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O PPI – Programa 
de Parcerias de 
Investimentos

Tributação das heranças 
e doações pode sofrer 
aumento e chegar a 33%

De�nições básicas do Procedimento 
de Manifestação de Interesse nas 
Parcerias Público-privadas

A defesa do atual Presidente da República, Michel Temer, 

solicitou e apresentou ao TSE parecer jurídico elaborado por 

Luiz Fernando Casagrande Pereira, sócio-fundador do VG&P. A 

partir de quesitos elaborados pela defesa do Presidente, o parecer 

aborda aspetos processuais das três ações, propostas por Aécio Neves, 

que pedem a cassação do mandato de Dilma e Temer no TSE. Pereira 

tem mestrado e doutorado em processo civil pela UFPR. 

Com o parecer, a defesa de Temer pede a extinção de dois 

processos, além de restringir o rol das matérias que podem ser 

analisadas pelo TSE. A juntada do parecer foi destaque nos jornais 

Estado de São Paulo, O Globo, Revista Istoé e também foi reproduzi-

do na íntegra pelo site jurídico Conjur.

MICHEL TEMER APRESENTA 
AO TSE PARECER JURÍDICO 
DE SÓCIO DO VG&P

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
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A r g u m e n t o

VG&P MARCA PARTICIPAÇÃO EM GRANDES 
EVENTOS SOBRE INFRAESTRUTURA, CONCESSÕES E PPPs

O VG&P tem marcado importante participação nos eventos 

realizados nacionalmente pela Câmara Brasileira da Indústria da 

Construção (CBIC). Fernando Vernalha Guimarães, sócio do 

VG&P, participou do ciclo de eventos, proferindo palestras sobre 

infraestrutura, PPPs e concessões, ao lado do economista e professor 

da FGV/SP Gesner Oliveira (GO Associados), do presidente da 

CBIC José Carlos Martins e do presidente da COP Carlos E. L. Jor-

ge. Os eventos já aconteceram em Brasília (27/abril/2015), Curitiba 

(15/setembro/2015), Rio de Janeiro (30/novembro/2015), Salvador 

(19/abril/2016), São Paulo (26/abril/2016), Recife (31/março/2016), 

Belém (04/março/2016) e Porto Alegre (23/maio/2016). 

Em todos os eventos, Vernalha abordou questões jurídicas e 

regulatórias relativas à estruturação de programas de concessões e 

PPPs, mapeando cenários e analisando os prognósticos possíveis 

para a infraestrutura no país. Os eventos, organizados pela 

HIRIA/SP, envolveram a participação da AERJ - Associação das 

Empresas de Engenharia do Rio de Janeiro, do Sinduscon/SP, do 

Sinduscon/PR, do Sinduscon/PA, do Sinduscon/BA, do Sindus-

con/RS, do Sinduscon/DF, da Rede PPP e contaram com a presença 

de autoridades nacionais locais, como o então Ministro Nelson Bar-

bosa (MPOG), o governador Luiz Fernando Pezão (RJ), o vice-

governador João Felipe Leão (BA), o governador Paulo Hartung 

(ES), entre outras autoridades. Destaque nestes eventos foi o lança-

mento do GUIA PARA CONCESSÕES E PARCERIAS PÚBLI-

CO-PRIVADAS, produzido pelo VG&P em parceria com a CBIC, 

que traz noções relevantes acerca da estruturação de projetos de in-

fraestrutura, na modalidade de concessões e PPPs. No periódico “O 

Construir”, produzido pelo Sinduscon – PA, o Guia do VG&P foi 

saudado com a manchete “Guia de concessões e PPPs é atração”, 

registrando-se que “a obra, de 92 páginas e ricamente ilustrada, pode 

ser considerada mais que um “abecê” sobre os temas propostos – 

seria a bíblia para saber praticamente tudo dessas questões”. 

Para o Presidente da CBIC, José Carlos Martins, o Guia é 

“fruto do conhecimento qualificado que nos traz o VG&P, que tem 

estudado e discutido em profundidade esse tema, uma parceria mui-

to proveitosa para a CBIC e seus associados”.

Fernando Vernalha Gesner Oliveira

Luiz Fernando Pezão

Carlos Eduardo L. Jorge

José Carlos Martins
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 D i re i t o A d m i n i s t r a t i vo

O PPI – PROGRAMA DE PARCERIAS DE INVESTIMENTOS
Fernando Vernalha Guimarães
Sócio-fundador do VG&P Advogados

A recém editada Medida Provisó-

ria 727 instituiu o chamado PPI– Progra-

ma de Parcerias de Investimentos. Trata-se 

de um programa criado pelo governo fede-

ral voltado à implementação de empreen-

dimentos de infraestrutura - incluindo as 

concessões e PPPs (parcerias público-

privadas) - que deverão merecer tratamen-

to prioritário pelos agentes públicos de 

execução e controle e submeter-se a uma 

disciplina jurídica diferenciada no tocante 

a aspectos diversos de sua estruturação. O 

objetivo do programa é incrementar a qua-

lidade desses projetos prioritários e racio-

nalizar a sua gestão e implementação.

Para tanto, criou-se uma estrutura 

de tramitação e execução de projetos e 

empreendimentos formada pelo Conselho 

do Programa de Parcerias de Investimen-

tos (que absorve o papel do Conselho Ges-

tor de PPP, no plano federal), vinculado à 

presidência da república e com papel opi-

nativo e deliberativo sobre os empreendi-

mentos tratados no PPI, e pela Secretaria-

Executiva do PPI, que tem a função de 

coordenação, fiscalização e de apoio às 

ações de implementação do PPI. Além 

disso, a Empresa de Planejamento e Lo-

gística – EPL passa a exercer a função de 

apoio ao Conselho do Programa de Parce-

rias de Investimentos, vinculando-se à Se-

cretaria-Executiva do PPI.

O PPI pressupõe também uma 

disciplina diferenciada para a estruturação 

desses projetos pelas Administrações Pú-

blicas. Admitiu-se que a obtenção de estu-

dos de “estruturação integrada” de empre-

endimentos integrantes do PPI se faça por 

meio do que se chamou de PAE – Procedi-

mento de Apresentação de Estudos, em 

termos similares ao que se passa com os 

procedimentos de manifestação de inte-

resse (PMI, MIP etc). Por meio de autori-

zação expedida pela Administração Públi-

ca interessada, empresas privadas poderão 

desenvolver a estruturação integrada de

 

projetos, envolvendo o conjunto de todos 

os estudos e as atividades de cunho técni-

co, jurídico e econômico-financeiro neces-

sários para viabilizar a liberação (obtenção 

de licenças, alvarás etc), a licitação e a con-

tratação do empreendimento. Além disso, 

também foi admitida, à semelhança do 

que prevê alguns regulamentos de PMI já 

em vigor (como, por exemplo, o Decreto 

61.371/15 editado pelo Estado de São Pau-

lo), a expedição de autorização exclusiva 

para a realização de estudos de estrutura-

ção integrada ou de liberação, desde que o 

interessado renuncie à participação na lici-

tação do empreendimento.

Por outro lado, as regras do PPI 

admitem também, para o fim de obtenção 

da “estruturação integrada” de projetos 

pelas Administrações interessadas, a con-

tratação direta (sem licitação, portanto) do 

Fundo de Apoio à Estruturação de Parceri-

as, a ser constituído pelo BNDES com vis-

tas à prestação de serviços dessa natureza 

no âmbito do PPI. Esse Fundo poderá se 

valer, inclusive, da contratação (segundo o 

regime legal próprio) de consultores espe-

cializados para a elaboração dos estudos e 

projetos e funcionará como um agente es-

truturador de projetos para as Administra-

ções Públicas - com a missão de suprir defi-

ciências históricas relacionadas à qualida-

de de projetos de infraestrutura).

Há, de resto, aspectos diversos 

relacionados o funcionamento do PPI que 

deverão ser objeto de regulamentação, que 

deverá ser editada nas próximas semanas 

pelo governo federal. Dentre esses, está a 

própria definição dos empreendimentos 

públicos federais de infraestrutura qualifi-

cados para a implantação por parceria.

Vale notar também que, apesar de 

constituir um programa voltado principal-

mente a empreendimentos públicos de 

interesse federal, o PPI outorga ao Conse-

lho do Programa de Parcerias de Investi-

mentos a condição para formular propos-

tas e recomendações aos demais entes fe-

derados para o aperfeiçoamento de seus 

marcos legal e institucional para a gesta-

ção de projetos de infraestrutura. Há, aqui, 

um espaço para que a Administração fede-

ral, através do PPI, possa disseminar as 

boas práticas na estruturação e regulação 

de programas de concessões e PPPs aos 

entes subnacionais, o que pode significar 

uma relevante contribuição para o desen-

volvimento desse mercado no país. Afinal, 

os Estados e os municípios serão os res-

ponsáveis por parcela significativa dos 

programas de infraestrutura para os próxi-

mos anos.   



Segundo informações da Receita 

Federal, de acordo com os valores divulga-

dos como rendimentos na Declaração de 

Ajuste Anual do IRPF (DIRPF 2014, ano-

calendário 2013), 6,5 mil contribuintes de-

clararam ter recebido doações e heranças 

acima de R$ 1 milhão.  Além disso, o órgão 

fazendário estima que o aumento na arreca-

dação para o ano de 2017 seja de R$ 1,06 

bilhão para a tributação das heranças e de 

R$ 494,0 milhões para a tributação das doa-

ções. 

O projeto de lei foi submetido à apro-

vação pelo plenário do Congresso Nacional 

no início de maio deste ano.

É preciso lembrar que a transmissão 

de bens e direitos por herança ou doação é 

fato gerador de outro tributo, o ITCMD, cu-

ja competência para arrecadação pertence 

aos estados. A alíquota do imposto causa 

mortis tem sua fixação estabelecida pelos 

próprios estados, desde que respeitada a alí-

quota máxima estabelecida pelo Senado, 

que atualmente está em 8%. 

Nos últimos meses, vários estados 

brasileiros elevaram as alíquotas do ITCMD 

para alavancar a arrecadação. No estado do 

Paraná, a alíquota ainda não sofreu reajuste 

e permanece em 4%. Todavia, a tendência é 

que esta medida seja copiada por outros esta-

dos da federação, notadamente em um con-

texto com ares de recessão econômica. 

Neste cenário, diante da iminência 

de um aumento significativo da tributação

sobre as heranças e doações, mostra-se reco-

mendável aos contribuintes a adoção de me-

didas de planejamento da sucessão. A pro-

pósito, vale destacar que, se aprovado o pro-

jeto de lei nos termos da proposta, a tributa-

ção das heranças pelo IR e ITCMD pode, 

por exemplo, chegar a 33%, sendo 25% cor-

respondente ao IR e 8% ao ITCMD (nas 

alíquotas máximas).

D i re i t o Tr i b u t á r i o
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TRIBUTAÇÃO DAS HERANÇAS E DOAÇÕES PODE 

SOFRER AUMENTO E CHEGAR A 33%

Andressa Saizaki
Advogada do Departamento de Direito Tributário VG&P

A legislação tributária atual prevê 

que os bens e direitos oriundos de herança e 

doação (em adiantamento de legítima) são 

isentos de imposto de renda.

Esta situação, contudo, pode vir a 

mudar. É que um projeto de lei recentemen-

te encaminhado pela Presidente Dilma (PL 

5205/2016) propõe, entre outras alterações, 

o reajuste em 5% da tabela do imposto de 

renda e, como medida compensatória, prevê 

ajustes na tributação de heranças e doações 

em adiantamento de legítima.

As medidas tributárias previstas no 

projeto alteram, de forma sensível, as regras 

do imposto de renda neste tipo de transmis-

são, que passa a sofrer tributação conforme 

ultrapasse o valor de R$ 5 milhões no caso 

das heranças e de R$ 1 milhão para as doa-

ções. O projeto prevê alíquotas progressi-

vas, conforme o quadro abaixo:

ALÍQUOTA 

0%

20%

15%

25%

HERANÇA

Até R$ 5 milhões

Parcela que exceder R$ 10 milhões e não ultrapassar R$ 20 milhões

Parcela que exceder R$ 5 milhões e não ultrapassar R$ 2 milhões

Parcela que exceder R$ 20 milhões

DOAÇÃO

Até R$ 1 milhão

Parcela que exceder R$ 2 milhões e não ultrapassar R$ 3 milhões

Parcela que exceder R$ 1 milhão e não ultrapassar R$ 2 milhões

Parcela que exceder R$ 3 milhões

JUNHO, 2016
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D i re i t o S o c i e t á r i o

O DIREITO COMO CARTA ARRAIS

Cresce cada vez mais o interesse pela conveniente interdis-

ciplinaridade entre o Direito e a Economia, representada pela cor-

rente da Análise Econômica do Direito (Law & Economics), cujas 

maiores contribuições podem ser atribuídas aos grandes professores 

da Universidade de Chicago. Em essência, o que se faz é a importa-

ção para o Direito de um conceito importantíssimo na ciência Eco-

nômica: a eficiência. 

No Direito Empresarial a análise econômica cumpre um 

papel quase fundamental. Diferentemente de grandes áreas do Direi-

to que centram suas atenções em aspectos que se aproximam muito 

de aspectos subjetivos, conjunturais, sociológicos e filosóficos, o 

Direito Empresarial rege-se, ou deveria reger-se, por uma lógica eco-

nômica. Doutrinadores contemporâneos nacionais já trabalham com 

uma Teoria Geral de Contratos Empresariais, destacando uma lógica 

(óbvia) de maximização de lucros. Ainda mais, o contrato mercantil 

deve ser encarado como um subsídio de segurança para as partes e, 

por mais que isso possa atingir o ego dos juristas mais aficionados, o 

Direito ocupa o polo acessório (fundamental, entretanto) das opera-

ções econômicas.

Esta dinâmica foi identificada por Vincenzo Roppo que 

sustenta que o contrato é meramente uma roupagem formal para 

uma operação econômica. Assim, o trabalho do advogado corporati-

vo deve ser afinado ao toque desse diapasão. 

O Direito Empresarial não deve ser um óbice às operações 

econômicas, ao contrário, deve servir para criar uma estrutura for-

mal que garanta eficácia no enforcement das condições, prazos e 

preços pactuados nas negociações entre as partes. Os contratos, por 

exemplo, devem ser elaborados com vistas a garantir às partes que a 

execução prática da operação econômica siga fielmente os termos 

pactuados. Entretanto, é a excelência do trabalho jurídico que, de 

fato, permite que as partes possam fazer uso da coação judiciária 

para corrigir e evitar eventuais desvios do desenho contratual. O Di-

reito, nesta toada, oferece a rota mais segura para se navegar nas 

águas turbulentas do Mercado.

O bom advogado deve imergir no negócio apresentado pelo 

cliente compreendendo os riscos da estratégia comercial, os potenci-

ais focos de conflitos de interesses, os possíveis litígios. Enfim, ter 

uma visão global da execução do contrato para que o clausulado seja 

precisamente redigido para atender aos propósitos das partes (em 

aplicação do Art. 425 do CCB/02 “é lícito às partes estipular con-

tratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste Códi-

go”). Não se pode negar, contudo, que o contrato é um instrumento 

jurídico e, por certo, as questões econômicas, por mais importantes 

que sejam, não podem ser alçadas ao primeiro plano quando a preo-

cupação for o enforcement das negociações. 

A razão é simples, contratos ilegais não são executáveis. Por 

mais que se consiga estabelecer com a contraparte uma dinâmica 

específica para a execução de uma determinada operação econômi-

ca, existindo vícios de legalidade no contrato a execução nos termos 

concebidos passa a ser comprometida.

A interdisciplinaridade é, portanto, o segundo passo. O advo-

gado corporativo deve ter um pleno e profundo conhecimento jurídi-

co para elaborar uma estrutura formal que, ao mesmo tempo, atenda 

aos propósitos econômicos e garanta que todos os termos acordados 

na fase de negociações possam ser refletidos no mundo jurídico.

Contemporaneamente cresce a necessidade de uma relação 

dinâmica entre o advogado e o cliente, para que as questões jurídicas 

não sejam óbices ao desenvolvimento corporativo, ou encaradas 

como travas para as operações e estratégias da empresa. O Direito 

deve servir para assegurar que as estratégias e as relações comerciais 

sejam executadas com maior segurança, reafirmando e definindo 

dos property rights de cada uma das partes e, desta forma, reduzindo 

os custos de transação.

A interdisciplinaridade é, sem dúvida, um fator de eficiên-

cia. Entretanto, não se pode preterir a base jurídica, sob o risco de 

causar maiores prejuízos ao cliente. Esta nova configuração da advo-

cacia empresarial reflete uma frase de Brad Smith, advogado chefe 

da Microsoft, que fala que não se deve dizer ao cliente que ele não 

pode fazer algo, deve-se dizer como fazer legalmente. O Direito de-

ve ser servir para orientar as estratégias comerciais para a condução 

dos negócios sob o guarda-chuva da previsibilidade e segurança jurí-

dicas, fazendo com que o sistema legal seja uma via de garantia e 

não um empecilho ao desenvolvimento econômico.

William Koga
Advogado do Departamento de Direito Societário VG&P
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O INSTITUTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL VEM, DE 

FATO, CONTRIBUINDO PARA MANUTENÇÃO DA 

ATIVIDADE EMPRESARIAL?
Kamila Strapasson, Marcus Paulo Röder e Rafael Leonardo Borg
Trainees VG&P

A ”nova” lei de falências (Lei nº 

11.101 de 2005) tem como um dos seus prin-

cipais objetivos a manutenção da atividade 

empresarial, que em muito contribui para o 

desenvolvimento econômico do país e para 

a geração de empregos. Dentre seus meca-

nismos, destaca-se a recuperação judicial, 

que busca, por meio de um procedimento 

em juízo, trazer condições especiais para 

que o empresário devedor possa quitar suas 

dívidas e dar continuidade à atividade em-

presarial.

Decorridos mais de dez anos de vi-

gência, já é possível traçar um panorama de 

sua real efetividade, a fim de verificar se a 

lei logrou êxito em concretizar seu objetivo 

de incentivo à atividade empresarial. Nesse 

sentido, ressaltam-se as seguintes questões: 

a lei realmente contribuiu para a manuten-

ção da atividade empresarial? O instituto da 

recuperação judicial foi, de fato, utilizado 

pelos empresários?  

Conforme pesquisa do Serasa Expe-

rian foram requeridas 1.287 recuperações 

judiciais no ano de 2015. O resultado é o 

maior desde a entrada em vigor da “nova” 

lei de falências. O maior número de pedidos 

foi realizado pelas micro e pequenas empre-

sas (688 pedidos), as quais foram seguidas 

pelas médias (354 pedidos) e pelas grandes 

empresas (245 pedidos). Em um primeiro 

momento, esses dados podem parecer posi-

tivos, tendo em vista o aumento dos pedidos 

de recuperação judicial. Contudo, a situação 

é na verdade preocupante, visto que, no mes-

mo ano, quase 100 mil empresas fecharam 

suas portas no Brasil.

Diante desse cenário, mesmo consi-

derando que algumas dessas empresas pos-

sam ter fechado suas portas por motivos 

alheios à questão econômica, resta evidente 

que o instituto da recuperação judicial não é, 

na pratica, o mais procurado pelos empresá-

rios. Comparando-se os números da pesqui-

sa, conclui-se que aproximadamente 98,7% 

dos empresários que fecharam suas portas 

não buscaram a recuperação judicial.

Quais seriam os motivos para uma 

utilização tão baixa da recuperação judicial? 

Por um lado, não há como negar que o insti-

tuto da recuperação judicial possui vanta-

gens sobre o velho mecanismo da concorda-

ta. Enquanto a concordata, prevista na anti-

ga lei, permitia a mera extensão do prazo 

para pagamento de dívidas aos credores sem 

garantia, a recuperação prevê mecanismos 

mais condizentes com a realidade do merca-

do atual. Um exemplo é a suspensão de to-

das as ações ou execuções contra o empre-

sário devedor pelo prazo de 180 dias (deno-

minado de stay period). Trata-se de um me-

canismo positivo. Uma vez concedido o pra-

zo de 180 dias, sem cobrança de suas dívi-

das, o empresário tem a chance de reestrutu-

rar sua empresa, tentar superar a crise e sua 

situação de (possível?) insolvência. 

Contudo, a Lei de falências ainda 

apresenta muitas falhas, considerando a 

enorme dificuldade de se conseguir aprovar 

um plano de recuperação. Conforme dispos-

to no artigo 41 da Lei nº 11.101/05, a assem-

bleia de credores deverá ser composta por 

três classes de credores: i) titulares de crédi-

tos derivados da legislação do trabalho ou 

decorrentes de acidentes de trabalho; ii) titu-

lares de créditos com garantia real (um imó-

vel, por exemplo); iii) titulares de créditos 

quirografários (sem garantias) e iv) titulares 

de créditos enquadrados como microempre-

sa ou empresa de pequeno porte. A delibera-

ção acerca do plano de recuperação judicial 

deve ser votada por todas as classes de cre-

dores, tornando a aprovação do plano de 

recuperação judicial improvável, tendo em 

vista a necessidade de que a proposta seja 

aceita por classes de credores com interesses 

conflitantes.

Outra crítica feita à Lei de falências 

é quanto à vantagem dos agentes financeiros 

(bancos) frente aos demais credores. Isso 

porque, muitos de seus créditos, não se sub-

metem aos efeitos da recuperação judicial 

(artigo 49, § 3º da Lei nº 11.101/05). Além 

disso, em razão do disposto no artigo 73, a 

opção pela recuperação judicial consiste em 

uma opção de alto risco para as empresas, 

pois, em caso de rejeição do plano de recu-

peração pela assembleia de credores, o juiz 

deverá decretar sua falência.

Portanto, nota-se que as desvanta-

gens que acompanham a recuperação judi-

cial talvez superem eventuais vantagens da 

utilização do mecanismo. O número de ca-

sos de utilização da recuperação judicial 

(embora tenha aumentado no último ano) 

ainda é ínfimo e revela o descrédito do mer-

cado com o mecanismo. Deste modo, cons-

tata-se que o mecanismo de recuperação 

judicial não conseguiu cumprir com o papel 

que lhe foi confiado pelo legislador. Não 

obstante a boa intenção que levou à sua cria-

ção (a manutenção da atividade empresari-

al), a utilização do mecanismo ainda é cer-

cada por uma série de dificuldades.

Diante desse cenário, enquanto não 

são feitas alterações na Lei de falências para 

atenuar tais dificuldades, os mecanismos 

extrajudiciais de reestruturação empresarial 

configuram uma alternativa ao Judiciário. 

Outras alternativas, como medidas de rees-

truturações societárias (fusões, incorpora-

ções e divisões do capital) ou até mesmo a 

possibilidade de negociação extrajudicial 

com os credores devem ser avaliadas antes 

de se optar pelo pedido de recuperação judi-

cial. 
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DEFINIÇÕES BÁSICAS DO PROCEDIMENTO DE 

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE NAS PARCERIAS 

PÚBLICO-PRIVADAS 
Bruna Nowak
Advogada do Departamento de Direito Administrativo VG&P

A Parceira Público-Privada (PPP) 

tem se destacado no âmbito das contrata-

ções públicas. Instituída mediante a Lei nº 

11.079/2004, a PPP nada mais é do que um 

contrato administrativo de concessão, na 

modalidade patrocinada ou administrativa. 

Até então, existia no ordenamento jurídico 

apenas o regime de concessão (e permissão) 

de prestação de serviços públicos disciplina-

dos na Lei nº 8.987/1995, na modalidade de 

concessão comum. 

A contratação sob a forma de PPP é 

precedida de processo licitatório, necessari-

amente na modalidade de concorrência pú-

blica. Admite-se, inclusive, a aplicação sub-

sidiária da Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos (Lei Federal nº 8.666/-

1993). As licitações no âmbito das PPP po-

dem ser precedidas de uma fase de elabora-

ção de estudos pelo particular, denominada 

de Procedimento de Manifestação de Inte-

resse (PMI).

O PMI foi regulamentado por meio 

do Decreto nº 8.428/2015, datado de 02 de 

abril de 2015. De acordo com o decreto, o 

PMI deve ser observado na apresentação de 

projetos, levantamentos, investigações ou 

estudos, por pessoa física ou jurídica de dire-

ito privado, com a finalidade de subsidiar a 

administração pública na estruturação de 

empreendimentos objeto de concessão ou 

permissão de serviços públicos, de parceria 

público-privada, de arrendamento de bens 

públicos ou de concessão de direito real de 

uso. 

Em síntese, o PMI será aberto medi-

ante chamamento público, promovido pelo 

órgão ou entidade competente da Adminis-

tração, ou por provocação de pessoa física 

ou jurídica interessada. Isso significa que o 

particular pode instar a Administração Pú-

blica a abrir um PMI, apresentando projeto 

para a prestação de determinado serviço pú-

blico.

Uma vez concedida a autorização, 

pela Administração, para a elaboração dos 

estudos, os particulares autorizados apresen-

tam a documentação, composta pela minuta 

do Edital e seus anexos – entre estes, a minu-

ta do Contrato –, e de caderno jurídico con-

tendo as especificações das escolhas técni-

cas e jurídicas para a contratação, além de 

estudos de viabilidade técnica e econômico-

financeira da execução do projeto. 

A utilização dos resultados obtidos 

com a realização do PMI não caracterizará 

qualquer vantagem ou privilégio ao particu-

lar no posterior processo licitatório. Além 

disso, o particular assume o risco de a Admi-

nistração concedente resolver não utilizar as 

informações fornecidas ou não realizar o 

projeto para o qual solicitou as informações.

A Lei nº 8.987/1995 prevê a possibi-

lidade de ressarcimento dos dispêndios com 

os estudos pelo licitante vencedor. Nesse 

sentido, caso a Administração Pública con-

cedente utilize o material e licite o Projeto, o 

Edital de licitação deverá contemplar como 

condição precedente à assinatura do Contra-

to a obrigação do licitante vencedor reem-

bolsar os estudos ao particular que os elabo-

rou. 

O projeto deve apresentar algumas 

definições básicas, imprescindíveis para que 

a Administração verifique a exequibilidade 

do projeto de prestação do serviço público 

na forma sugerida pelo particular. 

As principais informações que de-

vem ser definidas pelo particular são as 

seguintes:

- Prazo da concessão: o prazo de vigência 

do contrato de PPP deve ser de, no mínimo, 

cinco anos e, no máximo, trinta e cinco 

anos. Tal prazo deve ser estipulado com ba-

se no período necessário à amortização dos 

investimentos do parceiro privado.

- Critério de julgamento das propostas: é
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■ No dia 13 de abril Luiz Fernando Casa-

grande Pereira, sócio-fundador VG&P, foi 

professor no Curso de Atualização sobre o 

Novo CPC, promovido pelo Instituto Parana-

ense de Direito Processual em Curitiba (PR). 

Pereira abordou temas como o Incidente de 

Desconsideração da Personalidade Jurídica e 

Honorários Advocatícios.

■ Fernando Vernalha Guimarães, sócio-

fundador VG&P, foi palestrante convidado da 

COP – Comissão de Obras Públicas, Privatiza-

ções e Concessões da Cbic no 88º Enic, o 

maior evento da construção civil da América 

Latina. Vernalha participou do Painel de Deba-

tes com o tema “Programas de Concessões”. O 

evento aconteceu em Foz do Iguaçu (PR).

■  Nos dias 01 e 02 de junho Fernando Ver-

nalha Guimarães participou do I Fórum de 

Controle Externo. Promovido pelo Tribunal de 

Contas do Paraná, o evento aconteceu no audi-

tório da FIEP em Curitiba. Vernalha falou 

sobre a responsabilidade do gestor e do fiscal 

no âmbito da execução dos contratos adminis-

trativos.

■  No dia 03 de junho Luiz Fernando C. Pe-

reira foi palestrante no Seminário “As Elei-

ções Municipais de 2016 e os desafios da Justi-

ça Eleitoral”. O evento aconteceu na sede do 

TRE-ES em Vitória e foi uma realização da 

Escola Judiciária do Espírito Santo.

■ No dia 06 de junho Luiz Fernando C. Pe-

reira proferiu palestra na II Semana de Direito 

Público do Cahs da Universidade Federal do 

Paraná. Pereira falou sobre cassação de man-

datos pela justiça eleitoral brasileira.

■ Luiz Fernando C. Pereira proferiu palestra 

sobre processo judicial eleitoral durante I Con-

gresso Estadual de Direito Eleitoral do Igade. 

O evento aconteceu no dia 10 de junho em San-

ta Cruz do Sul/RS.
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um reflexo do tipo de licitação a ser escolhi-

do pela Administração. Além das possibili-

dades previstas na Lei nº 8.987/1995 (menor 

valor da tarifa, maior oferta, melhor propos-

ta técnica, melhor proposta em razão da com-

binação do critério de menor valor da tarifa 

do serviço público com o de melhor técni-

ca), a Lei nº 11.079/2004 dispõe sobre os 

critérios de menor valor da contraprestação 

a ser paga pela Administração e de melhor 

proposta em razão da combinação do menor 

valor da contraprestação Pública com o de 

melhor técnica. 

- Valor estimado da contratação: a defini-

ção do valor do contrato de PPP depende do 

prazo de execução dos serviços, do objeto 

da contratação e da forma por meio da qual 

o particular será remunerado (se diretamen-

te pela Administração, no caso das conces-

sões administrativas, ou se em parte pela 

Administração e em parte por meio da tarifa 

cobrada dos usuários, no caso das conces-

sões patrocinadas). 

- Qualificação técnica e econômico-finan-

ceira: os requisitos para a avaliação técnica 

e econômico-financeira das propostas dos 

licitantes devem ser definidos com base nas 

exigências previstas em lei. 

- Garantias: as garantias integram o requi-

sito habilitatório vinculado à capacidade 

econômico-financeira do licitante. O Edital 

poderá exigir a prestação de garantia da pro-

posta pelos licitantes, limitado a 1% do va-

lor estimado da contratação, além das garan-

tias a serem prestadas pelo parceiro privado 

em favor do público e do parceiro público 

em favor do privado. A última destas garan-

tias está presente apenas nos contratos de 

PPP, haja vista que somente nas concessões 

administrativas e patrocinadas há contra-

prestação a ser paga pelo parceiro público. 

- Plano de negócios: é o documento inte-

grante da proposta comercial que contempla 

o modelo do plano econômico-financeiro da 

concessão. Objetiva demonstrar a viabilida-

de econômica e a exequibilidade da propos-

ta.

- Matriz de risco: corresponde à relação da 

repartição dos riscos entre o parceiro públi-

co e o privado. Atribui-se determinado risco 

ao parceiro que detém maior controle sobre 

este e/ou sobre as consequências de sua con-

cretização e seus meios de mitigação. 

- Critérios de reequilíbrio econômico-fi-

nanceiro do contrato: nos contratos de 

PPP, a equação econômico-financeira está 

atrelada principalmente à variação quantita-

tiva do objeto contratual. Devem ser defini-

dos os meios pelos quais o reequilíbrio será 

atingido. 

- Análise de desempenho: a análise de de-

sempenho do parceiro privado corresponde 

à fixação de metas pela Administração, 

mesuradas por meio de Quadro de Indicado-

res de Desempenho (QID).  A aferição dos 

índices do QID será realizada pelo parceiro 

público, podendo variar a sua periodicidade 

(mensal, trimestral, semestral ou anual). É 

obrigação da concessionária atender aos 

parâmetros exigidos para cada indicador, 

variando sua remuneração de acordo com o 

(des)cumprimento dos parâmetros. 

- Receitas acessórias: as receitas acessórias 

são provenientes das atividades correlatas 

exploradas pelo parceiro privado. Devem 

ser autorizadas pelo contrato e executadas 

em conformidade à legislação aplicável. 

 Embora o PMI não vincule a Admi-

nistração Pública a executar a contratação 

nos exatos termos propostos, é importante 

que o particular interessado elabore os estu-

dos com rigor técnico e jurídico. Os elemen-

tos acima referidos são as informações mais 

fundamentais a serem definidas pelo parti-

cular e dependem precipuamente do objeto 

da contratação. 
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