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Em defesa do interesse público,
contra o vale-tudo da PPP

As parcerias público-privadas - PPPs têm sido apresentadas pelo governo como um
verdadeiro projeto de salvação nacional, capaz de alavancar investimentos, gerar
crescimento econômico e empregos, sem que os governos federal, estaduais e municipais
precisem desembolsar recursos que não têm, nem alterar as metas de superávit primário.

Nada contra os meritórios objetivos elencados e pelos quais, aliás, toda a sociedade brasileira
clama. Todos desejamos que o Estado cumpra sua função de gerar investimentos, empregos
e crescimento.

Contudo, as PPPs não representam o único, nem o melhor caminho para alcançar
esses objetivos. Além de comprometer-se com metas de superávit primário exageradas e
de adotar a lógica do “tudo pelo fiscal”, o Governo Federal propõe agora que, em nome
da geração de investimentos e crescimento, o Estado precise ou deva delegar funções que
lhe são próprias à iniciativa privada. A idéia em si é questionável, principalmente, sem
uma discussão aprofundada do modelo de Estado (e de desenvolvimento) que queremos.

Na prática, além de outras inovações bastante discutíveis, as PPPs são um “cheque em
branco” para que, sem necessidade de aprovação prévia pelos Legislativos, os governos
federal, estaduais e municipais possam realizar privatizações e concessões em qualquer
área, à exceção das funções de regulação, jurisdicional e do exercício de poder de polícia.
Uma vez aprovado o projeto de lei, tudo passará a depender dos contratos.

Há, na origem, um desequilíbrio entre o público e o privado, a favor do segundo e
sem nenhuma proteção à sociedade. Para saldar os compromissos, permite-se tudo, desde
aumentos de tarifas e carga tributária a entrega de patrimônio público como garantia.
Em contrapartida, a exigência de licenciamento ambiental e os direitos dos consumidores
e usuários foram sumariamente esquecidos.

Todas as garantias são concedidas ao executor da obra, inclusive com precedência no
pagamento em relação a outras obrigações da administração pública como, por exemplo,
salários do funcionalismo, pensões e todas as outras obrigações com fornecedores, sejam,
investimentos ou custeio (merenda escolar, material hospitalar, etc.). Este aspecto representa
um grave risco à execução de programas sociais que, além de conviverem com
contingenciamentos, ainda terão que se sujeitar à prioridade de pagamento das PPPs.
Estranho sentido de prioridade esse.

Esse dispositivo havia sido retirado do texto na Comissão Especial1 , mas, por insistência
do governo, foi reintroduzido no plenário da Câmara (atual parágrafo 3º do art. 5). Na
nova versão do texto, só as dívidas entre entes públicos foram excepcionalizadas, para

1 Dos 30 destaques supressivos que haviam sido apresentados, apenas este havia sido aprovado.
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permitir que seja dada prioridade ao pagamento das dívidas de Estados e Municípios
com a União.

Além de esquecer os direitos dos consumidores e usuários de serviços e de inverter
prioridades contrariamente ao interesse público, as PPPs também avançam sobre as
competências dos legislativos e do Senado Federal em particular. Constitucionalmente, a
competência para autorizar concessão de garantias, no caso da União, é privativa do
Senado (art. 52, inciso VIII). Mas, pelo projeto, a concessão de garantias no âmbito de
qualquer parceria público-privada estaria previamente autorizada, inclusive mediante
integralização de recursos em fundo. A decisão de conceder ou não garantias passaria a
constar dos contratos, firmados discricionariamente por cada administrador público.

Em outro arroubo autoritário, todo o processo é coordenado por órgão do Executivo
Federal, sem participação do Legislativo ou da sociedade civil. O funcionamento de tal
órgão será, aliás, regulado por decreto a ser elaborado. Note-se que Estados, Distrito
Federal e Municípios precisarão pedir autorização a um órgão do Poder Executivo Federal
para contratar PPPs, o que fere o princípio federativo. Em outro dispositivo, o Conselho
Monetário Nacional, órgão do Poder Executivo Federal, composto também pelo Banco
Central é o responsável pela autorização de financiamento das PPPs pelas instituições
financeiras. Além de permitir “seleções políticas” que ferem o princípio federativo, trata-
se de uma incômoda recordação do extinto Orçamento Monetário.

Ainda mais estranho é o próprio governo definir o quanto poderá endividar-se, podendo
inclusive inviabilizar os mandatos seguintes, já que as PPPs permitem contrair grande volume
de dívidas a serem honradas em até 30 anos. Como não há limites ao endividamento e o
período supera o dos orçamentos anuais e planos plurianuais, o Legislativo sequer opinará
sobre a dívidas a serem contraídas no âmbito das PPPs. Na prática, como a PPP abrigada
por esta lei “guarda-chuva” não exige qualquer aprovação posterior, a conta já chegará
“dada” ao processo orçamentário. Por afetar o equilíbrio fiscal numa seqüência de exercícios,
comprometendo mandatos seguintes e gerações futuras, as PPPs representam o
atropelamento de um dos princípios mais caros à responsabilidade fiscal.

E o pior é que a idéia de que as PPPs permitem escapar às restrições fiscais dos governos
também é falaciosa. O financiamento e a responsabilidade pelo investimento não se
restringem ao setor privado, muito menos ao setor financeiro privado. De acordo com
declarações do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, vários projetos seriam
financiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e
outras instituições financeiras oficiais, além de fundos de desenvolvimento regional. A
previsão inicial é de que “Só o BNDES vai ter R$ 15 bilhões para financiamentos de
infra-estrutura”, valor que poderá ser ampliado, pois, em se tratando de recursos extra-
orçamentários, a previsão do Plano Plurianual anunciado pelo Governo Federal é de R$
274 bilhões, ou 14,72% do PPA, até 2007.

Considerando que, atualmente, o Legislativo já não opina sobre a alocação de recursos
extra-orçamentários, nem tem a possibilidade de monitorar sua execução - que não consta
do SIAFI -, e tendo em vista que os recursos dessa verdadeira “caixa-preta” já são mesmo
públicos, qual seria a vantagem de alterar as regras atuais?
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Resposta difícil, principalmente se considerarmos que as PPPs são também uma porta
aberta para a corrupção. Hoje, sob a lei de licitações, já é difícil evitar que algumas licitações
sejam “orientadas”, principalmente as realizadas por “melhor técnica”. Contudo, pelo
menos, ainda há possibilidade de denunciar, de recorrer e até de ganhar a causa na
justiça, impugnando o processo.

As PPPs, ao contrário, legalizam a prática da corrupção pois, neste projeto “guarda-chuva”,
quase tudo é subjetivo ou remetido para contratos firmados discricionariamente por
administradores públicos.  Confira, na análise anexa, os comentários sobre as implicações de
cada um dos dispositivos. Foram encontrados 8 dispositivos que permitiriam realizar licitações
“orientadas”, sob o amparo da legislação. Expressões sem eficácia legal do tipo “poderá” ou
que remetem a decisão para o contrato ou o edital específico, sujeitando o processo à
discricionariedade/subjetividade do administrador público,  foram encontradas 22 vezes.

No afã de oferecer vantagens à iniciativa privada, as PPPs ferem princípios constitucionais2 ,
princípios do direito administrativo, lei de licitações, leis que tratam de  concessões e
permissões de serviços públicos, para não falar da competência dos Legislativos e do Senado
Federal e da lei de responsabilidade fiscal. Parece que depois de oferecer ao País o pior
desempenho econômico desde 1992, o Governo Federal finalmente descobriu que o
crescimento é necessário, mas, sem saber que tipo de crescimento deseja ou como promovê-
lo, considera mais prático delegar tudo à iniciativa privada, imolando o interesse público.

Aparentemente, o modelo de Estado que começa a desenhar-se com as PPPs é aquele
que estabelece funções mínimas para o Estado e poderes máximos para os seus governantes.

Algumas perguntas e respostas
O que é PPP ?

É o projeto de lei, apresentado pelo Governo Federal, que cria a “parceria público-
privada”, estabelecendo um regime jurídico que servirá de abrigo a contratos firmados
entre o Estado e as empresas privadas. Altera os procedimentos das licitações, permitindo
grande discricionariedade nas contratações, bem como nas concessões e permissões de
serviços públicos. Cria várias garantias que transferem para o setor público os riscos privados.
Permite o endividamento do governo atual, transferindo o ônus para os governos futuros.

Essas normas abrangem toda a administração pública, isto é, União, Estados, Distrito
Federal e Municípios, inclusive entidades da administração indireta ou controladas direta
ou indiretamente pelo Poder Público.

A quem interessa a PPP?

· Ao Governo Federal, que pretende aumentar investimentos, gerar empregos e
crescimento econômico dessa forma. Embora investimentos de 21,7% do PIB estejam
previstos no projeto do Plano Plurianual para 2004/2007, o Governo Federal não teria
recursos para realizá-los porque a capacidade de atuação do Estado está restringida por

2 Art. 37: “A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte: (...)”
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metas recorde de superávit primário. A PPP abriria, então, espaço para compatibilizar os
investimentos com as restrições fiscais. Alguns Governos Estaduais, estrangulados pelo
pagamento de dívidas, também vêem  na PPP uma saída para realização de investimentos,
ainda que isto gere mais dívidas no futuro;

· Aos setores da iniciativa privada nacional. Embora o assunto não seja consenso entre
empresários, alguns setores foram muito afetados pelo desempenho negativo de 2003 e
estão à procura de alternativas. As PPPs abririam oportunidades de investimentos em infra-
estrutura, segurança pública, transportes, habitação, saneamento básico, eletricidade,
petróleo, comunicações e recursos hídricos. Além disso, vários investimentos visam possibilitar
escoamento da produção e atendem a interesses do setor exportador. Contudo, há sérios
riscos jurídicos relacionados tanto à falta de marcos regulatórios claros  como a conflitos da
PPP com a legislação pré-existente (LRF, licitações e mesmo a Constituição).

· Às empresas estrangeiras. Embora na condução da política externa, o governo
brasileiro tenha assumido posição contrária à extensão do Cap 11 do Nafta aos países que
comporiam a ALCA, internamente o projeto das PPPs permite adequar a legislação
nacional a essa abertura. Além disso, o Governo Federal já promoveu vários encontros no
exterior com o objetivo de atrair empresas estrangeiras3 .

· Aos organismos internacionais. As PPPs têm sido amplamente recomendadas por
organismos internacionais - FMI, BIRD e BID. Estas duas últimas e outras agências
multilaterais (CAF e JBIC, por exemplo) têm tradição no financiamento de PPPs. Neste
caso, o BNDES atuaria como repassador dos recursos.

Qual a origem da PPP e o que diz a experiência internacional?

As PPPs adaptam o modelo já adotado em diversos países, como Espanha, Inglaterra,
Irlanda, Portugal, e África do Sul, entre outros. Os exemplos internacionais de insucessos
nas PPPs devem-se basicamente aos seguintes fatores: falhas legais e regulatórias, inadequado
processo de seleção das empresas privadas, má avaliação dos custos e investimentos, falta
de adequados agentes regulatórios ou de controle das parcerias e menosprezo de possíveis
desvantagens e riscos (por exemplo, ambientais e modificações unilaterais pelo concedente).

O projeto apresentado pelo governo não traz nenhuma garantia nesses itens.

O que podemos fazer ?
A Câmara dos Deputados aprovou, no dia 17 de março, o substitutivo do Relator Deputado

Paulo Bernardo (PT-PR) ao projeto das Parcerias Público-Privadas (PL 2546/03) apresentado
pelo Executivo, sem corrigir muitas das graves implicações do texto original. O texto agora
deverá ser votado no Senado e, se houver modificações, retornará à Câmara.

Várias instituições já desferiram duras críticas à PPP como, por exemplo, a Transparência
Brasil e a Pensamento Nacional das Bases Empresariais - PNBE, além de vários conselheiros do

3Em Genebra, o Ministro do Desenvolvimento, Luiz Furlan, chegou a declarar que serão anunciados investimentos de US$ 10 bilhões
-sendo US$ 3 bilhões por apenas uma empresa, cujo nome ele não detalhou.
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Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social – CDES. Um recente estudo4  publicado
pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA também foi bastante crítico.

Ainda há tempo de evitar que seja aprovada esta lei que constitui o maior retrocesso do
marco jurídico dos últimos anos, equivalente ao avanço que foi a lei de responsabilidade fiscal.
Contudo, como a tramitação ocorre em regime de urgência, é mais que nunca necessário
mobilizar a sociedade civil para que interceda junto aos representantes no Senado Federal.

Ferrovia Norte-Sul: um exemplo concreto

Como exemplo de PPPs já anunciadas pelo Governo Federal, podem-se citar:

1) Construção da Ferrovia Norte-Sul, ligando Goiás ao Maranhão, para o
desenvolvimento da fronteira agrícola do centro-oeste, especialmente da região
produtora de soja de Balsas, e servindo de ligação para o corredor de exportação da
região norte.

2) Construção do Porto de Itaqui, no Maranhão, para ligar o corredor exportador
de minério de ferro, aço e soja. As empresas mais beneficiadas seriam a CVRD, a
Alcoa, a Baosteel e a Acelor.

Os dois projetos estão inter-relacionados. Com seus 2066 quilômetros de extensão, a
Ferrovia Norte-Sul atravessaria o cerrado brasileiro, interligando as regiões Norte e Nordeste
às Sul e Sudeste, permitindo o escoamento da produção a preços menores do que os
realizados por rodovias e evitando que a soja produzida em Mato Grosso tenha que viajar
13.232 quilômetros até chegar a Rotherdam (Holanda) via porto de Santos. 

Tem sido ventilada a possibilidade de o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia –
FDA disponibilizar recursos para a construção da Ferrovia Norte-Sul, o que exigiria apenas
a modificação de uma Medida Provisória. O maior obstáculo até o momento têm sido a
oposição de parlamentares da região Norte, pois o financiamento da Ferrovia Norte-Sul iria
esgotar a dotação orçamentária do FDA, em detrimento do financiamento de outros projetos
da região, sem contribuir em nada para o desenvolvimento da região a que se destina.

O fato de os recursos do empreendimento serem todos públicos condiz com o desenho
das PPPs. Uma vez aprovado o projeto aqui analisado, estaria dado o “cheque em branco”
para o Executivo Federal tomar as providências sem consulta posterior ao Legislativo.

Selene Peres Peres Nunes
Assessora de Política Fiscal e Orçamentária

selenenunes@inesc.org.br

4Soares, Ricardo Pereira & Campos Neto, Carlos Álvares da Silva “Considerações sobre o Projeto de Lei de Parceria Público-Privada
(PPP) em face da experiência recente do Brasil”, Texto para Discussão 1010, março de 2004, IPEA.
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O PROJETO DE LEI 2.546,  de 2003

Institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada,

no âmbito da administração pública.

(conforme a redação final pela Comissão de Constituição e Justiça e de Redação)

O Congresso Nacional decreta:
Capítulo I

DO OBJETO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO

O PROJETO COMENTÁRIOS

Art. 1° Esta Lei institui normas gerais para licitação e
contratação de parceria público-privada, no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.

Todos os riscos aqui elencados (discricionariedade nos
contratos favorecendo corrupção, garantias excessivas, falta
de transparência, irresponsabilidade fiscal, etc.) tornam-se
mais graves ao considerar-se que nas administrações
estaduais e municipais também é menor o controle social
para evitar tais malefícios.

Parágrafo único.  Esta Lei se aplica aos órgãos da
administração direta, aos fundos especiais, às autarquias, às
fundações públicas, às empresas públicas, às sociedades de
economia mista e às demais entidades controladas direta ou
indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e
Municípios.

Capítulo II
DO CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA

Seção I
Conceito e Princípios

O PROJETO COMENTÁRIOS

Art. 2° Para os fins desta Lei, considera-se contrato de parceria
público-privada o acordo firmado entre a administração
pública e entes privados, que estabeleça vínculo jurídico para
implantação ou gestão, no todo ou em parte, de serviços,
empreendimentos e atividades de interesse público, em que o
financiamento e a responsabilidade pelo investimento e pela
exploração incumbem, ao parceiro privado, observadas as
seguintes diretrizes:

A expressão “no todo ou em parte” indica que o
financiamento e a responsabilidade pelo investimento não
se restringem ao setor privado, muito menos ao setor
financeiro privado. De acordo com declarações do
Ministério do Planejamento, vários projetos seriam
financiados pelo BNDES e outras instituições financeiras
oficiais, além de fundos de desenvolvimento regional. Isto
aumenta o risco de falta de controle social, pois esses
recursos são extra-orçamentários; nem o Legislativo opina
sobre sua alocação, nem a execução consta do SIAFI, nem
a sociedade civil tem possibilidade de monitorar. Se
estamos tratando de uma verdadeira “caixa-preta”, pelo
menos, a lei deveria ser mais rigorosa nas suas exigências. E
vale perguntar: se os recursos são públicos, qual é a
vantagem de alterar as regras atuais?

I - eficiência no cumprimento das missões de Estado e no
emprego dos recursos da sociedade;

Não há como comprovar tal eficiência porque o projeto de
parceria público-privada não estará concorrendo com uma
contratação nos moldes atuais. Se os recursos forem
públicos, o risco será maior do que é hoje. Se os recursos
forem privados, o contrato estará somando os custos de
financiamento com os de fornecimento de bens e serviços
e nada assegura que será possível obter melhores resultados
do que hoje, seja no sistema financeiro, seja junto a
fornecedores.
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II - respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos
serviços e dos entes privados incumbidos da sua execução;

Não há nenhuma proteção ao consumidor/usuário do
serviço prevista no projeto; todas as garantias são
concedidas ao executor da obra.

III - indelegabilidade das funções de regulação, jurisdicional e
do exercício de poder de polícia;

A margem para atuação irá depender dos termos de cada
contrato, o que expressamente permite delegar todas as
funções, à exceção da de regulação, da jurisdicional e do
exercício de poder de polícia.

IV - responsabilidade fiscal na celebração e execução das
parcerias;

Não ocorrerá, tendo em vista que a parceria público-
privada permite contrair grande volume de dívidas a serem
honradas nos exercícios e mandatos seguintes e pela
gerações futuras (30 anos) sem limites ao endividamento.

V - transparência dos procedimentos e das decisões; Não ocorrerá, tendo em vista a subjetividade dos contratos
e o fato de que não há mecanismos objetivamente
estabelecidos para assegurar a sua publicidade.

VI - repartição dos riscos de acordo com a capacidade dos
parceiros em gerenciá-los; e

O texto é geral e não contribui para uma definição clara
do que é gerenciável e do que não é. Além disso, como as
garantias são públicas, o risco também é. Então, o Estado
assume o risco natural do negócio.

VII - sustentabilidade financeira e vantagens sócio-econômicas
do projeto de parceira.

Não é possível aferir a priori.

Seção II
Do Objeto

O PROJETO COMENTÁRIOS

Art. 3º Pode ser objeto de parceria público-privada:

I - a delegação, total ou parcial, da prestação ou exploração de
serviço público, precedida ou não da execução de obra
pública;

Trata-se de um “cheque em branco” para concessão em
qualquer área. A parceria público-privada sobrepõe-se às
disposições das Leis 8.987/95 e 9.074/95 no que se refere
a concessões e permissões de serviços públicos. Isso vale
para todas as áreas.

II - o desempenho de atividade de competência da
administração pública, precedido ou não da execução de obra
pública;

Qualquer atividade poderá ser objeto de
privatização/concessão/permissão sem avaliação prévia dos
Legislativos. Trata-se de um grande “guarda-chuva” para
qualquer área. A partir da aprovação da parceria público-
privada, o único requisito é o contrato, que poderá ser
realizado discricionariamente pelo administrador público.

III - a execução de obra para a administração pública; e Com maiores garantias para a iniciativa privada que as
atuais.

IV - a execução de obra para sua alienação, locação ou
arrendamento à administração pública.

A parceria público-privada prevê que o Estado poderá
arcar com todos os riscos da execução de obra e depois
ainda ser o seu comprador ou pagar aluguel pelo uso à
iniciativa privada. Mas, neste caso, não seria preferível que
o próprio Estado contratasse, nos moldes atuais?

§ 1º As modalidades contratuais previstas nesta Lei, bem
como as demais modalidades de contratos previstas na
legislação em vigor, poderão ser utilizadas individual, conjunta
ou concomitantemente em um mesmo projeto de parceria
público-privada, podendo submeter-se a um ou mais
processos de licitação.

Como a lei de licitações prevê as modalidades de
concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão,
a expressão “as demais modalidades de contratos previstas
na legislação em vigor” permite que as parcerias público-
privadas sejam submetidas a todas as modalidades (mais
abrangente que o caput do art. 10 da PPP), com vantagens
para a iniciativa privada não previstas nos moldes atuais.
Além disso, a lei de licitações vedava a combinação de
modalidades, o que aqui passa a ser permitido.
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§ 2º Nas concessões e permissões de serviço público, a
administração pública poderá oferecer ao parceiro privado
contraprestação adicional à tarifa cobrada do usuário, ou,
em casos justificados, arcar integralmente com sua
remuneração.

A parceria público-privada poderá aumentar as tarifas a
serem cobradas dos usuários. Além disso, o Estado poderá
arcar integralmente com a remuneração da iniciativa privada
que estiver oferecendo o serviço. Mas, neste caso, não seria
preferível que o próprio Estado oferecesse o serviço, nos
moldes atuais?

§ 3º Nas hipóteses de execução de obra, ao término da
parceria público-privada, a propriedade do bem móvel ou
imóvel caberá à administração pública, independentemente
de indenização, salvo disposição contratual em contrário.

A expressão “salvo disposição contratual em contrário” torna
inócuo este dispositivo, pois remete tudo ao contrato. Indica
que a propriedade do bem móvel ou imóvel poderá caber à
iniciativa privada. Isso já estava presente no inciso IV acima,
pois para que o Estado pagasse aluguel pelo uso do bem à
iniciativa privada, seria preciso que a propriedade fosse
privada. Isto depois de o Estado ter arcado com todos os
riscos da execução de obra.

Seção III
Das Regras Específicas

O PROJETO COMENTÁRIOS

Art. 4º São cláusulas necessárias dos contratos de parceria
público-privada:

Tudo que é importante é remetido aos contratos, firmados
discricionariamente por cada administrador público.

I - prazo de vigência compatível com a amortização dos
investimentos realizados, limitado a trinta anos;

As dívidas poderão ser transferidas para o futuro por um
prazo “limitado” a trinta anos. Na lei de licitações (art. 57),
a duração dos contratos era a da vigência dos créditos
orçamentários, exceto quando em determinadas condições
(projetos contemplados nas metas do Plano Plurianual,
prestação de serviços executados de forma contínua limitada
a 60 meses e aluguel de equipamentos/ utilização de
programas de informática, limitada a 48 meses).

II - as penalidades aplicáveis à administração pública e ao
parceiro privado para a hipótese de inadimplemento das
obrigações contratuais;

A lei não define penalidades.

III - as hipóteses de extinção antes do advento do prazo
contratual, bem como os critérios para o cálculo e
pagamento das indenizações devidas; e

A lei não define hipóteses de extinção antes do advento do
prazo contratual, nem critérios para o cálculo e pagamento
de indenizações.

IV - o compartilhamento com a administração pública, nos
termos previstos no contrato, dos ganhos econômicos
decorrentes da alteração das condições de financiamento.

A lei não define o que acontecerá se as condições de
financiamento forem alteradas no curso da execução do
contrato.

Seção IV
Da remuneração

O PROJETO COMENTÁRIOS

Art. 5º A contraprestação da administração pública nos
contratos de parceria público-privada poderá ser feita por:

I - pagamento em dinheiro;

II - cessão de créditos não tributários;

III - outorga de direitos em face da administração pública;

IV - outorga de direitos sobre bens públicos; ou

V - outros meios admitidos em lei.

§ 1º A remuneração do parceiro privado poderá sofrer
atualização periódica com base em fórmulas paramétricas,
conforme previsto no edital de licitação.

A lei não define como será a remuneração da iniciativa
privada; apenas remete para cada licitação.
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§ 2º Os contratos previstos nesta Lei poderão prever o
pagamento ao parceiro privado de remuneração variável
vinculada ao seu desempenho na execução do contrato,
conforme metas e padrões de qualidade e disponibilidade
previamente definidos.

A expressão “poderão prever” torna inócuo este dispositivo,
pois remete tudo ao contrato.

§ 3º A liberação dos recursos orçamentário-financeiros e os
pagamentos efetuados para cumprimento do contrato com o
parceiro privado terão precedência em relação às demais
obrigações contratuais contraídas pela administração
pública, excluídas aquelas existentes entre entes públicos e
observado o disposto no art. 9º da Lei Complementar nº
101, de 4 de maio de 2000.

Os contratos firmados no âmbito das parcerias público-
privadas terão prioridade no pagamento em relação a outras
obrigações da administração pública como, por exemplo,
todas as outras obrigações com fornecedores, sejam salários
do funcionalismo, pensões, investimentos ou custeio
(merenda escolar, material hospitalar, etc.). Só as dívidas
entre entes públicos ficam de fora (por exemplo, as dívidas
de Estados e Municípios com a União).

§ 4º Não se aplica à licitação destinada à contratação de que
trata esta Lei, o disposto na alínea “a” do inciso XIV do art.
40 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de l993.

Seção V

Das garantias

O PROJETO COMENTÁRIOS

Art. 6º Observadas a legislação pertinente e a
responsabilidade fiscal, em particular, quando for o caso, o
art. 40 da Lei Complementar 101, de 2000, fica a
administração pública autorizada a conceder garantias para
cumprimento de obrigações assumidas pelo parceiro privado
em decorrência de contratos de parceria público-privada.

O Senado Federal abre mão da sua competência para
autorizar concessão de garantias no caso da União.
Constitucionalmente, esta é competência privativa do
Senado (art. 52*, inciso VIII) no caso da União. A
Resolução do Senado nº 43/2001, por sua vez, também
dispõe sobre operações de crédito e concessão de garantias
para Estados e Municípios. O Estudo nº 5/2004 da
Consultoria da Câmara já alertou para o fato de que as PPPs
são também operações de crédito e a depender da forma de
pagamento poderão ser operações de crédito vedadas pela
Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 37, III). No entanto, o
projeto de lei das PPPs autoriza previamente concessão de
garantias no âmbito de qualquer parceria público-privada, o
que torna mais frágeis os controles sobre endividamento
previstos na Resolução 43/ 2001. A decisão de conceder ou
não garantias passa a constar dos contratos, firmados
discricionariamente por cada administrador público.

Art. 7º O contrato de parceria público-privada poderá
prever que os empenhos relativos às contraprestações devidas
pela administração pública possam ser liquidados em favor
da instituição que financiou o projeto de parceria, como
garantia do cumprimento das condições do financiamento.

Parágrafo único.  O direito da instituição financeira limita-
se à habilitação para receber diretamente o valor verificado
pela administração pública na fase de liquidação, excluída
sua legitimidade para impugná-lo.

Art. 8º Para o cumprimento das condições de pagamento
originárias dos contratos administrativos decorrentes de
parceria público-privada será admitida a vinculação de
receitas e instituição ou utilização de fundos especiais, desde
que previsto em lei específica.

As receitas de impostos, contribuições, taxas e outras poderão
ser vinculadas ao pagamento da parceria público-privada, o que
por si só, já garante precedência em relação aos demais
pagamentos, também presente no § 3º do art. 5º.

Art. 9º Para concessão de garantia adicional ao
cumprimento das obrigações assumidas pela administração
pública, fica a União autorizada a integralizar recursos, na
forma que dispuser ato do Poder Executivo, em Fundo
Fiduciário de Incentivo às Parcerias Público-Privadas criado

Mais uma vez o Senado Federal estaria abrindo mão da sua
competência para autorizar garantias da União.
Constitucionalmente, esta é competência privativa do Senado
(art. 52, inciso VIII). O projeto autoriza previamente a União a
integralizar recursos em um fundo para concessão de garantias
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por instituição financeira. no âmbito de qualquer parceria público-privada. Além de
tornar mais frágeis os controles sobre endividamento, pois a
decisão de conceder ou não garantias passa a constar de
contratos firmados discricionariamente, vale questionar qual é a
vantagem para a União se ela terá que desembolsar recursos em
garantia.

§ 1º A integralização a que se refere o caput poderá ser
realizada com os seguintes recursos públicos:

I - dotações consignadas no orçamento e créditos adicionais;

II - transferência de ativos não financeiros; e

III - transferência de bens móveis e imóveis, observado o
disposto em lei.

Atinge o patrimônio público, sem expressa avaliação prévia e
sem autorização legislativa.

§ 2º A integralização de recurso no Fundo Fiduciário
mediante a transferência de ações de companhias estatais ou
controladas pela administração pública, nos termos do
inciso II do § 1o, não poderá acarretar a perda do controle
acionário pela União.

Não basta dizer que não haverá perda do controle acionário
pela União. È preciso delimitar que tipo de risco a garantia
irá cobrir. Se for cobrir rentabilidade mínima, alterações no
câmbio e na inflação, por exemplo, a União estará
assumindo os riscos do negócio, que hoje são privados. O
texto está aberto e não define que a responsabilidade
restringe-se às cotas integralizadas no Fundo.

§ 3º Estados, Municípios e o Distrito Federal poderão,
mediante lei específica, autorizar a integralização de fundos
fiduciários com as características referidas neste artigo.

Lei estadual/municipal autorizaria previamente a
integralização recursos em um fundo para concessão de
garantias no âmbito de qualquer parceria público-privada.
Vale questionar qual é a vantagem para a administração
pública se ela terá que desembolsar recursos em garantia.

Capítulo III

DA LICITAÇÃO

O PROJETO COMENTÁRIOS

Art. 10.  A contratação de parceria público-privada deve ser
precedida de licitação na modalidade de concorrência,
observado o seguinte:

I - o edital indicará expressamente a submissão da licitação e
do contrato às normas desta Lei;

II - a concorrência será promovida no regime de pré-
qualificação; e

III - no edital de licitação, poderá se exigir: No inciso III, o termo “poderá” retira a função coercitiva
da lei, fazendo com que as regras, de fato, sejam
estabelecidas em contrato, o que as sujeita à
discricionariedade do administrador.

a) garantias de proposta e de execução de contrato superiores
às estabelecidas na legislação em vigor, desde que compatível
com o ônus decorrente do seu descumprimento;

A exigência de garantias maiores poderá restringir
desnecessariamente o número de concorrentes. Na lei de
licitações, esse limite era de, no máximo, 5% ou 10% do
valor do contrato, conforme o caso (Art. 56, §§ 2º e 3º ).

b) que o licitante apresente promessa de financiamento, por
empresas ou instituições financeiras que atendam aos
requisitos de solidez e segurança definidos no edital;

A proposta do licitante inclui o financiamento, que será
previamente negociado com a instituição financeira. Para
apoiar o projeto específico, a instituição financeira terá que
ser convencida de sua viabilidade.  Logo, não será possível
manter a proposta em sigilo, favorecendo a prática de
corrupção e conflitando com o § 3o do art 3o da lei das
licitações (“A licitação não será sigilosa, sendo públicos e
acessíveis ao público os atos de seu procedimento, salvo
quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva
abertura.”)

Além disso, só grandes grupos com interesses cruzados
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teriam condições de participar das licitações e a restrição
do número de concorrentes tenderia a elevar os custos para
a administração pública.

c) como condição para celebração do  contrato, que o licitante
vencedor constitua sociedade de propósito específico para
implantar ou gerir seu objeto, bem como a adoção de
contabilidade e demonstração financeira padronizadas;

d) prever que o licitante vencedor deva ficar encarregado da
elaboração do projeto pertinente ao objeto da licitação ou
admitir a apresentação de projeto alternativo no procedimento
licitatório;

O Estado comprará bens e serviços sem uma definição
precisa, o que torna impossível comparar preços oferecidos
pelos diferentes concorrentes. Sem projeto também não é
possível obter licença ambiental, realizar audiências
públicas e dar transparência ao processo.

Além disso, como o julgamento das propostas pode incluir
o critério da melhor técnica, torna-se fácil para o
administrador público avisar aos amigos quais as
especificações que serão mais favorecidas no processo. É
justamente para evitar a prática de corrupção que a lei de
licitações estabelece que a  elaboração de projeto básico
precede a escolha do licitante. Aliás, é proibido ao autor
do projeto básico ser também licitante, direta ou
indiretamente (Lei 8.666, art. 9º).

e) facultar a adoção da arbitragem para solução dos conflitos
decorrentes da execução do contrato.

O regime jurídico dos contratos administrativos regidos
pela lei de licitações conferia à Administração Pública
prerrogativas especiais, próprias do direito público,
aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral
dos contratos e as disposições de direito privado. A que
arbitragem a PPP se refere ? A redação abre margem para
pensar-se que essa arbitragem situa-se fora dos princípios
do direito público.

Art. 11.  A licitação, após a fase de pré-qualificação e desde
que previsto no edital, observará os seguintes procedimentos:

A expressão “e desde que previsto no edital” torna inócuo
este dispositivo, pois remete tudo ao edital de licitação
específico.

I - a administração pública receberá propostas técnicas dos
licitantes, podendo solicitar as adequações que reputar
conveniente para atendimento do interesse público, até que as
propostas sejam consideradas satisfatórias;

O que são adequações convenientes e propostas
satisfatórias? O texto é subjetivo. Os pedidos de adequação
poderão ser feitos seletivamente a certos concorrentes ou
incluir detalhes que só poderão ser atendidos por alguns,
permitindo que a licitação seja orientada.

II - será fixado no edital prazo suficiente e razoável para
atendimento das solicitações da administração;

O que é suficiente e razoável? O texto é subjetivo, pois o
que razoável para uns pode ser insuficiente para outros,
permitindo que a licitação seja orientada.

III - encerrada a fase de adequação das propostas técnicas, a
administração pública receberá as propostas de preço dos
licitantes;

IV - os licitantes poderão apresentar novas e sucessivas
propostas de preço até a proclamação do vencedor, nas
condições e prazos previstos no edital;

Mais uma vez, o texto permite que a licitação seja
orientada, pois o administrador público poderá solicitar
novas propostas até que um “amigo” vença. Além disso, o
processo não tem transparência, pois não é exigido o
anúncio público de convite à apresentação de novas
propostas.

V - o edital poderá limitar o direito de apresentação de novas
e sucessivas propostas de preços aos licitantes que se situarem
em intervalo definido no edital a partir da proposta
inicialmente classificada em primeiro lugar;

Novamente a regra não é geral, mas definida no edital de
licitação específico.

VI - não existindo pelo menos três propostas situadas no
intervalo previsto no edital, os autores das três melhores
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propostas poderão oferecer novas e sucessivas propostas de
preço.

Art. 12.  Para julgamento das propostas, podem ser adotados
os seguintes critérios:

A expressão “podem ser adotados” torna inócuo este
dispositivo, pois remete tudo ao edital de licitação
específico.

I - menor valor de tarifa;

II - melhor técnica; e O critério totalmente subjetivo, onde os julgadores
atribuem pesos ou notas às propostas técnicas recebidas,
não permite questionar se está sendo respeitado o
princípio da impessoalidade. Na prática, está-se
legalizando a prática da corrupção.

III - menor contraprestação da administração pública.

§ 1º Os critérios de julgamento previstos neste artigo poderão
ser combinados.

A expressão “poderão ser” torna inócuo este dispositivo,
pois remete tudo ao edital de licitação específico.

§ 2º A administração publica poderá adotar, como critério de
desempate, demonstração da responsabilidade social dos
licitantes.

A expressão “poderá adotar” torna inócuo este dispositivo,
pois remete tudo ao edital de licitação específico. Como
comprovar objetivamente a responsabilidade social dos
licitantes ?

Capítulo IV

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

O PROJETO COMENTÁRIOS

Art. 13.  Ato do Poder Executivo instituirá órgão gestor, a ser
coordenado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, com a finalidade de fixar procedimentos para
contratação de parcerias público-privadas no âmbito da
administração pública e definir as atividades, obras ou serviços
considerados prioritários para ser executados sob o regime de
parceria.

Todo o processo torna-se discricionário e coordenado por
órgão do Executivo, sem participação do Legislativo ou da
sociedade civil. O próprio governo define o quanto poderá
endividar-se, avançado sobre as competências do
Legislativo e podendo inclusive inviabilizar os mandatos
seguintes. È contrário aos princípios da responsabilidade
fiscal.

Art. 14.  A abertura de processo licitatório para contratar
parceria público-privada está condicionada ao cumprimento
das seguintes regras:

I - elaboração de estimativa do impacto orçamentário-
financeiro nos exercícios em que deva vigorar o contrato de
parceria público-privada;

Como os prazos de endividamento estendem-se por até 30
anos, superam os orçamentos anuais e os planos
plurianuais. As estimativas são exercícios teóricos difíceis
de contestar. Na prática, o Legislativo sequer opina sobre
tais exercícios, pois a PPP abrigada por esta lei “guarda-
chuva” não exige qualquer aprovação posterior. A conta já
chegará “dada” ao processo orçamentário.

II - demonstração da origem dos recursos para seu custeio;

III - declaração do ordenador da despesa de que o aumento
tem adequação orçamentária e financeira com a lei
orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual
e com a lei de diretrizes orçamentárias; e

IV - avaliação e autorização do órgão gestor de que trata o art.
13.

Estados, Distrito Federal e Municípios precisarão pedir
autorização a um órgão do Poder Executivo Federal para
contratar PPPs, o que fere o princípio federativo.

§ 1º Para efeito do atendimento dos incisos I e II, o ato será
acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou
aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previstas
no anexo referido no § 1º do art. 4o da Lei Complementar nº
101, de 2000, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos
seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de
receita ou pela redução permanente de despesa.

O aumento permanente de receita implicará aumento de
carga tributária. Se não ocorrer, a redução permanente de
despesa está garantida, pois as PPPs tem precedência sobre
outros pagamentos, que poderão ser cortados para esse
fim.
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§ 2º A comprovação referida no § 1º conterá as premissas e
metodologia de cálculo utilizadas, sem prejuízo do exame de
compatibilidade da despesa com as demais normas do plano
plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias.

A análise da compatibilidade é letra morta, pois o período
das PPPs transcende os orçamentos anuais e os planos
plurianuais.

§ 3º A despesa de que trata este artigo não será executada
antes da implementação das medidas referidas no § 1º.

Art. 15.  O Conselho Monetário Nacional  estabelecerá as
condições para concessão de crédito por instituições
financeiras nacionais à administração pública e aos parceiros
privados para financiamento de parcerias público-privadas.

Novamente o processo depende de autorização de um
órgão do Poder Executivo Federal, composto também pelo
Banco Central. Além de permitir “seleções políticas” que
ferem o princípio federativo, trata-se de uma incômoda
recordação do extinto Orçamento Monetário.

Art. 16.  O órgão central de contabilidade da União editará
normas gerais relativas à consolidação das contas públicas
aplicáveis aos contratos de parcerias público-privadas.

Capítulo V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

O PROJETO COMENTÁRIOS

Art. 17.  Aplica-se às parcerias público-privadas o disposto na
Lei nº 8.666, de 1993, e, no caso de concessões e permissões
de serviços públicos, o disposto na Lei nº 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995, e na Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995,
no que não contrariar esta Lei.

A expressão “no que não contrariar esta Lei” torna inócuas
a lei de licitações e as leis que tratam das concessões e
permissões de serviços públicos. Na prática, cria novas
normas para as licitações, que ferem princípios da
Constituição e da administração pública (legalidade,
impessoalidade,  moralidade, igualdade, publicidade,
probidade administrativa e julgamento objetivo). Ferem
também vários princípios da  responsabilidade fiscal, como
o do equilíbrio fiscal permanente e o da prudência na
assunção de riscos.

Art. 18.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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