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Apresentação
Os negócios públicos vêm se diversificando cada vez mais no Brasil. Premida pela necessidade de garantir investimentos urgentes em 

infraestrutura, sobretudo para a superação de gargalos de logística, as Administrações vêm buscando, alternativamente ao investimen-

to público, vias para atrair o capital privado. Neste cenário, a lógica convencional dos contratos de obra, prestação de serviços e forneci-

mento de bens, regidos principalmente pela Lei nº 8.666/93 e que dependem diretamente do orçamento público, passa a ceder espaço 

para a lógica dos contratos de investimento, como as concessões e PPPs. Isso impõe um novo modus operandi para as Administrações 

e também para o mercado e exige o aperfeiçoamento das estruturas institucionais envolvidas na implementação do planejamento 

estatal, inclusive aquele de longo prazo. Nesse contexto, são demandadas atualizações na legislação sobre a contratação pública e na 

regulação setorial de serviços públicos, com vistas ao aperfeiçoamento do marco legal para a contratação pública e para a implementa-

ção de investimentos privados em programas estruturantes.

 Sob esse panorama, inúmeras leis e normas vêm sendo editadas nos últimos meses e anos, voltadas à atualização do arcabouço jurídi-

co para o desenvolvimento de contratos públicos, da prestação de serviços públicos e de programas de infraestrutura. Isso produz a 

necessidade de constante compreensão e adaptação dessas normas pelas empresas atuantes nestes segmentos, mirando-se o ama-

durecimento do mercado.  Setores como energia, transportes rodoviários, portos e aeroportos passam a adquirir nova customização 

para as concessões e parcerias público-privadas, integrados em programas de interesse nacional, como o PPI (Programa de Parcerias 

de Investimentos). Mas a necessidade de melhorias em infraestrutura e na prestação de serviços estatais também permeia as 

Administrações de menor porte, dando origem a um ciclo de concessões e PPPs de âmbito municipal em setores estratégicos como 

saneamento, iluminação pública e mobilidade urbana, que dependem de investimentos urgentes.

 Tomando-se em consideração esse panorama, o VGP desenvolveu uma ferramenta relevante para oferecer a seus clientes e ao público 

em geral uma permanente atualização sobre os novos mercados da contratação pública, com vistas compreender e analisar leis e 

normas, debater conceitos e soluções e indicar tendências. Num formato fácil e amistoso, esse Caderno de Infraestrutura e Negócios 

Públicos foi desenvolvido para permitir aos seus usuários a obtenção de informação relevante e diversificada sobre todos esses temas.

Para tanto, na seção Notícias de Imprensa selecionamos os principais fatos e eventos de destaque no mundo jurídico e de especial 

relevância no mercado público de infraestrutura. Na seção de Opinião Jurídica, são analisados os aspectos jurídicos relevantes de 

temas selecionados, a fim de abordá-los de forma prática e concreta, com o objetivo de orientar os agentes deste mercado. Na seção 

Jurisprudência, há a seleção dos mais recentes julgados das Cortes de Contas, em especial do Tribunal de Contas da União. Por fim, na 

seção Legislação, o Caderno apresenta sempre uma atualização normativa importante para o setor de infraestrutura. 

Esperamos que a leitura seja útil e proveitosa! 

Departamento de Direito Administrativo do VGP Advogados
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MAIS 17 RODOVIAS SÃO INCLUÍDAS NO PROGRAMA DE DESESTATIZAÇÃO
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Notícias de Imprensa

O governo federal publicou o decreto nº 9.117, que auto-

riza a inclusão de 17 rodovias federais no Programa 

Nacional de Desestatização (PND). O procedimento faz 

parte do processo de concessão dos trechos ao setor 

privado. 

O PND transfere à iniciativa privada atividades indevida-

mente exploradas pelo setor público. Assim, contribui 

para a reestruturação econômica do setor público, espe-

cialmente por meio da melhoria do perfil e da redução 

da dívida pública líquida. O programa também permite 

a retomada de investimentos nas empresas e ativida-

des. 

Para o setor privado, o PND contribui para a moderniza-

ção da infraestrutura e do parque industrial, o que 

amplia a competitividade e reforça a capacidade empre-

sarial nos diversos setores da economia, inclusive por 

meio da concessão de crédito. 

De acordo com a lei, podem ser incluídos no PND 

empresas, inclusive instituições financeiras, controladas 

direta ou indiretamente pela União, instituídas por lei ou 

ato do Poder Executivo; empresas criadas pelo setor 

privado e que, por qualquer motivo, passaram ao con-

trole direto ou indireto da União; serviços públicos objeto 

de concessão, permissão ou autorização; instituições 

financeiras públicas estaduais que tenham tido as ações 

de seu capital social desapropriadas; e bens móveis e 

imóveis da União.

O procedimento faz parte do processo de concessão dos trechos federais ao setor privaado



TRECHOS INCLUIDOS

FONTE: PORTAL BRASIL

http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2017/08/mais-17-rodovias-sao-incluidas-no-programa-de-desestatizacao
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O decreto publicado inclui no PND as seguintes rodovias federais:

BR-364/MT – trecho Entr. MT-100(A) (Div. GO/MT) (Alto Araguaia) – Entr. BR-163(A) 

BR-280/SC: trecho Entr. BR-116(A) (p/ Mafra) – Div. SC/PR (Porto União/União da Vitória) 

BR-364/RO/MT: trecho Entr. BR-174(A) (Comodoro) – Porto Velho (Acesso Ulisses Guimarães)

BR-282/SC: trecho Entr. 283(A)/470(B) – Entr. BR- 153 (p/ Irani)

BR-101/RJ/SP: trecho Entr. BR-465(B)/RJ-071/97 (Santa Cruz) – Praia Grande (Município de Ubatuba)  

BR-290/RS: trecho Entr. BR-101(A) (Osório) – Entr. BR-471 (Pantano Grande) 

BR-386/RS: trecho Entr. BR-287(A) (Tabaí) – Entr. BR-453(B)/RS-129 (Estrela) 

BR-386/RS: trecho Entr. BR-453/RS-130 (p/ Lajeado) – Entr. BR-153(B)/RS-332(A) (p/ Soledade) 

BR-232/PE: trecho Entr. BR-104/423(A) (Caruaru) – Entr. BR-110 (Cruzeiro do Nordeste) 

BR-101/PE: trecho Entr. BR-101 (Arco Metropolitano de Recife) – Entr. BR-101 (Igarassu)

BR-465/RJ: trecho Entr. BR-101(B) (Santa Cruz) – Entr. BR-116 

BR-493/RJ: trecho Porto de Itaguaí – Entr. BR- 0 4 0 / 11 6 (B) 

BR-386/RS: trecho Entr. BR-116(B)/290 (Porto Alegre) – Entr. BR-470/116(A) (Canoas) 

BR-116/RS: trecho Entr. BR-290(B) (p/ Arroio dos Ratos) – Entr. BR-470/RS-390 (p/ Camaquã) 

BR-386/RS: trecho Entr. BR-158(B)/RS-323 (p/ Jaboticaba) – Entr. BR-158(A) (Div. SC/RS) e 

BR-448/RS: trecho Entr. BR-116/RS-118 – Entr. BR- 116(B)/290 (Porto Alegre) (Cont Norte RMA P Alegre).▲

BR-386/RS: trecho Entr. BR-153(A)/RS-223 (p/ Tapera) – Entr. RS-569



O presidente Michel Temer assinou um decreto que inclui 35 lotes de linhas de transmissão no Programa de Parceiras de 

Investimentos (PPI). 

O decreto inclui projetos de linhas e subestações nos Estados do Paraná, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Mara-

nhão, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Tocantins, Alagoas, Bahia, Sergipe, Pernambuco, Piauí, 

Minas Gerais, Santa Catarina, Paraíba, Pará, Ceará e Rondônia. 

Na decisão, não consta a data do leilão desses empreendimentos. As licitações são organizadas pela Agência Nacional de 

Energia Elétrica (Aneel).▲

Documento inclui projetos de linhas e subestações em estados como Paraná, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio

TEMER ASSINA DECRETO E INCLUI 35 LINHAS DE TRANSMISSÃO NO PPI
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Após a Invepar, controladora da Concessionária BR 040 S.A. (Via 040), ter anunciado a devolução ao governo da concessão 

do trecho de 936 quilômetros da rodovia BR-040 entre Brasília e Juiz de Fora (MG), o ministro dos Transportes Portos e 

Aviação, Maurício Quintella, disse que o governo trabalha para resolver a situação, com a edição de uma medida provisória. 

“Na próxima reunião do PPI [Programa de Parceria de Investimentos], vamos apresentar os novos estudos que serão 

qualificados para uma nova licitação do trecho. Esse é um processo natural de relicitação e essa foi a solução encontrada 

pelo governo para resolver o problema de concessões inexequíveis”, disse Quintella depois de participar da abertura do 

10º Congresso Brasileiro de Rodovias e Concessões da Associação Brasileira de Concessões Rodoviárias (ABCR). 

Com a medida provisória, o governo quer tentar minimizar os impactos de eventuais novas devoluções e que vai servir 

GOVERNO PREPARA MEDIDA PROVISÓRIA PARA EVITAR DEVOLUÇÃO DE CONCESSÕES

FONTE: JORNAL ESTADO DE SÃO PAULO

https://goo.gl/wckbD1



FONTE: EBC AGÊNCIA BRASIL

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-09/governo-prepara-medida-provisoria-para-evitar-devolucao-de-concessoes
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tanto para rodovias quanto para aeroportos, com base na Lei 13.448 de 2017, que permitiu a relicitação dos empreendi-

mentos. 

A medida provisória vai ampliar o prazo mínimo para os investimentos obrigatórios nas rodovias (duplicação) de cinco 

para até 14 anos, entre outras mudanças. A expectativa é que o texto seja apresentado até o fim desta semana. “A medi-

da vai permitir que as empresas com contratos vigentes tenham seus contratos reavaliados e reequilibrados pela agência 

reguladora – por diminuição de prazo ou tarifa”, disse Quintella. 

O contrato de concessão da BR-040 foi assinado em 2014 e tinha prazo de 30 anos. A empresa tem como sócios os fun-

dos de pensão Previ (Banco do Brasil), Petros (Petrobras), Funcef (Caixa) e a construtora OAS. 

Até a concretização da devolução, caberá ao consórcio a manutenção dos serviços de operação, com inspeção 24 horas e 

socorro médico e mecânico; e a manutenção da rodovia, com trabalhos de conservação, sinalização e manutenção do 

pavimento.

Em maio, o consórcio havia apresentado à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) um pedido de revisão do 

contrato. Ao anunciar a devolução, o consórcio disse que a crise econômica inviabilizou a manutenção do negócio. 

“O projeto inicial da concessão que serviu como base para a proposta apresentada pela Via 040, em 2013, foi totalmente 

desconfigurado pelas alterações nas condições previstas na licitação e pelos impactos negativos da grave crise econômica 

que o Brasil enfrenta desde 2014, que vem influenciando a queda drástica do tráfego estimado”, disse o consórcio em 

nota.▲

REVISÃO DO CONTRATO



Com a intenção de estimular a retomada do crescimento 

econômico, o governo federal anunciou a entrada de 57 

novos projetos no Programa de Parcerias de Investimen-

tos (PPI). São aeroportos, rodovias, portos, empresas 

estatais e linhas de transmissão, entre outros, que terão 

seu capital desestatizado. 

A partir da atualização dos projetos do PPI, o governo 

espera arrecadar R$ 44 bilhões com os novos contratos. 

"O programa tem contribuído de maneira efetiva para a 

economia brasileira. Significa a criação de novos empre-

gos, investimentos... um negócio capaz de restabelecer o 

desenvolvimento sustentável do País", afirmou o minis-

tro da secretaria-geral da presidência, Moreira Franco, 

em entrevista coletiva. 

Entre os novos projetos, estão o aeroporto de Congo-

nhas (SP) e a Casa da Moeda. Também foram incluídas a 

privatização da Eletrobras, anunciada nesta semana, 

além das concessões dos aeroportos de Cuiabá (MT) e 

Recife (PE). Ainda no setor aeroportuário, está em discus-

são a redução da participação da Infraero nos aeroportos 

de Brasília (DF), Galeão (RJ), Confins (BH) e Guarulhos (SP).

Braço de loteria instantânea da Caixa Econômica, a Lotex 

também está no novo pacote de desestatizações. O pro-

jeto estava em estudo pelo Ministério da Fazenda e com 

a expectativa de resultar em importante arrecadação aos 

cofres públicos. 

Além disso, foram incluídos no cronograma a Compa-

nhia de Docas de Espírito Santo, 11 lotes de linhas de 

transmissão, leilões na área do pré-sal, entre outros pro-

jetos.

Coordenado por Moreira Franco, o PPI foi elaborado para 

melhorar a infraestrutura do País, em parceria com a 

iniciativa privada. Ele prevê regras mais claras, seguras, 

transparentes e com menor intervenção estatal. 

Desde então, dos 89 empreendimentos listados no pro-

grama, 49 já tiveram certames realizados ou fecharam 

contratos, 28 estão em execução e 12 negócios serão 

concedidos ou renovados até o final do ano.▲

PPI TEM NOVOS PROJETOS PREVISTOS; 

CONGONHAS E CASA DA MOEDA ENTRAM 

FONTE: PORTAL DO PLANALTO

https://goo.gl/aq6Vuy
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No total, 57 empreendimentos serão concedidos para a iniciativa privada pelo governo. Expectativa é de que movimento gere R$ 44 bilhões

LOTEX

REGRAS MAIS CLARAS

SETOR
TOTAL DE

OPERAÇÕES

Aeroportos

Rodovias

Portos

Energia elétrica

Petróleo e gás

14

2

16

12

4



Opinião Jurídica

APONTAMENTOS SOBRE A ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE REMUNERAÇÃO DO

PARCEIRO PRIVADO EM PPPS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

O VGP ADVOGADOS foi curador jurídico do evento “PPP 

Fórum Ilumina Brasil”, realizado no dia 30/08/2017, na 

cidade de São Paulo, onde foi amplamente debatido por 

autoridades, profissionais e estudiosos a questão da 

gestão municipal dos serviços de iluminação pública por 

meio de contratos de parcerias público-privadas (PPPs).

No evento, o movimento de utilização da modelagem 

das PPPs pelos Municípios, como solução para a ques-

tão da iluminação pública local, mostrou-se crescente e 

consistente.

Contudo, notou-se, também, que não são poucos os desa-

fios para os gestores públicos municipais para a estrutura-

ção de programas de PPPs que, por excelência, contem-

plam projetos de infraestrutura de alta complexidade.

A competência para organizar e prestar serviços públi-

cos de interesse local, como se sabe, é dos Municípios 

(art. 30, inc. V, da Constituição Federal). Essa disposição 

constitucional, pensada para conceder aos Municípios o 

poder de adequar os serviços públicos às suas peculiari-

dades, acaba por se tornar um fardo quando recai sobre 

serviços de iluminação pública.

Desde 2010, a Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL) determinou, por meio da Resolução Normativa nº 

414/2010, às concessionárias de energia elétrica a transfe-

rência aos respectivos municípios da operação dos siste-

mas municipais de iluminação pública. 

Por outro lado, a falta de recursos públicos aliada à carên-

cia estrutural de grande parte dos Municípios, torna ingra-

ta a tarefa de planejar, estruturar e operar os parques de 

iluminação pública municipais.

Nesse mesmo sentido, a autorização constitucional para 

instituição de Contribuição para Custeio da Iluminação 

Pública – COSIP, estabelecida pela Emenda Constitucional 

nº 39/2002 (art. 149-A, da Constituição Federal), em que 

pese colaborar para a superação de percalços financeiros, 

não resolve o problema de uma maneira definitiva, pois 

não fornece condições e recursos suficientes para os 

problemas de iluminação pública.

Por Clóvis Alberto Bertolini e Pedro Henrique Vita, sócios da área de infraestrutura do VGP
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I. INTRODUÇÃO
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Nesse contexto, desde a edição da Resolução nº 

414/2010 da ANEEL, a celebração de Parcerias Público-

Privadas (PPPs), com a cessão para particulares da tare-

fa de criar, modernizar e operar parques de iluminação 

pública municipais, sob o regime de concessão, tornou-

se uma interessante – e desafiadora – alternativa em 

favor dos 5.570 Municípios brasileiros.

Entre uma série de aspectos relacionados às PPPs (des-

tinadas à prestação de serviços de iluminação pública 

municipal), merece destaque a estruturação do sistema 

de remuneração do parceiro privado.

O sistema de remuneração de uma PPP de iluminação 

pública deve considerar dois aspectos fundamentais 

para o contrato: i) a adoção da modalidade “concessão 

administrativa”; e, ii) a instituição da COSIP pelo Municí-

pio.

Como se sabe, os serviços de iluminação pública são 

indivisíveis, o que não permite a remuneração por taxa 

(cf. Súmula Vinculante nº 41/ STF). Melhor dizendo, não 

é possível mensurar quando e quanto cada usuário se 

vale da iluminação pública.

Isso torna inviável a fixação de uma política tarifária que 

permita a cobrança de preços públicos a serem pagos 

direta e individualmente pelos usuários dos serviços ao 

concessionário.

Não sendo possível cobrar diretamente dos usuários uma 

tarifa unitária apta a remunerar o parceiro privado de 

uma maneira justa, a única opção é estabelecer uma con-

traprestação devida a ele pelo Poder Concedente.

Por conta disso, a tipologia contratual amplamente adota-

da em PPPs de iluminação pública é a concessão adminis-

trativa (art. 2º, § 2º, da Lei nº 11.079/2004), na qual a remu-

neração do parceiro privado consiste em uma contrapres-

tação mensal a ser paga integralmente pelo Poder Conce-

dente.

Assumir a obrigação de remunerar integralmente o parce-

iro privado gera para o Poder Concedente a necessidade 

de contar com os recursos financeiros necessários para 

fazer frente a essa despesa.

É nesse ponto que a instituição da COSIP ganha importância.
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II. REQUISITOS MÍNIMOS PARA A UTILIZAÇÃO DA 

COSIP NO PROJETO

A respeito da COSIP, é preciso que ela siga uma série de 

requisitos para que possa ser aproveitada no âmbito de 

um Projeto de PPP de iluminação pública. 

O primeiro ponto essencial é que a COSIP esteja instituí-

da mediante lei formal, devidamente aprovada pela 

Câmara de Vereadores. Como a COSIP é uma espécie 

tributária, é preciso que a sua instituição seja mediante 

lei.

O segundo ponto fundamental é que se possua autori-

zação legislativa específica para que a COSIP possa ser 

utilizada para o custeio dos serviços de iluminação 

pública no âmbito da PPP. Este é um entendimento que 

vem sendo adotado, por exemplo, pelo TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, que já considerou, 

diversas vezes, ser preciso autorização legislativa para a 

vinculação das receitas tributárias da COSIP ao Projeto 

de PPP (TCE-SP, TC-016498.989.16-9; TC-016775.989.16-

3; TC-016865.989.16-4.)

O terceiro ponto fundamental é que, de regra, a COSIP 

esteja vinculada ao custeio dos serviços de iluminação. 

Ou seja, as receitas da COSIP somente podem ser utili-

zadas para os serviços de iluminação, e não podem remu-

nerar, por exemplo, serviços de saúde, educação, entre 

outros, por direta afronta ao art. 8º, parágrafo único, da 

Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 

101/2000).

É comum que os Municípios coloquem no objeto da PPP 

de iluminação pública a prestação de serviços como o 

fornecimento gratuito de internet wireless, gestão sema-

fórica, gestão de sistema de câmeras e monitoramento, 

entre outros serviços, que possuem uma relação, ainda 

que indireta, com os serviços de iluminação pública.

Ressalva-se que como o Projeto de PPP de iluminação 

pública é remunerado pelos recursos da COSIP que, como 

já se afirmou, são vinculados e não podem ser utilizados 

para outros fins que não os da iluminação pública.

Entretanto, a Emenda Constitucional nº 93/2016 permitiu 

que os Municípios possam utilizar de 30% das receitas 

vinculadas para outros fins que não aqueles pela qual a 

COSIP foi instituída. Ainda não se conheça a exata dimen-

são ou mesmo exemplos de desvinculação das receitas 

da COSIP para financiamento de outros fins, a possibilida-

de de desvinculação de receitas pode alterar significativa-

mente o quadro.▲
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III. CONTA VINCULADA

Conta-Vinculada

-Depósito da quantia 

arrecadada da COSIP

Pagamento da

Contraprestação

Mensal

Arrecadação

da COSIP

Como se percebe, o modelo de remuneração de uma 

PPP de iluminação pública dependerá, inegavelmente, 

da arrecadação tributária.

O modelo que vem sendo utilizado em PPPs de ilumina-

ção pública é por meio do depósito dos valores da 

COSIP em uma conta-vinculada, a qual o Concessionário 

possa acessar diretamente e receber os pagamentos 

das contraprestações mensais. 

Todavia, concentrar toda a remuneração do parceiro 

privado na contraprestação devida pelo Poder Conce-

dente aumenta o risco de aquele primeiro sofrer danos 

patrimoniais decorrentes de eventual inadimplemento 

por este último.

Mesmo a instituição da COSIP e a vinculação de sua 

receita ao custeio das despesas com iluminação pública 

não elimina o risco de o Poder Público simplesmente 

descumprir os termos da legislação vigente, aplicar os 

recursos da COSIP em outras finalidades, e não efetuar 

o pagamento das contraprestações devidas em virtude 

da futura PPP.

Para evitar a precificação desse risco, ou seja, para evitar 

que os licitantes inflacionem os valores de suas propostas 

com o objeto de criar uma reserva financeira apta a fazer 

frente aos efeitos de eventual concretização desse risco, é 

necessário criar mecanismos que aumentem a segurança 

jurídica do negócio.

Em face disso, e intuito de reduzir ainda os riscos de ina-

dimplemento das contraprestações devidas aos parceiros 

privados, é comum que ao estruturarem PPPs de ilumina-

ção pública, os Municípios destinem todos os recursos 

oriundos da COSIP a uma conta vinculada, inacessível 

para as partes contratantes, colocada aos cuidados de um 

Agente Financeiro Garantidor.

Esse agente ficará responsável por gerir a conta vinculada, 

e, ao final de cada mês, transferir para uma conta do 

parceiro privado valor equivalente ao de sua contrapres-

tação mensal efetiva (calculada a partir da incidência dos 

indicadores de desempenho fixados no contrato ao 

conjunto de atividades desempenhadas pelo parceiro 

privado).



Para garantir que a conta vinculada sempre terá saldo 

suficiente para a realização dos pagamentos devidos ao 

parceiro privado, é comum que o Poder Concedente se 

obrigue contratualmente: a) a manter nessa conta um 

saldo mínimo, normalmente equivalente a 3 (três) con-

traprestações mensais máximas; e b) a complementar 

esse saldo mínimo com recursos próprios, acaso a arre-

cadação da COSIP não seja suficiente para tanto.

É importante que essas condições integrem o rol de 

obrigações contratuais assumidas pelo Poder Conce-

dente. Assim, eventual descumprimento caracterizará 

inadimplemento contratual, podendo ensejar a aplica-

ção de penalidades.

Com isso, os riscos de inadimplemento por parte do 

Poder Público são consideravelmente reduzidos, já que 

a conta vinculada, a partir da qual serão transferidos os 

valores das contraprestações devidas ao parceiro priva-

do, sempre terá um colchão mínimo de investimentos, 

mantido pelo Poder Público.

Note-se, todavia, que a eficiência desse sistema depen-

de de alguns pressupostos:

1. O Poder Concedente deve se obrigar a manter perma-

nentemente um saldo mínimo na conta vinculada 

durante todo o período da concessão, ainda que os 

recursos por ele arrecadados a título de COSIP não 

sejam suficientes para tanto; e

2. É imprescindível que o Poder Concedente não possa 

acessar a conta vinculada ou se servir dos recursos nela 

depositados a seu bel prazer.

Sem o preenchimento desses pressupostos, os riscos de 

inadimplemento das contraprestações permanecerão 

altos, o que provavelmente resultará na apresentação de 

propostas com preços mais altos durante a licitação.

Importa registrar que em PPPs de Iluminação Pública, é 

comum que esse sistema de remuneração seja comple-

mentado com a prestação de pelo menos uma das garan-

tias públicas previstas no art. 8º, da Lei nº 11.079/2004, apta 

a funcionar como plano de contingência para qualquer 

problema que eventualmente ocorra na conta vinculada.

Entende-se que a utilização de PPPs de iluminação pública 

constitui um excelente instrumento em poder dos Municí-

pios brasileiros. Uma PPP de iluminação bem estruturada, 

com a organização correta de garantias e de uma conta-

vinculada que permita ao Concessionário garantias em 

caso de inadimplência, pode promover a melhoria consi-

derável dos serviços de iluminação.

Espera-se, na presente Opinião Jurídica, ter apresentado 

um breve panorama da importância da utilização da 

COSIP em Projetos de iluminação pública, levando em 

consideração o grande potencial e interesse que o tema 

tem despertado em todo o país.▲

III. CONCLUSÃO
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BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 786/2017

No último dia 12 de julho deste ano de 2017 foi publica-

da a Medida Provisória (MP) nº 786 cuja finalidade é 

apoiar a estruturação e desenvolvimento de projetos de 

concessão e parcerias público-privadas (PPPs) da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

É interessante anotar que a exposição de motivos desta-

ca a celebração de parcerias com a iniciativa privada 

como “uma reconhecida alternativa para a expansão e 

melhoria da qualidade dos serviços públicos”, assim 

entendidos não apenas aqueles previstos em lei, mas 

todos os serviços prestados diretamente pelo poder 

publico ou por ele delegado.

Mas mais do que isso, reconhece que o avanço na 

implementação das parcerias com a iniciativa privada 

esbarra na dificuldade dos gestores públicos para 

estruturar e desenvolver tais projetos. Isso, em especial, 

em face da baixa capacidade técnica de pessoal próprio 

para identificar os projetos, elaborar e até mesmo 

contratar os serviços técnicos, econômicos e jurídicos.

Logo, no intuito de alavancar os projetos de infraestrutu-

ra, a MP autoriza a União a participar de fundo de nature-

za privada sob o regime de cotas com a finalidade exclusi-

va de contratar serviços técnicos profissionais especializa-

dos. Além disso, autoriza a criação da Agência Brasileira 

Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. – ABGF.

Busca-se solucionar com essas medidas dois grandes 

problemas: a realização dos estudos de viabilidade dos 

projetos e a estruturação das garantias públicas nos con-

tratos de parcerias público-privadas.

(1)  O fundo deve ser criado, administrado e representado 

judicial e extrajudicialmente por instituição financeira 

controlada direta ou indiretamente pela União;

(2)  Os entes federados poderão contratar diretamente (me-

diante dispensa de licitação) a instituição financeira, que irá 

contratar os serviços técnicos profissionais especializados;

Por Érica Miranda dos Santos Requi, sócia da área de infraestrutura do VGP

E COMO ISSO DEVE FUNCIONAR?
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(3)  A instituição financeira deverá realizar chamamento 

público, organizar a demanda dos entes federados e 

contratar estudos que atendam vários projetos simulta-

neamente;

(4)  Será estendida a possibilidade de cobertura (garan-

tia) pelo Fundo Garantidor de Infraestrutura (FGIE) aos 

projetos resultantes de PPPs municipais, que agora 

poderão contratar a ABGF (Agência Brasileira Gestora de 

Fundos Garantidores e Garantias S.A.).

Entre tantos outros resultados esperados com esta MP 

é de se destacar o aumento da segurança jurídica para 

os interessados em celebrar contratos de parceria com 

o Poder Público. 

Ora, o sucesso das medidas determinará a publicação 

de editais de licitação e a oferta de garantias públicas 

consistentes. Por via de consequência, o aumento da 

segurança jurídica reflete na redução dos custos de 

transação da operação.

Para tanto, a União está autorizada a aportar, até 2019, R$ 

180 milhões no fundo, o que se espera representar um 

potencial para alavancar até R$ 4 bilhões em investimen-

tos em infraestrutura urbana e social.

O emparceiramento do ente federado – muitas vezes os 

Municípios – com a instituição financeira, consequente-

mente permitirá o desenvolvimento de expertise na 

estruturação de projetos de concessões, notadamente, os 

de pequeno porte.

A contratação de estudos para atender a várias deman-

das simultaneamente determinará ganhos de escala na 

contratação dos estudos e, portanto, redução do custo 

unitário dos projetos.

Em suma, todos saem ganhando. O ente que terá a possi-

bilidade de estruturar projetos de parceria; o privado que 

terá maior segurança jurídica para investir; a população 

que será beneficiada com a prestação de serviços mais 

eficientes.▲

1 2 3 4 5 6 7
União 

integraliza 

cotas em 

fundo 

privado, 

administrado 

por 

instituição 

financeira;

Instituição 

financeira faz 

chamada 

pública para 

identificar os 

municípios 

interessados 

em fazer 

concessões;

Municípios 

interessados 

contratam a 

instituição 

financeira 

para a 

realização 

dos estudos;

Instituição 

financeira 

contratada 

empresas para 

a realização 

dos estudos, 

utilizando os 

recursos do 

fundo;

Instituição 

financeira 

recebe os 

estudos e os 

repassa ao 

Poder 

Concedente 

para a licitação 

da PPP;

Poder 

Concedente 

licita o serviço 

e assina o 

contrato com 

o parceiro 

privado 

vencedor da 

licitação;

Parceiro 

privado faz o 

ressarcimento 

da instituição 

financeira 

pelos custos 

de 

elaboração 

do projeto.

FUNCIONAMENTO DO FUNDO
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Tribunal de Contas da União

ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. MEDIAÇÃO. RECURSOS 

PÚBLICOS. BENS PÚBLICOS

Ainda que não possam ser caracterizados como atos ad-

ministrativos em sentido estrito, os atos negociais da 

Administração praticados no âmbito de procedimento 

de mediação (Lei 13.140/2015), quando envolvem tran-

sação de bens e recursos públicos, estão sujeitos à juris-

dição do TCU, cabendo, caso a caso, a avaliação de con-

veniência e oportunidade de atuar, com base em critéri-

os de materialidade, relevância e risco. 

(TCU. Acórdão nº 1790/2017 – Plenário, Acompanhamento, Relator 

Min. Bruno Dantas).

LICITAÇÃO. EMPRESA ESTATAL. PREÇO MÁXIMO. 

MARCO TEMPORAL. JUSTIFICATIVA. 

Enquanto não forem de observância obrigatória (art. 91) 

as disposições da Lei 13.303/2016 pelas empresas esta-

tais, estas deverão justificar suficientemente as contra-

tações efetivadas por preço superior ao valor orçado, 

vez que o preço máximo admissível nas licitações regu-

ladas pelo novo diploma legal é o próprio preço estimado 

da contratação (art. 56, inciso IV). 

(TCU. Acórdão nº 1549/2017 – Plenário, Representação, Relator Min. José 

Múcio Monteiro).

LICITAÇÃO. EMPRESA ESTATAL. PREÇO MÁXIMO. MARCO 

TEMPORAL. JUSTIFICATIVA. 

9.3. com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c 

art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, determi-

nar à Fiocruz que: 

9.3.1. seja estabelecido, no eventual instrumento convo-

catório para a contratação do restante da obra, mecanis-

mos para que as empresas interessadas em participar do 

certame vistoriem e efetuem testes nas estruturas já cons-

truídas, para, com isso, poderem ser responsabilizadas 

em caso de vícios construtivos serem posteriormente de-

tectados na estrutura completa; 

9.3.2. preveja no edital/contrato que as construtoras con-

tratadas para as etapas subsequentes do empreendi-

Jurisprudência
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mento respondam pelas edificações construídas por in-

teiro e não apenas pela parcela a ser executada; 

9.4. recomendar à Fiocruz, com base no art. 250, inciso 

III, do Regimento Interno do TCU, que avalie a conve-

niência e a oportunidade de outras possibilidades de 

execução do empreendimento, como, por exemplo, a 

Parceria Público-Privada, fazendo um comparativo entre 

essas possibilidades e o built to suit.

 (TCU. Acórdão nº 1555/2017 – Plenário, Relatório de Auditoria, Relator 

Min. Benjamin Zymler).▲



Legislação

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 786, DE 12 DE JULHO DE 2017

Nos últimos meses, importantes modificações legislativas foram aprovadas. A primeira, em julho de 2017, foi a edição da 

Medida Provisória nº 786/2017, que dispôs sobre a participação da União em fundos de apoio à estruturação e desenvol-

vimento de projetos de concessões e parcerias público-privadas. No mesmo mês, foram editadas as Medidas Provisórias 

nº 790 e 791/2017, as quais promoveram significativas alterações no cenário do Direito Minerário, com modificações no 

Código de Mineração e criação da Agência Nacional de Mineração – ANM. Por fim, em agosto, foi aprovada a Portaria nº 

1.582 do Ministério de Estado da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, que atribuiu à Agência Brasileira de 

Desenvolvimento Industrial o papel de acompanhamento e apoio à execução de contratos de empresas brasileiras com 

governos de outros países.▲

MEDIDAS PROVISÓRIAS Nº 790 E 791, DE 25 DE JULHO DE 2017

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 790

CLIQUE AQUI PARA

 ACESSAR O DECRETO

CLIQUE AQUI PARA

 ACESSAR O DECRETO

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR

A MEDIDA PROVISÓRIA

PORTARIA MICES Nº 1.582, DE 25 DE JULHO DE 2017

CLIQUE AQUI PARA

 ACESSAR A PORTARIA MICES

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 791
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