
Garantias de Pagamento Público em
PPPs

Mauricio Portugal Ribeiro

Seminário PPP: Resultados e Perspectivas
Estado da Bahia

2 e 3 de setembro de 2014



Por que garantias de pagamento?

• Investimento relevante privado dependente de capacidade pública de 

pagamento no futuro

• Diferença entre rating da dívida mobiliária vs. rating da dívida 

contratual 

• Rating de crédito da dívida contratual dos entes governamentais é 

baixo

– Apesar dos esforços (alguns deles já perdidos pelo relaxamento dos últimos 

anos) havidos em torno da Lei de Responsabilidade Fiscal

– Uma das causas principais é a exigência de pagamento via sistema 

precatorial pelos entes públicos (art. 100 e seguintes da Constituição 

Federal)

• Necessidade de garantias de pagamento privadas



Qualidade das Garantias

Valor Esperado da Garantia = Quantidade de Ativos X Qualidade X Facilidade de Acesso

• Qualidade dos ativos

• Liquidez dos ativos no momento de honrar a garantia

• Variação de valor dos ativos no tempo (volatilidade)

• Volume de ativos vs. volume de garantia prestada (índices de cobertura)

• Baixa correlação no valor dos ativos (eventos que afetam todos os ativos ao mesmo 

tempo)

• Baixa correlação no valor dos passivos (chance de todas as garantias serem chamadas 

simultaneamente)

• Baixa correlação no valor dos ativos e passivos (eventuais problemas nos ativos, 

quando as garantias forem chamadas)

• Facilidade no acionamento das garantias (definição de eventos claros de 

inadimplência e de eventuais agentes gestores da garantia)

• Facilidade de acesso aos ativos (agentes fiduciários, contas segregadas, ativos 

identificados)



O que já foi utilizado para dar garantia em

PPPs? 

• Receitas de tarifa de água (PPP do Alto do Tietê, Sabesp; PPP da RMR, 

Compesa; AP05, Rio de Janeiro)

• Rendimentos da conta do Tesouro (Ponte do Paiva, PE; Presidio, PE)

• Pagamentos pela outorga de outras concessões (São Paulo, SP)

• Receitas tarifárias decorrentes da arrecadação Bilhete Único (Linha 04 

do Metrô, SP) 

• FPE (Hospital do Subúrbio, BA)

• Créditos do Banco de Desenvolvimento do Governo do Estado contra 

empresa privada, decorrente de financiamento (MG050, MG)

• Créditos decorrentes de Royalties de Petróleo (PPP de Saneamento, Rio 

das Ostras)



Algumas informações relevantes

• Juridicamente, as garantias devem ser analisadas das seguintes perspectivas:

– Estrutura jurídica da outorga – validade e segurança dos direitos sobre a garantia

– Estrutura jurídica da execução – extrajudicial e automática

• União criou FGP na Lei Federal de PPP, que nunca funcionou

• Estados e Municípios criaram fundos garantidores à imagem da União

– Os principais ativos de Estados e Municípios são créditos

– O fundos estaduais e municipais, imitando o federal, não foram criados pensando em uso de 
receitas futuras como garantia

• Problemas mais comuns das leis estaduais e municipais

– Não preveem claramente cessão de receitas futuras ou penhor de receitas como forma de garantia

– Fundos são criados, mas sem preocupação de caracterizá-los como pessoa jurídica privada

– Pretensão das Secretarias de Fazenda/Finanças de ser gestor/agente de garantia

– Dificuldades de contratação pública de agentes de garantias – tendência à contratação dos Bancos 
estatais, que estão sujeitos a ingerência política, ainda que limitada



Garantias ideais de uma perspectiva jurídica

considerando realidade de Estados e 

Municípios

• Receitas patrimoniais de boa qualidade (estabilidade, índice de 

cobertura, baixa correlação com ativo garantido, sincronismo entre 

fluxo e pagamentos públicos) 

• Autorização legal para aporte em empresa pública/fundo garantidor 

• Aporte das receitas em empresa pública/fundo garantidor

• Cessão de todo o fluxo ao concessionário

• Reserva de liquidez

• Contratação de agente fiduciário privado, com poderes para execução 

extrajudicial da garantia (contratos de agente fiduciário, administração 

de contas e custódia)
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