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Trata-se de uma coletânea de artigos sobre uma das novas na “Apresentação” deste livro, assim se                

manifesta o Professor Carlos Ari Sundfeld: 

 

“Este livro é fruto de um projeto coletivo de estudo e pesquisa concebido pela Sociedade Brasileira                

de Direito Público – sbdp – em meados de 2003 e que se desenvolveu até março de 2005, no âmbito                    

do convênio científico mantido com a Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. A execução do                

trabalho, portanto, ocorreu no período em que o tema das parcerias público-privadas era introduzido              

no Brasil. 

 

Quatro foram os objetivos do projeto. Primeiro, avaliar a experiência jurídica brasileira com             

concessões, obras de infra-estrutura e contratações de serviços sociais a partir da Reforma do              

Estado dos anos 1990. (...) Em segundo lugar, buscou-se identificar e discutir as tendências e               

problemas das licitações para esses contratos. Além disso, os pesquisadores debruçaram-se sobre            

as novas soluções internacionais em matéria de contratação pública, para compreender o sentido             

das inovações criadas com as PPPs pelo mundo afora e refletir sobre sua aplicabilidade no Brasil.                

Por fim, na medida em que a legislação sobre PPPs ia sendo debatida e editada, inicialmente nos                 

Estados (...) e depois no âmbito federal, com a Lei n.º 11.079/2004, os estudiosos formulavam suas                

críticas, sugestões e – claro – interpretações (...). 

 

No dia 12 de novembro de 2004, a sbdp e a EDESP/FGV promoveram, em São Paulo, um grande                  

seminário, reunindo não só os autores da pesquisa, como também, as autoridades federais e              

estaduais, do Executivo e Legislativo, diretamente responsáveis pela condução das PPPs, além de             

centenas de professores e profissionais interessados. Na ocasião houve importante diálogo e troca             
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de experiências, que permitiram o aprofundamento e revisão de todos os estudos. Finalmente, com a               

promulgação da lei federal de PPPs, cada autor reelaborou seu artigo, de modo a incorporar o                

comentário e a discussão do novo texto normativo (...). 

 

Esse o itinerário que gerou a presente obra. Não se trata, assim, de mera reunião de ensaios                 

individuais, mas do resultado de efetiva interação dos autores, que compartilharam generosamente            

seu conhecimento acadêmico e profissional”. 

 

Resenha 

 

Trata-se de uma obra coletiva, feita de 19 artigos, cada um elaborado por um autor, a partir de amplo                   

estudo prévio sobre os respectivos temas, todos relacionados às Parcerias Público-Privadas. 

 

Ao contrário de uma obra convencional, este livro apresenta trabalhos maduros e aprofundados             

sobre a aplicabilidade das PPPs em diferentes áreas, uma vez que cada autor elaborou seu artigo                

dentro de sua especialidade e, posteriormente, o submeteu a crítica dos demais autores no seminário               

realizado pelo convênio entre a sbdp e a FGV/EDESP. 

 

Por fim, os comentários construídos à luz da nova Lei Federal de PPPs fazem desta obra referência                 

bibliográfica obrigatória ao estudioso interessado em conhecer e se aprofundar no assunto. 
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