50, IV, i, 2 da lei 6.880/80, o Estatuto dos 
Militares. As concessões patrocinadas poderiam ser utilizadas para a 
construção e posterior manutenção destes PNRs para os militares.

Ressalta-se que as aquisições de meios operativos possuem uma 
grande importância estratégica e logística para a Força. As simples aqui-
sições destes meios realizadas por licitações internacionais favorecem a 
dependência do fornecimento estrangeiro de insumos. Geralmente estes 
meios operam com peças próprias feitas sob medida para seu correto 
funcionamento, cujo fornecimento encontra-se vinculado aos interesses 
da empresa estrangeira, a qual poderá decidir pelo corte do forneci-
mento destes suprimentos, inviabilizando as manutenções preventivas e 
corretivas necessárias ao correto emprego do meio. Nesse contexto, são 
incalculáveis os prejuízos decorrentes da inoperabilidade de um meio.

Sob esse prisma, cada vez mais se pensa no estabelecimento de 
parcerias estratégicas a fim de não somente se adquirir os meios ope-
rativos, mas igualmente obter sua tecnologia de produção a fim de que 
no futuro sejam produzidos em solo brasileiro. Isto é bom para a Força, 
que se torna tecnologicamente independente do fornecimento externo e 
igualmente bom para a economia, uma vez que fomenta o desenvolvi-
mento de novas capacidades produtivas em solo nacional.

As formas de participação de particulares nas atividades desem-
penhadas pelo Estado sempre foram alvo de muitas controvérsias dou-
trinarias. Muitas questões são objeto de debates, atividades-meio, ati-
vidades-fim, funções exclusivas de Estado; enfim, são vários conceitos 
que vão influenciar as mais variadas formulações de cada doutrinador.

A delegação de poderes públicos dessa natureza encontra-se in-
viabilizada pelo monopólio do emprego da força exercido pelo Estado; 
ademais, esta delegação atentaria contra a regra de que os poderes pú-
blicos devem estar sob tutela de órgãos e entidades que se encontrem 
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exclusivamente a serviço do interesse público. Nesse contexto, não há 
um monopólio estatal sobre a segurança, mas sobre o uso da força (RO-
DRIGUES, 2008).

Neste ponto, faz-se mister trazer o entendimento jurisprudencial 
que vem predominando no ordenamento brasileiro. Em decisão emble-
mática, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) enfrentou a questão da de-
legação do poder de polícia a particulares ao julgar, em 2009, o Recurso 
Especial (REsp) 817534/MG (BRASIL, 2009).

Deste julgado depreende-se que o exercício do poder de polícia 
pode ser dividido em quatro atividades distintas: (1) legislação; (2) con-
sentimento; (3) fiscalização; e (4) sanção. Destas, somente o consenti-
mento e a fiscalização poderiam ser delegadas a particulares, pois as 
outras vão se originar do próprio poder de coerção exercido pelo Esta-
do. Sob esse prisma, não parece cabível a contratação pela MB de PPP 
cujas atividades sejam eminentemente militares, que exerçam funções 
de combate no campo de batalha.

A próxima seção versará sobre as considerações finais e conclu-
sões da presente pesquisa.

consIdeRAções fInAIs e conclusões

Este trabalho teve como principal objetivo analisar os elementos 
principais e gerais das PPPs e a sua importância como ferramenta e 
alternativa não só para o oferecimento à sociedade de serviços públi-
cos de qualidade, mas também de prestação de serviços diretamente ao 
Estado, mais especificamente no que se refere ao segmento militar, de 
forma especializada e eficiente, em especial naquelas áreas intrinseca-
mente relacionadas à segurança e soberania nacionais.

Foi possível visualizar o grande campo de atuação que teriam as 
PPPs no segmento militar, em especial nas atividades conduzidas pela 
Marinha do Brasil (MB). Certamente, a adoção desta modalidade de 
contratação demandará maiores estudos acerca de sua viabilidade. Esta 
modalidade de contratação mostra-se com um grande potencial, espe-
cialmente por permitir a antecipação de investimentos com recursos de 
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terceiros, haja vista o longo período em que a MB ficou sem expressi-
vos aportes financeiros necessários à manutenção e revitalização dos 
meios operativos e de apoio existentes, bem como a aquisição de novos 
meios a fim de se manter o adequado nível de aprestamento da Força.

Convém destacar a limitação do estudo, associada ao escopo da pes-
quisa, voltado intrinsicamente às atividades militares, atividades exclusi-
vas de Estado. Convém acrescentar que o regime militar possui diversas 
idiossincrasias não verificadas em âmbito civil. Mesmo se comparando 
os militares e o funcionalismo público civil, todos da mesma esfera de 
governo, é possível identificar uma miríade de profundas diferenças em 
seus regimes, inclusive pela adoção específica de algumas leis. A título 
de ilustração, o Estatuto dos Militares aplica-se somente aos militares e 
seria o equivalente à Lei nº 8.112/90 (BRASIL, 1991), que disciplina o 
regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e 
das fundações públicas federais. Desta forma, a aplicação do estudo a ou-
tras áreas distintas do segmento militar demandaria cautela e adaptações.

A título de proposta para estudos futuros, vislumbra-se a possibili-
dade de se empreenderem pesquisas que contemplem seguintes tópicos: 
1) novos projetos de contratação de PPP no âmbito das Forças Arma-
das, notadamente na MB; 2) modelos de parcerias com o setor privado 
de atividades exclusivas de Estado pelas Forças Armadas de outros pa-
íses; 3) manutenção da accountability nestas contratações; 4) alocação 
de riscos entre os parceiros; e 5) formas de pagamento.
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