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1. Introdução 

 Um dos assuntos mais discutidos nas eleições municipais deste ano diz 
respeito à concessão de parques urbanos à iniciativa privada. 

 No Município de São Paulo, foi anunciada a pretensão de conceder a 
exploração dos parques Ibirapuera, da Aclimação e do Carmo.1 Mas este não é 
um tema restrito àquele município. Diversas outras municipalidades têm 
projetos de concessões de parques urbanos em andamento. 

 As propostas de concessões de parques urbanos à iniciativa privada 
dividem opiniões. Há aspectos ideológicos envolvidos. 

 Neste breve artigo, trataremos de alguns aspectos essencialmente 
jurídicos que nos parecem relevantes. 

 

2. Três questões fundamentais 

 O enfrentamento da temática relacionada às concessões de parques 
urbanos relaciona-se à verificação de três questões fundamentais. 

 

                                                           
1 http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/10/1820353-doria-quer-conceder-ibirapuera-e-
parque-do-carmo-a-iniciativa-privada.shtml, acesso em 19.10.2016. 



 

2.1. A maleabilidade do modelo concessório 

 A primeira delas reside na constatação de que o modelo concessório 
envolve uma grande maleabilidade na definição das condições de atuação do 
particular e dos deveres e direitos do poder concedente. 

 Há concessões que comportam a cobrança de tarifas por parte do 
concessionário. Em outros casos, os usuários não efetuam o pagamento de 
contraprestação alguma. Em certas situações, o concessionário assume o 
direito de exploração de uma estrutura de modo integral. Em outras, as 
explorações possíveis são limitadas a determinados aspectos bem 
especificados. 

 Há, enfim, uma grande plasticidade na definição das condições de cada 
concessão, em cada situação concreta. Diferentes soluções podem ser 
adotadas em relação ao sistema remuneratório, à definição dos encargos e 
direitos do particular, da matriz de risco, dos deveres e direitos do poder 
concedente, e assim por diante.2 

 Em decorrência desse pressuposto, conclui-se que, ao menos do ponto 
de vista jurídico (e não ideológico), é precipitado ser “contra” as concessões de 
parques urbanos ou “a favor” delas. 

 A decisão pela concessão de um parque urbano à iniciativa privada não 
significa necessariamente que haja a instituição de cobranças junto aos 
visitantes. Tampouco significa que ocorrerá necessariamente uma restrição de 
acesso a essas estruturas. A concessão é um instrumento suficientemente 
maleável e, sendo bem concebida, pode contribuir decisivamente para uma 
melhor qualidade na prestação de serviços e na gestão de bens e estruturas 
públicas. 

 Portanto, não nos parece possível afastar o cabimento da concessão de 
parques urbanos. Pode-se, isso sim, criticar um determinado modelo 
concessório e defender outro que promova mais adequadamente os valores 
envolvidos em cada situação concreta. Afinal, não existe um modelo único de 
concessão. Os modelos de parcerias público-privadas – aqui tomadas em 
sentido amplo – são diversos e devem ser concebidos à luz de cada situação 
específica. 

 

 

                                                           
2 Na perfeita síntese de MARCO AURÉLIO DE BARCELOS SILVA e FLÁVIO HENRIQUE 
UNES PEREIRA a respeito das parcerias público-privadas, mas que se aplica às concessões 
de modo geral: “Arranjos contratuais estruturados segundo as especificidades e 
potencialidades de cada relação negocial, o incentivo à criatividade das partes num ambiente 
vívido de mercado, o desengessamento de algumas categorias jurídico-administrativas frente 
aos desafios da realidade e a ‘plasticidade’ dos contratos públicos, essas são as principais 
mensagens que a proposta das parcerias público-privadas tem sedimentado no Brasil” (As 
parcerias público-privadas e a plástica nos contratos de concessão no Brasil. In; JUSTEN 
FILHO, Marçal; SCHWIND, Rafael Wallbach. Parcerias Público-Privadas: reflexões sobre os 10 
anos da Lei 11.079/2004. São Paulo: RT, 2015, p. 112).  



 

2.2. A importância dos parques urbanos e o dever de eficiência na sua 
gestão 

 Outra questão fundamental diz respeito à importância dos parques 
urbanos. 

 Os parques urbanos destinam-se a uma série de funções de grande 
relevância. Trata-se de espaços de socialização entre as pessoas no ambiente 
urbano. São opções de lazer para grande parte da população – sendo, 
inclusive, uma das poucas opções realmente acessíveis a uma significativa 
parcela dos habitantes das zonas urbanas. 

 Os parques urbanos também têm uma grande importância em termos 
culturais. São espaços que comportam a realização de exposições de arte, 
teatro, cinema ao ar livre e outros tipos de eventos de promoção cultural. 

 Os parques urbanos são igualmente relevantes em termos ambientais. 
Normalmente, trata-se de áreas que contêm vegetação nativa, muitas vezes 
em encostas de rios e lagos. A preservação dessa vegetação é de grande 
importância nos espaços urbanos. 

 Da relevância dos parques urbanos, podem ser extraídas pelo menos 
duas conclusões que são importantes para a concessão dessas estruturas à 
iniciativa privada. 

 A primeira é que os objetivos buscados com a manutenção de parques 
nas regiões urbanas somente são alcançados por meio de uma gestão 
eficiente de tais estruturas. É necessário que os usuários dos parques tenham 
um mínimo de conforto. Isso envolve a limpeza e a conservação dos locais, 
bem como a disponibilização de certas facilidades. O mesmo dever de 
eficiência se aplica aos aspectos ambientais relacionados aos parques 
urbanos. 

 A segunda conclusão é que o modelo concessório não pode 
comprometer as funções a que se prestam os parques no ambiente urbano. É 
contraditório, por exemplo, realizar a concessão de um parque urbano à 
iniciativa privada instituindo condições que dificultem a utilização desses 
espaços pela população. As concessões devem ser concebidas de tal forma a 
reforçar ainda mais a importância dos parques urbanos e as funções afetas a 
eles. 

 Assim, é necessário desenvolver modelos de concessão de parques 
urbanos que promovam maior eficiência e conforto aos usuários, sem 
comprometer os objetivos a que se propõe o poder público com a preservação 
de tais estruturas no ambiente urbano. 

 

2.3. A “rentabilização” dos bens públicos e a gestão de parques urbanos 

 A terceira questão fundamental reside na constatação de que os 
parques urbanos são um verdadeiro ativo dos Municípios, pelo que há o dever 
de explorar todas as suas potencialidades – evidentemente, de modo 
sustentável. 



 

 Tratando da questão do aproveitamento dos bens públicos, FLORIANO 
DE AZEVEDO MARQUES NETO traz lição a respeito da “rentabilização” das 
utilidades públicas que se aplica com perfeição ao caso dos parques urbanos. 

 Segundo o doutrinador: “[À] luz do princípio da economicidade, a gestão 
dos bens públicos não deve descurar do fato de que, quaisquer que sejam as 
finalidades às quais estão consagrados estes bens, eles constituem patrimônio 
(público), ou seja, ativos econômicos titularizados pelo poder público e que, 
portanto, devem ser geridos ao lume da racionalidade econômica, o que não 
implica dizer que em prejuízo das finalidades coletivas às quais são destinados, 
nem que tal gestão possa ser feita à margem da lei. Por isso, nosso 
entendimento de que a existência de bens dominicais não empregados na 
geração de receitas para o poder público (para além de representar 
desatenção ao dever de observância da função social) importa em violação ao 
princípio constitucional da eficiência”.3 
 Esse raciocínio da “rentabilização” é aplicável à gestão dos parques 
urbanos. Há um dever de serem aproveitadas todas as utilidades conciliáveis 
com a sua conservação e com os diversos objetivos que são buscados com a 
manutenção de tais estruturas. 

 Deve-se permitir que haja uma exploração dos parques urbanos, com o 
incentivo à visitação e a criação de espaços confortáveis e seguros de lazer, 
entre outras medidas, que poderão inclusive contribuir para a geração de 
recursos que reverterão à conservação dos próprios parques. 

 Não é possível que simplesmente se ignorem oportunidades que 
gerariam uma gestão mais eficiente desses ativos públicos que são os parques 
urbanos. Sempre que for possível uma exploração sustentável dos parques, 
haverá o dever de aproveitá-las. 

 

3. Alguns modelos possíveis 

 Não cabe aqui relacionar todos os modelos possíveis para a concessão 
de parques urbanos. A própria plasticidade dos arranjos concessórios impede 
que haja uma relação exaustiva. 

 Cabe, no entanto, destacar a existência de diversos modelos possíveis 
para a concessão de parques urbanos. 

 

3.1. Quanto à amplitude dos encargos e direitos assumidos pelo 
concessionário 

 Em relação à amplitude dos encargos e direitos assumidos pelos 
concessionários, é possível que eles desempenhem a gestão integral do 
parque, explorando todos os espaços possíveis e realizando todas as 
atividades de conservação e investimentos necessários. 

                                                           
3 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Bens públicos: função social e exploração 
econômica; o regime jurídico das utilidades públicas. Belo Horizonte: Fórum, 2009, p. 282. 



 

 Por outro lado, também é possível que apenas certas atividades sejam 
concedidas à iniciativa privada. É o que ocorre, por exemplo, com a concessão 
apenas de áreas de estacionamento, de centros para a realização de eventos 
culturais e esportivos, de quiosques e outros espaços destinados à instalação 
de espaços comerciais dentro dos parques. 

 Um dos modelos que vem sendo bastante utilizado é o das parcerias 
público-privadas “whole park”. As PPPs “whole park” diferem das concessões 
tradicionais de parques em uma série de aspectos. O principal deles é que, nas 
PPPs “whole park”, o concessionário fica responsável por toda a gestão do 
parque, enquanto que, na maioria das concessões tradicionais de parques, o 
parceiro privado apenas realiza atividades pontuais – tais como a exploração 
de pontos de comércio, estacionamentos, alimentação, dentre outras 
atividades, sem assumir a gestão do parque como um todo.4 

 O modelo da PPP “whole park” inclusive parece ter inspirado a primeira 
PPP para a gestão de parques no Brasil, que é a PPP Rota Lund. Trata-se de 
contrato de parceria público-privada que tem por objeto a gestão de áreas de 
Unidades de Conservação Parque Estadual do Sumidouro, Monumento Natural 
Estadual Gruta Rei do Mato e Monumento Natural Estadual Peter Lund.5 
Apesar de não se tratar de um parque urbano, o mesmo modelo nos parece 
aplicável. 

 O modelo da gestão integral pelo parceiro privado tem uma grande 
vantagem, que é a de acabar com o problema da “constelação de contratos”. 
Em vez de a Administração Pública gerir dezenas de contratos 
simultaneamente, com objetos e prazos distintos6, pode-se conceder a gestão 
integral do parque urbano a um único concessionário. Nesse caso, haverá um 
único contrato, de longa duração, o que racionaliza a gestão do parque e o 
próprio controle pelo poder público. 

 

3.2. Quanto ao sistema remuneratório 

 Em termos de remuneração do particular, os contratos de concessão de 
parques podem prever a cobrança de contraprestações para o ingresso nos 
parques, a cobrança de valores como contrapartida pela utilização de 
determinados espaços (como estacionamentos, por exemplo), ou podem não 
prever cobrança alguma junto aos visitantes. 

                                                           
4 GILROY, Leonard; KENNY, Harris; MORRIS, Julian. “Whole park” PPPs. World Bank Group, 
disponível em https://www.handshakejournal.org/features/whole-park-ppps, acesso em 
20.7.2015. Confira-se também: SCHWIND, Rafael Wallbach. Parcerias público-privadas para a 
gestão de unidades de conservação: a sistemática do “Whole Park” e o caso da PPP Rota 
Lund. In: MILARÉ, Édis; MORAIS, Roberta Jardim de; ARTIGAS, Priscila Santos; ALMEIDA, 
André Luís Coentro de (coord.). Infraestrutura no Direito do Ambiente. São Paulo: RT, 2016, p. 
98. 
5 Todos os documentos oficiais da licitação da PPP Rota Lund, inclusive edital e anexos, 
podem ser acessados em http://www.ppp.mg.gov.br/marcos-mg50/page/864-publicacao-do-
edital-e-anexos-ppp-rota-lund (acesso em 20.6.2015). 
6 Por exemplo, contratos destinados à conservação de vegetação e paisagismo, contratos de 
obras, contratos para a prestação dos serviços de limpeza e segurança, dentre outros. 



 

 Havendo ou não a cobrança de valores junto aos visitantes, o 
concessionário do parque poderá ser remunerado diretamente pelo poder 
concedente (ao menos em parte). Essa remuneração poderá ser fixa ou 
variável em função de critérios de qualidade e disponibilidade. Assim, por 
exemplo, se o particular não atingir determinado nível mínimo de qualidade na 
iluminação do parque ou na conservação de quiosques, poderá ter a sua 
remuneração diminuída. 

 Em decorrência dessas possibilidades, percebe-se que um modelo 
cabível para a concessão de parques urbanos é o da concessão administrativa. 
Trata-se de modalidade de parceria público-privada em que o concessionário é 
remunerado pelo próprio poder concedente, sem a cobrança de 
contraprestações junto aos usuários. É a modalidade adotada no caso da PPP 
Rota Lund, já mencionada acima. 

 Há ainda a possibilidade de o concessionário obter receitas alternativas, 
complementares, acessórias ou relacionadas a projetos associados. 

 Portanto, são diversos os modelos possíveis para a concessão de 
parques urbanos. Será fundamental que haja uma certa dose de criatividade 
para a definição das condições aplicáveis a cada caso concreto, à luz dos 
objetivos buscados pelo poder público. 

 

4. A importância da participação democrática e os Procedimentos de 
Manifestação de Interesse – PMI 

 As concessões de parques urbanos podem ser antecedidas de 
instrumentos de participação democrática que auxiliarão na sua formatação. 

 Como ensinam ÉDIS MILARÉ e MARIA CAMILA COZZI PIRES DE 
OLIVEIRA DIAS: “É notória a tendência crescente do Estado contemporâneo 
em articular-se com a coletividade, concebendo institutos e criando pactos no 
âmbito dos quais o Poder Público relaciona-se com o particular, tanto na 
exploração de bens cuja titularidade é pública quanto na execução de 
atividades cuja natureza é tipicamente estatal”.7 
 Nesse contexto, é possível que haja consultas públicas, a fim de colher 
opiniões e sugestões junto à população que será atingida. 

 Outro instrumento de grande importância é o dos Procedimentos de 
Manifestação de Interesse – PMI. O poder concedente poderá receber diversos 
projetos de exploração de um parque urbano, o que permitirá identificar os 
interesses da iniciativa privada e as formatações econômico-jurídicas 
reputadas viáveis pelo mercado. 

                                                           
7 MILARÉ, Édis; DIAS, Maria Camila Cozzi Pires de Oliveira. A articulação entre o Poder 
Público e o empreendedor na gestão ambiental de empreendimentos de infraestrutura. In: 
MILARÉ, Édis; MORAIS, Roberta Jardim de; ARTIGAS, Priscila Santos; ALMEIDA, André Luís 
Coentro de (coord.). Infraestrutura no Direito do Ambiente. São Paulo: RT, 2016, p. 18. 



 

 Os PMIs prévios à concessão de parques urbanos já foram utilizados, 
por exemplo, pelos Municípios de Florianópolis (Parque Urbano e Marina da 
Beira-Mar Norte)8 e Belo Horizonte (Parque Santa Lucia).9 

 

5. Condições concretas 

 A partir da plasticidade das concessões de parques urbanos e das 
experiências concretas, é possível relacionar algumas condições que são 
viáveis nesses arranjos contratuais. 

 

5.1. O estabelecimento de indicadores de desempenho 

 É conveniente que os editais das concessões de parques urbanos 
contenham um Manual de Indicadores de Desempenho bastante detalhado. 

 O Manual terá por objetivo apresentar os indicadores para o 
acompanhamento dos encargos atribuídos ao concessionário na gestão do 
parque urbano. 

 O edital da PPP Rota Lund, que não é um parque urbano, mas constitui 
uma experiência importante, prevê indicadores de desempenho, de 
disponibilidade de serviços e de excelência. Trata-se de um exemplo muito 
bem concebido. 

 O Manual de Indicadores de Desempenho deve conter hipóteses 
objetivas de desempenho e as métricas aplicáveis, de modo que o 
concessionário tenha condições de saber exatamente o que se espera dele em 
termos de desempenho. Isso gera maior transparência, clareza e objetividade 
nas avaliações. 

 

5.2. Remuneração variável 

 Outra condição interessante consiste no estabelecimento de uma 
remuneração variável. Em vez de existir uma remuneração mensal fixa, pode-
se estabelecer que a remuneração do concessionário será parcial ou 
integralmente variável em função de fórmulas detalhadas estabelecidas pelo 
edital da licitação. 

 Poderão ser atribuídas notas ao concessionário, com base nos critérios 
estabelecidos no Manual de Indicadores de Desempenho, a fim de incentivar o 
concessionário a ser mais eficiente na gestão do parque. 

 

 

                                                           
8 http://noticiasdomar.com.br/2016/07/06/parque-urbano-e-marina-da-beira-mar-norte-perfil-
projeto-definido/, acesso em 17.10.2016. 
9 É possível analisar o PMI nº 002/2015 através do link: http://www.pbhativos.com.br/pmi-no-
0022015-parque-da-barragem-santa-lucia, acesso em 18.10.2016. 

http://noticiasdomar.com.br/2016/07/06/parque-urbano-e-marina-da-beira-mar-norte-perfil-projeto-definido/
http://noticiasdomar.com.br/2016/07/06/parque-urbano-e-marina-da-beira-mar-norte-perfil-projeto-definido/
http://www.pbhativos.com.br/pmi-no-0022015-parque-da-barragem-santa-lucia
http://www.pbhativos.com.br/pmi-no-0022015-parque-da-barragem-santa-lucia


 

  

5.3. Obtenção de receitas acessórias ou de projetos associados 

 O contrato de concessão de um parque urbano pode prever a 
possibilidade de o concessionário obter receitas acessórias ou de projetos 
associados. 

 Por se tratar de locais de grande concentração de visitantes, os parques 
urbanos são naturalmente propícios à realização de certos eventos, à 
instalação de algumas atividades comerciais, dentre outras atividades. É 
necessário que o concessionário tenha uma participação relevante nas receitas 
acessórias ou de projetos associados, de modo que haja incentivos à sua 
exploração. 

 De todo modo, é evidente que as atividades que geram receitas 
acessórias e os projetos associados não podem acarretar prejuízos à 
conservação dos parques nem à sua utilização pelos visitantes em geral. Deve 
haver parcimônia na definição dessas atividades. 

 

5.4. Estabelecimento de um caderno de encargos 

 Por fim, é recomendável que os instrumentos que regem a concessão de 
um parque urbano contenham um caderno de encargos detalhado, que 
estabeleça claramente as obrigações do concessionário. Isso permite maior 
clareza para o particular e maior objetividade na fiscalização. 

 

6. Conclusão 

 É possível que haja uma exploração mais eficiente e dinâmica dos 
parques urbanos. Trata-se de estruturas de grande valor econômico e de 
significativa importância em termos culturais e ambientais. As concessões de 
parques, se bem concebidas, podem ser um instrumento de promoção de 
valores essenciais e contribuirão para uma melhor exploração dessas 
estruturas. 
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