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APRESENTAÇÃO 

É com imensa satisfação que lançamos o terceiro número da Revis-
ta GESTÃO PÚBLICA E CONTROLE, uma parceria entre o Tribunal 
de Contas da Bahia (TCE-Ba) e o Instituto de Direito Administrativo da 
Bahia (IDAB). Nesta terceira edição, elegemos o tema das Relações 
Obrigacionais do Estado, de modo a incentivar a reflexão e o debate so-
bre essas relações, seus conceitos gerais, suas peculiaridades e as inovações 
introduzidas pelas parcerias público-privadas. 

A importância do tema motivou, nesta edição, a publicação de nove 
artigos doutrinários que discutem a importância do controle dos atos 
administrativos, desde o princípio da precaução, a obrigatoriedade da im-
plantação de sistemas internos de controle, as infrações e sanções adminis-
trativas, até as tendências internacionais de modernização do controle pú-
blico. 

Nesse contexto, faz-se necessário destacar a importância da moder-
nização das instituições de controle externo para o efetivo acompanha-
mento, não apenas da regularidade, mas também da efetividade na gestão 
dos recursos públicos, através dos seus impactos e benefícios sociais. 

Na seção Votos e Pareceres, destacou-se a decisão do Tribunal Ple-
no desta Corte de Contas, sobre a ausência do cabimento do Recurso de 
Revisão encaminhado pela Procuradoria Geral do Estado (PGE), da deci-
são da Primeira Câmara desta egrégia Corte a propósito dos cálculos de 
proventos de aposentadoria, buscando resguardar a manutenção do equi-
líbrio entre as instituições. 

Desse modo, constatamos o amadurecimento da iniciativa desta 
publicação em parceria com o IDAB, ao tempo em que esperamos a 
ampliação de parcerias, em diversos níveis de articulação e cooperação, 
que venham a contribuir efetivamente para o aperfeiçoamento da gestão 
pública. 

Manoel Figueiredo Castro 
Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Bahia 
Presidente do Conselho Editorial 
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Doutrina 





CONTROLE DOS ATOS ADMINSTRATIYOS E O PRINCÍPIO 
DA PRECAUÇÃO 

Juarez Freitas' 

Introdução 

A omissão antijurídica causa mal em face do descumprimento do 
dever de agir bem. Assentada tal premissa, o princípio da precaução, ao 
lado da prevenção, merece ingressar, incisivamente, no rol das diretrizes 
eficaciais de estatura superior,' a exigir reconhecimento efetivo e 
incontornável no campo das relações administrativas. Desde que inter-
pretado prudentemente, representa um notável avanço jurídico-
institucional, notadamente no controle da gestão dos riscos ambientais, 
mas não só. 

O princípio da precaução é prestimoso à superação do paradigma 
tradicional da responsabilidade do Estado por omissão em todas as searas 
do Direito Administrativo, seja no controle da qualidade dos medica-
mentos, seja em matéria fiscal e até na regulação do mercado de capitais. 
Em todos os casos, inadmissível aceitar, passivamente, a insuficiência de 
determinadas condutas, já que a inércia do Estado pode, sim, provocar 
danos juridicamente injustos (certos, especiais e anômalos), por falha ou 
falta de precaução. 

' Professor Titular e Coordenador do Mestrado e do Doutorado em Direito da PUCRS, 
Professor de Direito Administrativo da UFRGS, da Escola Superior da Magistratura — 
AJURIS, Presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, Colar do Mérito 
dos Tribunais de Contas do Brasil, Professor visitante no país e no exterior, Consultor e 
Parecerista. 
Não por acaso, inseri tal princípio como regente das relações administrativas em geral, a 
partir da terceira edição da obra O Controle dos Atos Administrativos e os Princípios 
Fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2004. Sobre a relação entre a nova visão da res-
ponsabilidade e o caso emblemático da precaução, vide o meu ensaio na obra Responsa-
bilidade Civil do Estado. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 170-197. 
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Superada a filosofia da ineficácia dos direitos fundamentais, é vital 
que o titular dos serviços públicos não protele o improtelá-
vel cumprimento dos seus deveres específicos, que incluem prevenção e 
precaução. Dessa maneira, acolhe-se a diretriz consoante a qual, sem pre-
juízo da moderadora reserva do possível e das demais excludentes do nexo 
da causalidade (fato de terceiro, fato ou culpa da vítima e força maior ou 
caso fortuito), a omissão estatal passa a ser sindicável como potencial cau-
sadora, não mera condição, de evento danoso. 

Certo, em outro lugar do pêndulo, indispensável evitar, de modo 
judicioso, a hipérbole ou o excesso de precaução, que também representa 
um grande mal, dado que o excesso paralisa e reproduz paranóias 
bloqueadoras de progressos humanos, sem justificativa plausível. O que 
se afigura digno de nota, desde logo, é que o principio constitucional da 
precaução, dotado de eficácia direta e imediata, impõe ao Poder Público 
diligências não-tergiversáveis, como é caso da obrigação de salvaguardar o 
direito fundamental ao meio ambiente sadio, com a adoção de medidas 
antecipatórias3, ainda nos casos de incerteza quanto à produção de danos 
fundadamente temidos (juízo de verossimilhança). A não-observância de 
tal dever específico4  configura omissão antijurídica. 

Nessa ordem de considerações, visto o princípio da precaução em 
consórcio indissolúvel com os princípios da proporcionalidade e da mo-
tivação, cumpre diferenciá-lo da prevenção e propor critérios comedidos 
de responsabilização do Poder Público, critérios que exorcizem, ao mes- 

Sobre a ação antecipada e o principio da precaução, vide MACHADO, Paulo Affonso 
Leme. In: Autor. Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Molheiras, 2006. Vide, ainda, 

MATHIEU, Bertrand. In Observations sur Ia portée normative de Ia Charte de l'environment, 
Énides et Doctrine, Cahiers du Conseil Constitucionnel, n. 15. Não se trata de simples preven-
ção, mas de diretriz especifica, nos moldes do Principio 15 da Declaração do Rio de Janeiro de 
1992, como será sustentado neste trabalha Para aproximação entre precaução e responsabilida-
de, vide MORAND-DEVILLER, Jacqueline. In Cours de Droit Administratif. Paris: 
Montchrestien, 2005, p. 793. 

Evidente que o principio também gera deveres para os particulares, mas, no presente 
tato, o enfoque está concentrado no âmbito dos deveres do Poder Público. 
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mo tempo, o destempero dos temores inflacionados e o severo déficit de 
atenção aos riscos reais. 

Para cumprir tal desiderato, formulam-se as presentes considera-
ções, tendo em conta a sagaz constatação de Montaigne:' "Ora o medo 
põe asas em nossos pés [...], ora nos prega e nos imobiliza [...]" Convém 
grifar: encontram-se subjacentes, ao longo do artigo, as profundas resso-
nâncias da insuperada, no ponto, lição de Aristáteles: 

Dos erros que se podem cometer, um consiste em 
temer o que não se deve, outro em temer como 
não se deve, outro quando não se deve, e assim 
por diante. Por conseguinte, o homem que en-
frenta e que teme as coisas que deve e pelo devido 
motivo, da maneira e na ocasião devidas, e que 
mostra confiança nas condições correspondentes, 
é bravo; porque o homem bravo sente e age con-
forme os méritos do caso 6. 

1 Princípio Constitucional da Precaução e o Direito Administrativo 

I. Para dissipar confusões terminológicas, tais como as que suce-
dem entre risco e perigo,7  urge distinguir, com a máxima nitidez, os prin-
cípios constitucionais da prevenção e da precaução'. 

5  Vide de MONTAIGNE, Michel DE. In: Ensaios. Brasília: Editora da UNB, v. 1, p. 
153. 

15  Vide Aristóteles. In: Éthique a Nicomaque. Paris: Librairie Philosophique J. Vrin, 1972, 
1115b, 15-20, p. 150. 

' Sobre a distinção entre perigo e risco, vide BECK, Ulrich. In: Políticas ecológicas en la 
edad dei riesgo. Barcelona: El Roure, 1998, p. 115.. 

8  Noutro enfoque, preferindo adotar o princípio da prevenção como gênero que engloba 
a precaução, vide, por exemplo, MILARÉ, Edis. In: Direito do Ambiente, 3. ed.. São 
Paulo: RT, 2004, p. 144-146. No entanto, no sentido da distinção aqui preconizada, 
vide, por exemplo, PRIEUR, Michel. In. Droit de l'Environnement, 4. ed., Paris: Dalloz, 
2001. 
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O princípio da prevenção, no Direito Administrativo, estatui, com 
aplicabilidade direta, que o Poder Público (além dos particulares, está 
claro), quando estiver certo de que determinada atividade implicará dano 
injusto, encontra-se forçado a evitá-la, desde que no rol de suas atribui-
ções e possibilidades orçamentárias. Dito de modo frontal, presentes os 
requisitos, o Estado tem o dever incontornável de agir preventivamente. 
Tal certeza resta condicionada e limitada pelos conhecimentos dominan-
tes na época da decisão, uma vez que inexiste certeza apodíctica ou mecâ-
nica'. O que há é uma certeza suficiente, naquele momento histórico, de 
que o prejuízo ocorrerá se a rede de causalidade não for tempestivamente 
interrompida. Por isso, a omissão de prevenção passa — ou deveria passar 
— a ser entendida como causa jurídica de evento danoso injusto, não mera 
condição. Em outras palavras, no caso dos deveres de prevenção, antevê--
se, com segurança, o resultado maléfico ou nefasto e, correspondentemente, 
nos limites das atribuições legais, revela-se imperioso tomar as medidas 
interruptivas da rede causal, de molde a evitar o dano antevisto. Para ilus-
trar, trata-se de iniludível dever de prevenção (não de precaução) o com-
bate a futuros danos trazidos pela prática do tabagismo em lugares como 
aviões, dado que tais malefícios são sobejamente conhecidos. Não se 
mostra remotamente plausível a argumentação contrária, baseada em dú-
vida, salvo por arte do sofisma. Viável, assim, a outorga da tutela especí-
fica para que o Poder Público tome as providências obrigatórias de caráter 
preventivo. Eis, sem tirar nem acrescentar, o princípio da prevenção, nos 
seus principais elementos: (a) alta e intensa probabilidade ("certeza") de 
dano especial e anômalo; (b) atribuição e possibilidade orçamentária de o 
Poder Público evitá-lo e (c) ônus estatal de produzir a prova da excludente 
reserva do possível ou de outra excludente do nexo de causalidade do 
evento danoso. 

9  A propósito, entre outros, vide LUKACS, John. In: At the End of Age. New Haven: Yale 
University Press, 2002, ao salientar didaticamente a diferença entre causalidade mecâ-
nica e outras causalidades históricas. Em relação a estas, aquilo que acontece é inseparável 
do que as pessoas pensam que acontece. 
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Já o princípio constitucional da precaução, também diretamente 
aplicável, traduz-se, nas relações administrativas, como o dever de o Esta-
do motivadamente evitar, nos limites de suas atribuições e possibilidades 
orçamentárias, a produção de evento que supõe danoso, em face de (a) 
fundada convicção (juízo de verossimilhança) quanto ao (b) risco de, se 
não restar interrompido tempestivamente o nexo de causalidade, ocorrer 

dano injusto10. Em homenagem ao princípio da precaução, não se deve 
liberar um determinado medicamento, diante de fundados receios de 
malefícios graves, em vez de efeitos adversos aceitáveis. Outro exemplo: 
embora ausente a plena certeza da nocividade, o princípio da precaução 
prescreve a não-liberação para o consumo de um alimento importado de 
zona exposta a recente acidente nuclear. Portanto, em que pese a ausência 
de certeza (elemento necessário à configuração do dever de prevenção), se 
houver fundadas razões para evitar prática muito provavelmente danosa, im-
perativo que o Estado o faça, no exercício do poder-dever de precaução. 

No cotejo com o princípio da prevenção", a diferença maior reside 
no grau estimado da probabilidade de ocorrência do dano (certeza "versus" 
verossimilhança). Nessa medida, o Poder Público, ao concretizar o prin-
cípio da precaução, age na presunção — menos intensa do que aquela que 

obriga a prevenir — de que a interrupção proporcional e provisória do 
nexo de causalidade consubstancia, no plano concreto, conduta mais van-
tajosa do que a liberação do liame de causalidade. 

Como acentuado, inaceitável o exercício da precaução como o fru-
to de temores excessivos ou desarrazoados. Seria, para ilustrar, gritante 

1° Sobre o custo economicamente aceitável dessa intervenção, vide DROBENKO, Bernard. 
A Caminho de um Fundamento para o Direito Ambiental. In: Desafios do Direito 
Ambiental no Século XXI. KISHI, Sandra A.S.; SILVA, Solange T. da; SOARES, Inês 
V.P. (Org.). São Paulo: Malheiros, 2005, p. 70. 
Vide OST, François. In: O Tempo do Direito. Lisboa: Piaget, 1999, p. 40 e 343. Entre 
nós, sobre diferenças entre prevenção e precaução, vide LEITE, José Rubens Morato; 
AYALA, Patryck. In: Direito Ambiental na sociedade de risco. Rio: Forense, 2002, p. 
62. Vide, ainda, RODRIGUES, Marcelo Abelha. In: Instituições de Direito Ambiental. 
São Paulo: Max Limonad, 2002, p. 149. 
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demasia, consoante o atual estado de conhecimentos, cogitar de proibira 
uso de celulares simplesmente em função do medo mórbido quanto aos 
efeitos nocivos de toda e qualquer radiação. Escusado assinalar que tanto 
a insuficiência reticente como a dose exagerada e irrealista de precaução, 
cada uma a seu modo, conduzem à idêntica inviabilidade do zelo consti-
tucionalmente pretendido, no plano das relações administrativas. Contu-
do, feita a ressalva necessária, o que mais se observa, na vida prática, é o 
recorrente fenômeno da insuficiência de medidas de precaução. Trata-se, 
não raro, de uma omissão estatal acintosa. 

II. No Direito Administrativo Ambiental, o princípio da precau-
ção brota do art. 225 da Constituição e, mais recentemente, aparece — 
vertido com exacerbada indeterminação — na Lei de Biossegurança (Lei no 
11.105/2005, art.1°)12. No Direito Comparado, podemos localizá-lo nos 
anos 60, por exemplo, na Suécia'3  e na Alemanha". Entretanto, mister 
destacar a Declaração Rio-92, que o estabeleceu cogentementeb, no Prin-
cípio 15: quando houver ameaça de danos certos ou irreversíveis, a ausên-
cia de absoluta certeza científica não deve ser utilizada como razão para 
postergar medidas destinadas a prevenir a degradação ambiental. 

Como soa intuitivo, embora evidente a mistura atécnica dos con-
ceitos de prevenção e de precaução, o princípio da precaução já assume, na 

11  BRASIL Publicado no D.O. 
Vide Swedish Environmental Protection Act, 1969. 

14  Sobre a evolução do princípio da precaução no Direito doméstico alemão e o tema dos 
princípios na seara internacional, vide WINTER, Gerd. In: A Natureza Jurídica dos 
Princípios Ambientais em Direito Internacional. In: Desafios do Direito Ambiental no 
Século XXI, ob. cit., pp. 121-146, entendida a precaução como dever de tomar medidas 
em situação de incerteza, porém de plausibilidade da ocorrência de graves riscos. No caso 
da Alemanha, o principio da precaução apresenta dimensões materiais e instrumentais. 
Segundo a dimensão material, " [-I conseqüências distantes tanto em tempo como em 
lugar, danos a bens particularmente sensíveis, meros distúrbios e pouca probabilidade de 
dano, devem ser investigados na avaliação de risco. A dimensão instrumental refere-se ao 
arsenal de medidas pertinentes." (p. 144). 

15  Vide, a propósito, MIRROR, Álvaro Luiz Vakry. In: Direito Ambiental: (34 Principio da 
Precaução e sua Aplicação Judicial. Revista de Direito Ambiental, o. 21, 2001, pp. 95-98. 
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referida Declaração, feições próprias. Mais rigorosa e arredondada, mere-
ce registro La Charte de LEnvironment, de 2005, por sua melhor diferen-
ciação conceituai entre prevenção e precaução. Com  efeito, o art.5° con-
sagra o principio da precaução, ao estatuir que, quando a ocorrência de 
um dano, apesar de incerto em face do estado de conhecimentos científi-
cos, tiver o condão de afetar de modo grave e irreversível o meio ambien-
te, as autoridades públicas providenciarão, nas áreas de suas atribuições, a 
implementação de procedimentos de avaliação dos riscos e a adoção de 
medidas adequadas à finalidade de evitar a produção do dano. Em con-
traste, o princípio da prevenção, constante no art. 30, estabelece que toda 
pessoa, nas condições disciplinadas em lei, deve prevenir os prejuízos que 
eventualmente possa causar ou, na omissão, limitar as conseqüências. 

A fronteira entre os princípios permanece tênue, facetas teleológicas 
que são de uma só prudência," mas a distinção é de extrema utilidade, 
pois reforça o dever de agir proporcional, inclusive quando da forte ve-
rossimilhança (não quimera simplista ou timorata). Como assinalado, no 
tocante à precaução, o dano se afigura somente provável, a partir de indí-
cios e presunções robustas. Nessa medida, sobressaem motivos consisten-
tes para providências antecipatórias na defesa do plexo de direitos funda-
mentais. 

Importa realçar que o bom equacionamento, aqui como na pre-
venção, só se faz viável à luz dos princípios da motivação e da proporcio-
nalidadew. 

III. Para coibir os aludidos excessos e carências de precaução, útil 
atentar para as judiciosas advertências de Cass Sunstein". Alerta, com 

ItI Vide MASSINI, Carlos. In: La prudência jurídica. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1983. 
17  Vide AYALA, Patryck de Araújo. In: O Princípio da Precaução e a Proteção Jurídica da 

Fauna Brasileira. Revista de Direito Ambiental, n. 39,2005, p. 147: "O princípio da 
precaução vem estabelecer no domínio da regulação dos riscos e da proteção jurídica do 
ambiente uma autêntica proibição de non liquet, mesmo perante o conhecimento indis-
ponível, inacessível ou inexistente." (p. 167). 

18  In: Laws ofFear. Cambridge: Carnbridge University Press, 2005. 

Revista Gestão Pública e Controle. v. 1, n. 3, ago./2007 	 17 



propriedade, para os medos exacerbados, algo tão nocivo como a carência 
de temores justificados. Urge não dar resposta errônea aos medos da soci-
edade, isto é, não sucumbir ao estilo populista, irresponsável e irracional. 
Com  efeito, o populismo se preocupa, desmedidamente, com os riscos 
triviais e, com freqüência inaudita, desconsidera riscos graves". Por isso, 
força rejeitar a "versão forte e opressiva do princípio da precaução, que o 
faz paralisante e autocontraditório, dado que, na versão descomedida, o 
princípio torna-se contraditório, ao permitir, simultanemente, ação e ina-
ção". Imprescindível, portanto, atentar para as armadilhas psicológicas 
que se insinuam no tratamento do tema, contagiosamente. 

A precaução, se e quando ruinosamente inflacionada, revela-se fa-
tor imobilizante que gera o pecado da omissão, em vez de vencê-lo. Pre-
caução em demasia é não-precaução. E, para piorar as coisas, a paralisia 
irracional também desencadeia danos juridicamente injustos e, portanto, 
indenizáveis. Numa frase: o Estado precisa agir com precaução, na sua 
versão balanceada, apenas quando tiver motivos idôneos a ensejar a inter-
venção antecipatória proporcional, nos limites da tessitura normativa. Se 

19  SUNSTEIN, Cass, ob. cit.., pp. 1 e 2: "[...] well — unctioning governments aspire to be 
deliberative democracies. 	Responsiveness to public fear is, in this sense, both inevitable 
and desirable. But responsiveness in complemented by a commitment to deliberation, 
in the form of reflection and reason giving. If the public is fearful about a trivial risk, a 
deliberative democracy does not respond by reducing that risk. It uses its own institutions 
to dispel public fear that is, by hypothesis, without foundation. H ence deliberative 
democracies avoid the tendency of populist systems to fali prey to public fear when ir is 
baseless. [...] In a democracy, people's refiective values prevail. But values, and not errors 
of fact, are crucial." Vide, também, o artigo: SUNSTEIN, Cass. Para além do Princípio 
da Precaução. In: Revista Interesse Público, n. 36,2006. 

20 Possível cogitar de conduta comissiva por omissão. No entanto, apenas com reserva, 
aconselhável a distinção jurídica entre inatividade formal e material. Sobre o tema, vide 
PUENTE, Marcos G dmez. In: La inactividad de LIAdminiaración. Madrid: Aranzadi 
Editorial, 2002. Vide, ainda SUNSTEIN, Cass, ob. cit., p .4.: " 	in strongest forms, 
the Precautionary Principie is literally incoherent, and for one reason: there are risks on 
ali sides of social situations." 

21  Ibid., pp. 6,98 e 105. 
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não o fizer, aí sim, será participe da geração de dano irreversível ou de 
difícil reparação. Em outros termos, impende que o Poder Público, com 
o mesmo vigor, deixe de operar com demasia e com apática inoperância 
no cumprimento dos deveres específicos de precaução. 

IV. Nesse enfoque, o princípio da precaução deve ser assimilado, 
antes de mais, como "incitamento à ação, uma atitude de gestão ativa do 
risco"22. Todavia, não uma ação qualquer. Trata-se de um agir motivado, 
como determina a Constituição (art. 93) e a Lei de Processo Administra-
tivo (art. 50): o dever de motivação (exposição concatenada e congruente 
dos argumentos de fato e de direito) faz as vezes de grande antídoto con-
tra os males da irracionalidade e da baixa sindicabilidade no atinente a 
princípios e direitos fundamentais, na regência das relações de administra-
ção. Vale dizer, a exigência alastrada de motivação (oferecimento de ra-
zões e argumentos em cadeias silogísticas") funciona como um escudo 
contra o exercício autofágico e coisificante do poder destituído de funda-
mentação reflexiva" 

Claro que o exercício de precaução, motivado adequadamente, ja-
mais significará precaução medrosa, insuflada por fobias e sem lastro jurí-
dico-racional. O dever de justificação (interna e externa)" das decisões de 
precaução supõe, de conseguinte, que a dúvida seja lastreada ou lastreável 
em indícios fortes. "A fortiorr numa era em que a dúvida, qual sombra, 
acompanha toda e qualquer certeza jurídica ou científica. Só a verossimi-
lhança qualificada permite a decisão congruente e faz impositivas as me-
didas acauteladoras, provisórias e proporcionais. Em outras palavras, a 

" Vide KOURILSKY, Philippe. In: Le Príncipe de précaution, Chroniques du CREA de 
Grenoble, Local: editora, 2000, p. 12. 

23  Vide Aulis Aarnio in: Lo Racional como Razonable. Madrid. Centro de Estudios 
Constitucionales, 1991. p. 

24  Sobre os efeitos da ausência de motivação dos atos administrativos, vide, por exemplo, o 
julgamento, no STF, do RMS 21485-DE 
Vide WROBLEWSK, J In. Legal Syllogism and RationalityofJudicial Decisions. In: 
Reckstheorie 5. 1974. 
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motivação em nada prejudica a celeridade, nem a coerência aberta" e com-
patível com o exercício da prudência. Não se trata, porém, de qualquer 
justificação. Jamais pode ser o produto imaturo da aversão cega a todo e 
qualquer risco nas decisões intertemporais. 

Em síntese, o exercício da precaução requer motivação consisten-
te": os fundamentos" de fato e de direito para as decisões estatais de 
precaução são de rigorosa inafastabilidade. Nada obstante, admissivel a 
motivação superveniente. Releva é considerar viciada a precaução não-
motivável, vaga, calçada em mera conveniência ou em escapismos 
retóricos". Nessa perspectiva, a atitude motivada de precaução não será, 
em face de simples dúvida, nada fazer ou tudo impedir, mas tutelar ativa-
mente os direitos fundamentais, emprestando-lhes a máxima eficácia pos-
sível N. 

Na proposta abordagem intersubjetiva e dialógica, o princípio da 
precaução não se coaduna com qualquer compreensão hiperdimensionada 
e unilateralista, sobremodo tendo em conta o fenômeno da tolerância 
indevida perante riscos familiares31  A par disso, o princípio da precaução, 
congruentemente fundamentado, determina uma inovadora inversão de 
polaridade da lógica de atuação do Estado. Prestigia a lógica das estratégi- 

26  Para urna razão aberta, vide, entre outros, MORIN, Edgar. In: Ciência com Consciência. 
São Paulo: Bertrand Brasil, 2003, pp 166-172. 

27  Lei 9.784/99: Art. 50, § 10 A motivação deve ser explícita, clara e congruente 
Publicação em dia,mês/ano, quem publicou. 

28  Claro que se mostraria viável, noutro acordo semântico, fazer a distinção entre funda-
mentação e justificação. A propósito, vide ALEXY, Robert. In: Teoria de la Argumentación 
Jurídica. Madrid: Centro de Estudos Constitucionales, 1989. 

29  Não se trata de crítica à retórica na sua acepção superior. Vide, na linha do sentido nobre 
do termo, por exemplo, PERELMAN, Chaim e Olbrechts-Tyteca, L. In: Traité de 
Fargumentation. Bruxelles: Editions de l'Université de Brtucelles, 1988. 

" Vide SARLET, Ingo. In: Eficácia dos Direitos Fundamentais. 6. ed.. Porto Alegre: Livra-
ria do Advogado, 2006. 

31  Caso Sunstein, ob. cit., p. 43 e p. 69: "People are far more willing to tolerate familiar rislcs 
than unfarniliar one, even if they are statistically equivalent." 

20 	 Revista Cestão Pública e Controle. v. 1, n. 3, ago./2007 



as prudentes de longo prazo. Eis importante motivo adicional para a 
edificação de um Direito Administrativo mais de Estado do que 
governativo, apto a regular com independência em relação a falsos 
progressismos transitórios. No dizer lúcido de Jared Diamond", o 
enfrentamento dos grandes desafios demanda “[...] coragem de praticar 
raciocínio de longo prazo, e tomar decisões antecipadas [...] Este tipo de 
tomada de decisão é o oposto da tomada de decisão reativa de curto prazo 
que muito freqüentemente caracteriza nossos políticos." Com efeito, o 
principio da precaução, sensatamente assimilado, prescreve o fim do "cur-
to-prazismo [..1" na luta contra os maiores fatores de risco da atualidade, 
entre os quais avultam os prejuízos dramáticos à biodiversidade, a erosão 
dos solos, a escassez de recursos de água doce, o descontrole dos produtos 
tóxicos, o aquecimento global e o crescente impacto ambientalper capita 

nas sociedades de consumo34. Tal cortejo de males não pode ser 
exitosamente enfrentado com a costumeira miopia," marca registrada do 
imediatismo emperdenido, característico do pessimismo nadificante que 
conspira para confirmar as suas tenebrosas profecias. 

V. Além de motivado, o exercício estatal da precaução deve ser pro-
porcional. Para ser preciso, a violação à proporcionalidade ocorre quando, 
na presença de valores legítimos a sopesar, o agente público dá prioridade 
a um em detrimento abusivo de outro. O vício acontece na instauração 

32  Sobre o tema da nova lógica como transformação da "raison publique", vide, entre outros 
GODARD, Olivier. In. Le principe de précaution, une nouvelle logique d' action entre 
science et démocratie. Philosophie Politique, maio, 2000. 

" In: Colapso.. Como as sociedades escolhem o fracasso ou o sucesso. Rio: Record, 2005, 
p. 624. 

34  O elenco de desafios ambientais é o didaticamente traçado por DIAMOND, Jared. In: 
Colapso, ibid., p. 560-92. 

35  Sobre o tema da "miopia" temporal, vista como " [...1 atribuição de um valor demasiado 
grande ou intenso ao que esta mais próximo de nós no tempo, em detrimento daquilo 
que se encontra mais afastado[...]", vide GIANETTLEduardo. In: O Valor do Amanhã. 
São Paulo: Cia das Letras, p. 174. 
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do sacrifício iníquo". Em nenhuma circunstância, um determinado di-
reito fundamental pode legitimamente suprimir o outro em eventual 
colisão de exercícios. Só prepondera topicamente. A razão está em que os 
princípios nunca se eliminam, diferentemente do que sucede com as re-
gras antinômicas e, ainda assim, por preponderância principiológica. O 
agente público, dito de outra maneira, encontra-se obrigado a sacrificar o 
mínimo para preservar o máximo de direitos fundamentais, no exercício 
da precaução, observadas as vedações de excesso e de inoperância. 

Convém, a propósito, recordar que a influência do princípio da 
proporcionalidade, no Direito Administrativo, deita raízes longínquas. 
Foi no contexto do "poder de polícia" que a proporcionalidade fez a sua 
primeira aparição no mundo jurídico moderno37. Na virada do século 
XIX para o século XX, Otto Mayer destacava que "[...] a condição da 
proporcionalidade, inerente a todas as manifestações do poder de policia, 
deve produzir o seu efeito [...I" também quando se tratar de zelo pela boa 
ordem da coisa pública ("guter Stand des Gemeinwesens")". Na prática 
dos atos de "polícia administrativa", a conduta do Estado deveria ser a 
mais suave e branda possível, guardadas, como medidas de intensidade, as 
exigências ditadas pelo interesse público. Ao disciplinar o exercício dos 

" A rigor, a colisão não se dá entre direitos fundamentais em si, desde que exercidos sem 
abusividade. Para abordagem aprofundada, vide, por obséquio, o meu livro A Interpre-
tação Sistemática do Direito. 4. ed., São Paulo: Malheiros, 2004. 

" BADURA, Peter. In: Staatsrechts. München: C. H. Beck'sche Verlagbuchhandlung, 
1986, p. 84, assinala que o principio da proporcionalidade, no início, estava ligado ao 
exercício do poder de polícia ("Der Grundsatz ist zuerst im Polizeirecht entstanden"), 
tendo, algum tempo depois, se transformado em limite geral à intervenção do Poder 
Executivo ("allgemeine Grenze des Einschreitens der Executive). Ainda de acordo com 
Badura, as intervenções do Poder Público somente seriam consideradas legítimas 
("rechtsmássig") quando atendessem aos requisitos da necessidade ("Erforderlichkeit") e 
da proporcionalidade ("Proportionalitãt"), requisitos que se encontrariam fundidos de-
baixo da idéia de vedação de excessos ("übermassverbots"). 

38  In: Le Droit AdministratifAllemand. Paris: V. Giard; E. Brière„ 1904, v. II, p. 60: "1...1 
la condition dela proporcionalitè, inhérente à toutes les manifestations du pouvoir de 
police, doit produire son effet." 
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direitos à liberdade e à propriedade, o Estado somente deveria lançar mão 
das medidas mais enérgicas como derradeira "raio", pois ninguém pode-
ria ser constrangido a suportar restrições acima do grau necessário à satis-
fação dos interesses superiores da comunidade. 

Pois bem, a força vinculante do princípio da proporcionalidade 
não cessa de se impor aos controladores no tocante à qualidade da condu-
ta do Poder Público, em sentido amplo. Os avanços doutrinários" e o 
trabalho jurisprudencial contribuíram, em uníssono, para aperfeiçoar e, 
acima de tudo, tornar correntes os instrumentos conceituais concretizadores 
da idéia de que o Poder Público está obrigado a sacrificar o mínimo para 
preservar o máximo da eficácia direta e imediata dos direitos fundamentais. 

Todavia, a evolução do princípio da proporcionalidade não está 
mais do que esboçada: falta introjetar a vedação de insuficiência ou omis-
são, elemento-chave para a efetividade do princípio constitucional da pre-
caução. Em outras palavras, urge extrair da trajetória do princípio o con-
junto de critérios que permite avaliar o cumprimento, ou não, da condu-
ta suficientemente precavida. 

Há, pelo menos, três subprincípios de cuja confluência depende a 
aprovação, ou não, no teste da proporcionalidade40: 

a) O subprincípio da adequação entre meios e fins: tal diretriz exi-
ge relação de pertinência entre os meios escolhidos pelo legisla-
dor ou pelo administrador e os fins colimados pela lei ou pelo 

39  Vide MAURER, Hartmut. In: DroitAdministratifAllemand. Paris: L.G.D.J., 1994, p. 
248-249: "Les príncipe de proportionnalité au sens large découle du principe de l'État 
de droit e doit toujours etre respecté. II ne s'applique du reste pas seulement à 
l'administration, mais aussi au législateur.» 

" A reprovação no teste tríplice da proporcionalidade acarreta o dever de indenizar. Sobre 
outro teste (NESS test), recomendável conferir, entre outras, a contribuição de WRIGHT, 
Richard e a abordagem clássica de HAAT, Herbert e HONORÉ, Tony.. Vide também 
Relating to Responsibility. Editado por Peter Cane e John Gardner. Oxford: Hart 
Publishing, 2001. 
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ato administrativo. Guardando parcial simetria com o princípio 
da proibição de excesso, a medida implementada pelo Poder 
Público precisa se evidenciar não apenas conforme os fins alme-
jados, mas, também, apta a realizá-los41. Igualmente se mostra 
inadequada a insuficiência ou a omissão antijurídica causadora 
de danos. 

O subprincípio da necessidade: o que esse subprincípio impõe 
não é tanto a necessidade dos fins, porém a inafastabilidade dos 
meios mobilizados pelo Poder Público. Quando há muitas al-
ternativas, o Estado, na tomada de medidas de precaução, deve 
optar em favor daquela que afetar o menos possível os interesses 
e as liberdades em jogo42. 

O subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito: a cláu-
sula da proporcionalidade stricto sensu decorre do reconhecimento 
de que os meios podem ser idôneos para atingir o fim, mas 
desproporcionais em relação ao custo-benefício. Sem incorrer 
em simplificador e ingênuo cálculo utilitário ou mera análise 
econômica, a proporcionalidade em sentido estrito indaga pelo 
preço a pagar", no caso da precaução. Faz a conta do lucro e da 

perda, ao apurar se os ônus interventivos não são desmesurados. 

À vista disso, no que concerne à harmonia do princípio constituci-
onal da precaução com o da motivação e sob o crivo do tríplice teste da 
proporcionalidade, vital possuir em mente que: (a) a aplicação direta e 
imediata do princípio da precaução nada mais deve acarretar do que uma 
hierarquização governada pelos princípios e direitos fundamentais (inclu- 

41  Vale dizer, “[...] la mesure en cause n'est appropriée que si elle est de nature â atteindre 
coup seu- le resultar recherché 	(MAURER, Hartmut. In: Droit Administratif 
Allemand. Paris: L.G D.J., 1994, p. 248). 

42  Como sublinha Maurer, 	la mesure appropriée n'est nécessaire que si d'autres moyens 
appropriés affectant de façon moins préjudiciable la personne concernée et la collectivité 
ne sont pas â la disposition de l'autorité en cause E...1” (Ibid., p. 248). 

24 	 Revista Gestão Pública e Controle. v. I, n. 3, ago./2007 



sive ao meio ambiente sadio)43; (b) embora autônomo, o princípio da 
precaução deve ser compreendido entrelaçadamente com os demais e como 
superior às regras, por definição; (c) a efetividade do princípio da precau-
ção supõe o Poder Público animado por carreiras de vínculo institucional 
típico, na perspectiva do Direito Administrativo mais de Estado do que 
governativo; e (d) deve ser amplamente sindicada a conduta estatal 
(omissiva ou comissiva), com a noção assentada de que o referido princí-
pio da proporcionalidade veda excessos e inoperância. 

VI. Com tais vetores, plausível inferir a responsabilidade obje-
tiva 44  e proporcional do Estado no tocante às condutas omissivas (falta 
de precaução) ou comissivas (excesso de precaução). Nas escolhas 
intertemporais, se se tratar de mal altamente provável, avaliado em 
juízo de verossimilhança, o Estado carrega o dever de agir. Vale dizer, 
o dever de tomar as medidas cabíveis e provisórias de precaução, sob 
pena de responder objetivamente pelos danos injustos, admitidas as 
excludentes tradicionais (fato de terceiro, fato ou culpa da vítima, caso 
fortuito ou força maior), com o acréscimo do princípio da reserva do 
possível. Nessa maneira de pensar, se o prejuízo acontecer, a omissão 
antijuridica integrará a série causal do dano injust, por violação ao 
princípio da proporcionalidade. 

Com efeito, nas relações administrativas, o exame tríplice da 
proporcionalidade transcende os juízos de culpa ou dolo do agente públi-
co. Irrelevante perquirir se há, individualmente, a culpa ou o dolo das 
autoridades responsáveis pela precaução A argumentação com base em 

43  Sobre o direito fundamental ao meio ambiente, vide BENJAMIN, Antônio Herman. In: 
O Meio Ambiente na Constituição Federal de 1988. In: Desafios do Direito Ambiental 
do Século XXI, ICESHI, Sandra A.S.; SILVA, Solange T. da; SOARES, Inês V.P. (Org.). 
São Paulo: Malheiros, 2005, pp.380-385. Com  acerto, critica a interpretação retórica da 
Constituição (p. 397). 

"Sobre a responsabilidade objetiva por dano ambiental, vide FREITAS, Vladimir Passos 
de. In: A Constituição Federal e a Efetividade das Normas Ambientais. 3. ed. São Paulo: 
RJ, 2005, pp. 175-179. 
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culpa individual ou "anônima" oculta, na realidade, uma superação inde-
cisa dos parâmetros subjetivistas. Aqui, o ponto reside apenas em saber se 
o nexo causal se estabeleceu. 

Seja no exame crítico das condutas comissivas, seja no controle das 
condutas omissivas, mister sobrepassar a indagação privatista acerca da 
provada imperícia, da imprudência, da negligência ou da intencionalidade 
de provocar dano. Basta verificar se as medidas exigíveis de precaução, 
que deveriam ter sido tomadas tempestivamente, não o foram. Em caso 
afirmativo, o nexo causal estará formado. Não se trata de culpa presumi-
da, nem de imputação objetiva de culpabilidade, mas de salutar indife-
rença quanto à prova da culpa individual ou anônima na apuração do 
liame proporcional de causalidade. Trata-se de urna sutileza que faz toda a 
diferença na afirmação eficiente e eficaz do princípio constitucional da 
precaução. 

Assim, o controle da omissão do Estado por demora de provi-
dências acauteladoras não deve se perder nas névoas da "culpa 
publicizada" ou em expressões do gênero, oxímoros que confundem 
involuntariamente. Dito de outro modo, não-configuradas as 
excludentes, forma-se o liame causal, em função da antijuridicidade 
provocada pela quebra do princípio da proporcionalidade. Mais: quem 
deve demonstrar a presença das excludentes totais ou mitigadoras é o 
Poder Público. A responsabilidade do Estado, nos casos de excesso ou 
de carência de precaução, não desborda, em nenhuma hipótese, do 
caráter objetivista estatuído no art. 37, par. 6° da Constituição, sem 
que evidentemente o Estado se converta em absurdo ou pródigo segu-
rador ilimitado. Em fórmula nada elíptica, o Estado jamais deve ser 
segurador universal, porém é insuportável vê-lo cronicamente omisso 
e descumpridor de seus precípuos deveres, inclusive cautelares, na de-
fesa e na promoção dos direitos fundamentais. 

De todo o exposto, resulta que, com a pertinente dose de prudên-
cia, haverá autêntica mudança paradigmática se, como predicava 
Aristóteles, soubermos enfrentar as coisas que devem ser enfrentadas e 
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pelo devido motivo, da maneira e na ocasião devidas" 45. Em suma, o 
princípio constitucional da precaução, vivenciado com senso de equi-
líbrio e de urgência cautelar, abre espaço, como assinalado no início 
do artigo, para profundas e benéficas transformações na regência das 
relações administrativas. É alto, pois, o seu potencial dignificante e 
renovador. 

2.7. Cumpre, a título de recapitulação, volver às seguintes indagações: 

Para retomar uma hipótese, é caso de prevenção ou precaução o 
combate ao tabagismo em aviões? Pelo visto, trata-se do exercí-
cio de prevenção, dado que há certeza quanto aos variados males 
causados pelo tabagismo. 

Para refigurar outra hipótese, é caso de prevenção ou precaução 
suspender o consumo de determinado alimento exposto a radi-
ações nucleares de efeitos desconhecidos? Caso típico de precau-
ção. Presentes os fundados motivos (forte verossimilhança), 
impõe-se a tomada de medidas provisórias e proporcionais 

Segundo o atual estado de conhecimento, seria caso de precau-
ção cogitar da vedação do uso de celulares? Se tal acontecesse, 
seria emblemático e flagrante o excesso de precaução. Inexistem, 
nessa altura, fundamentos suficientes de fato e de direito a 
embasar tamanha intervenção estatal descomedida. 

Há responsabilidade objetiva do Estado por omissão de seus 
agentes, nessa qualidade, na observância do princípio da precau-
ção? Sim, por dois motivos. O princípio da precaução determi-
na condutas comissivas, no geral das vezes. A própria omissão, 
sem excludente do nexo causal, nada mais é do que uma condu-
ta antijurídica causadora de danos injustos. Desse modo, em 
ambas as situações (condutas comissivas propriamente ditas ou 

" Vide Aristóteles. In: Éthique a Nicomaque. Paris: Librairie Philosoph que J. Vrin, 1972, 
1 1 15b, 15-20, p. 150. 
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"comissivas por omissão" no cumprimento de deveres estatais) 
haverá responsabilidade objetiva e proporcional. 

A omissão de precaução viola o princípio da proporcionalidade? 
Sim. Nisso consiste, aliás, a antijuridicidade da conduta omissiva, 
com os consectários mencionados. 

O exercício de precaução, no Direito Administrativo, reclama 
motivação> Sem dúvida, embora possa ser ministrada de modo 
superveniente. Imprescindível que os procedimentos de precau-
ção sejam tempestivamente motiváveis. O Estado brasileiro, em 
última análise, deve zelar, justificadamente, pela eficácia direta e 
imediata dos direitos fundamentais, punível aquela omissão des-
pida de motivos razoáveis e, sobremodo, a derivada da 
macunaímica preguiça ou da morosidade relapsa. Afinal, o 
descumprimento dos deveres estatais, inclusive o de precaução, 
apresenta-se ofensivo à Constituição, mormente quando se ad-
mite que os princípios e direitos fundamentais vinculam de 
modo cogente e, vez por todas, devem assumir o primado nas 
relações administrativas. 

3 Considerações finais 

No controle de gestão pública, o princípio constitucional da pre-
caução deve encontrar o melhor esclarecimento na fina conexão com os 
princípios da motivação e da proporcionalidade, deonticamente 
estruturados de ordem a determinar, sob pena de vício grave, que o Esta-
do atue, antecipatoriamente, na salvaguarda dos direitos fundamentais, 
inclusive com estratégias de longo prazo. 

Nessa ótica, o princípio da precaução, com os juízos de verossimi-
lhança que o perfectibilizam e respeitada a reserva do possível orçamentá-
rio, deve ser exercido de maneira a coibir excessos e insuficiências. So-
mente será legítimo se acompanhado de motivação consistente (CF, art. 
93 e art.50 da Lei 9.784/99), que dê conta da hierarquização equilibrada 
dos direitos fundamentais, notadamente dos direitos sociais. 
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Por todo o examinado, considera-se que: 

Sem sucumbir a temores febris ou à cegueira voluntária na per-
cepção dos riscos reais, o Estado brasileiro precisa ser proporcio-
nalmente responsabilizado por toda e qualquer quebra nuclear 
do princípio da precaução, por suas condutas omissivas ou 
comissivas. 

O princípio da precaução só pode ser exercido legitimamente se 
respeitado o dever de motivação, que pressupõe o oferecimento 
satisfatório e aceitável das razões internas e externas. Nesse senti-
do, não resultarão devidamente motivadas, por definição, nem 
a insuficiência, nem a demasia, males a serem energicamente 
coibidos pelas autoridades públicas idôneas e dignas da função. 

Necessário apagar os derradeiros vestígios de regalismo e cuidar 
dos interesses existenciais legítimos das atuais e futuras gerações, 
numa performance que honre a rede constitucional dos pode-
res-deveres, assimilados sem as conhecidas reticências. 

Cristalizada a antijuridicidade (ação ou omissão anômala e des-
proporcional), por falta ou excesso de precaução, formar-se-á o 
nexo de causalidade e, conseguintemente, surgirá o dever de in-
denizar. Não se mostra adequado perquirir sobre culpa ou dolo 
do agente, mas simplesmente acerca da antijuridicidade e da sua 
extensão. Dito em outros termos, o princípio da precaução, em 
harmonia com os princípios da proporcionalidade e da motiva-
ção, conduz à responsabilização objetiva, adequada, necessária e 
proporcional em sentido estrito do Poder Público, no embate 
contra os famigerados danos provocados por ações e omissões 
estatais antijurídicas. 

Em última instância, força, no controle de gestão pública, exigir 
que o Estado deixe de ser o descumpridor patológico dos deve-
res de precaução. A longo prazo, ao contrário do clichê, não 
estaremos mortos, pois continuaremos nas novas gerações. O 
Estado existe também — e pronunciadamente — como guardião 
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do "longo prazo". Por isso, imperativo, com rigor, adotar nova 
filosofia da Constituição, firme ao aplicar os princípios da 
proporcionalidade, da motivação e da responsabilidade, a favor 
da precaução balanceada e, principalmente, da eficácia direta e 
imediata dos direitos fundamentais, numa evolução sensível e 
profunda da qualidade de controle dos atos administrativos. 
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CONTROLE EXTERNO DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS' 

Luciano Ferraz2  

Resumo 

Traçando as linhas mestras do exercício do controle externo das licitações e 
contratos administrativos pelo Tribunal de Contas segundo a Constituição, 
seja na forma indireta, de auxilio ao Legislativo, seja na forma direta, con-
forme os artigos 71 e 74, dedica-se o autor a analisar detidamente as dispo-
sições infraconstitucionais contidas no art. 113 da Lei Geral de Licitações e 
Contratos Administrativos n° 8.666/93, sobretudo no § 2°, respeitante às 
requisições prévias dos editais de licitação pelos Tribunais de Contas. O 
autor estuda, em seus vários aspectos e conseqüências, o exercício dessa 
faculdade dos Tribunais de Contas, sua extensão e limites, suas conseqüên-
cias, bem como suas implicações com o poder constitucional previsto no 
art. 71, § 2°. 

Palavras-Chave: Requisição do Edital pelo Tribunal de Contas. Suspensão 
da Licitação. Anulação de Contrato. 

Introdução 

Na Teoria do Estado, a noção de controle do poder político é con-

temporânea à assunção do Estado de Direito. A própria conformação 

desse modelo de Estado, que se edifica sobre o princípio da separação dos 

poderes (funções) e em torno da garantia dos direitos individuais (direitos 

' Texto-base da palestra proferida no IV Simpósio Paranaense de Direito Administrativo, 
Curitiba, 24 a 26 de setembro de 2003. 

2  Advogado Doutor e Mestre em Direito pela UFMG Professor de Direito Administrativo 
na UFMG e de Direito Financeiro e Finanças Públicas na PUC/Minas.v 
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de primeira geração), traduz o exercício limitado do poder estatal: con-
trole do poder sobre o poder, este o legado clássico do Barão de 
Montesquieu3. 

Agregando-se, historicamente, ao Estado de Direito, os ideários 
republicano e democrático, emergem as noções de coisa pública e partici-
pação popular, de patrimônio público e controle social: aos direitos de 
primeira geração, amalgamam-se direitos políticos e sociais (segunda ge-
ração), coletivos e difusos (terceira geração), genuínos da democracia 
participativa (quarta geração)4. 

A Constituição de 1988 declara que a República Federativa do Bra-
sil é Estado Democrático de Direito (art. 1°, caput), que se constrói sob 
fundamentos, como dignidade humana e cidadania, induzindo seus in-
térpretes a estabelecerem — na atividade de captar o sentido das normas 
(não do texto) jurídicas — intercâmbios constantes entre democracia e 
controle. 

Com efeito, se desde a Declaração dos Direitos do Homem e do 
Cidadão (1789) está previsto que a sociedade tem direito de pedir conta a 
todo agente público de sua administração, os valores democráticos alça-
dos ao nível constitucional postulam a participação da sociedade no exer-
cício da administração ativa e da administração controladora. 

Assim é que o constituinte de 1988 prescreve ao Poder Legislativo 
— o representante direto do povo brasileiro —, com o auxílio do Tribunal 
de Contas, a atividade de controle externo, a fiscalização contábil, finan-
ceira, orçamentária, operacional e patrimonial da Administração Pública, 

3  MONTESQUIEU, Charles de Secondat Barão de. Espírito das Leis. São Paulo: Martins 
Fontes, 1993, p. 172. 

4  BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 
1996, p. 514-530. FREITAS, Juarez. A Democracia como princípio jurídico. CORRÊA, 
Oscar Dias. O Estado democrático na Constituição de 1988. In: FERRAZ, Luciano; 
MorrA, Fabrício (Coord.). Direito Público Moderno: homenagem especial ao Profes-
sor Paulo Neves de Carvalho. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. 
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ao mesmo tempo em que fomenta a colaboração da sociedade no gerir e 
fiscalizar a aplicação dos recursos públicos (controle social). 

Bem de ver que estas modalidades de controle (externo e social) 
não esgotam a pletora de mecanismos que o ordenamento jurídico pátrio 
consagra para controlar finanças, patrimônio e gestão públicos: aos ór-
gãos de controle interno incumbe apoiar o Tribunal de Contas no exercí-
cio de suas funções institucionais (art. 74 da Constituição); o "dever-po-
der" de autocontrole determina que a própria administração exerça sobre 
si atividade controladora, não se devendo olvidar, ainda, o controle que o 
Ministério Público e que o Poder Judiciário exercem sobre os atos e pro-
cedimentos da Administração Públicas. 

Os contratos administrativos, porquanto atos jurídicos geradores 
de despesa ou movimentação patrimonial pública e, por consectário, as 
licitações que lhes precedem, submetem-se à gama de controles mencio-
nada, consistindo, todavia, o anelo deste artigo avaliar de que forma é 
efetuado o controle externo desses contratos e licitações, notadamente 
pela análise do art. 113 da Lei n.° 8.666/93, à luz dos princípios e precei-
tos constitucionais atinentes à matéria. 

1 Desenvolvimento 

A atividade de controle externo, o constituinte a prescreveu ao Par-
lamento e ao Tribunal de Contas, cada qual a possuir competências deter-
minadas nesse sítio. Controle externo é gênero, que abarca duas espécies: 
controle parlamentar indireto e controle diretamente exercido pelo Tri-
bunal de Contas6. 

Para um aprofundamento teórico e prático sobre os controles da administração pública, 
vide FERRRAZ, Luciano. Novos rumos para o controle da administração pública. Tese 
de doutoramento. UFMG. 

6  FERRAZ. Luciano. Controle da Administração Pública. Belo Horizonte: Dei Rey, 1999, 
p. 107-108. 
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O controle parlamentar indireto, o Poder Legislativo o exerce, 
indispensavelmente, com o auxílio do Tribunal de Contas: não há a pos-
sibilidade de seu efetivar sem que haja esta colaboração e por conta dela é 
que se utiliza o adjetivo "indireto" para designá-lo. 

A outra parcela do controle externo, mais acentuada e ampla do 
que aquela deixada a cargo do Parlamento, é constitucionalmente prescri-
ta ao Tribunal de Contas, que autonomamente a exerce sem qualquer 
interferência do Legislativo: inexiste entre eles hierarquização funcional. 

O controle das licitações e contratos administrativos pelos Tribu-
nais de Contas tem explícita previsão nos arts. 71, IX, X, XI e § 10, da 
Constituição e pode ser exercido em processos de julgamento ou tomada 
de contas (art. 71,11), inspeções e auditorias (art. 71,1V), denúncias (art. 
74, 4) 2°). 

Em resumo, sob o prisma constitucional, o aludido controle pode-
rá ser exercido mediante: 

regular e oficioso exercício da função fiscalizadora atribuída aos 
Tribunais de Contas7; 

denúncia formulada ao Tribunal de Contas por qualquer cida-
dão, partido político, associação ou sindicato (art. 74, § 2°, da 
Constituição); 

provocação dos órgãos de controle interno (art. 74, IV e § 1°, 
da Constituição). 

Feitas essas considerações propedêuticas, que objetivam situar o lei-
tor no âmbito das competências constitucionais das Cortes de Contas 

A hipótese de controle descrita efetiva-se, em regra, a posteriori, por ocasião-  do julgamen-
to das prestações e tomadas de contas (art. 7° da Lei 8.443/92). Por vezes, é resultado de 
tomadas de contas especiais oriundas dos próprios órgãos e entidades da administração 
ou resultado da conversão de processo de inspeção ou auditoria, hipóteses em que o 
controle poderá ser posterior, desde que o objeto contratual esteja totalmente executado, 
ou concomitante, no caso de o contrato estar em fase de exeéíição. 
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sobre a temática, cabe referência ao disposto no art. 113  da Lei n.° 8.666/ 

93, que menciona expressamente os controles interno e externo das licita-

ções e contratos: 

Art. 113. O controle das despesas decorrentes dos 
contratos administrativos e demais instrumentos 
regidos por esta Lei será feito pelo Tribunal de 
Contas competente, na forma da legislação perti-
nente, ficando os órgãos interessados da Admi-
nistração responsáveis pela demonstração da le-
galidade e regularidade da despesa e execução, nos 
termos da Constituição e sem prejuízo do siste-
ma de controle interno nela previsto. 

r§ 1.. Qualquer licitante, contratado ou pessoa 
física ou jurídica poderá representar ao Tribunal 
de Contas ou aos órgãos integrantes do sistema 
de controle interno contra irregularidade na apli-
cação desta Lei, para os fins do disposto neste ar-
tigo. 

2.. Os Tribunais de Contas e os órgãos inte-
grantes do sistema de controle interno poderão 
solicitar para exame, até o dia Mil imediatamente 
anterior â data de recebimento das propostas, cópia 
do edital de licitação já publicado, obrigando-se 
os órgãos ou entidades da Administração interes-
sada à adoção de medidas corretivas pertinentes 
que, em função desse exame, lhes forem determi-
nadas. 

O controle mencionado no preceito do Estatuto das Licitações é 

abrangente. Engloba licitações, contratos de-quaisquer natureza (públicos 

e semipUblicos — art. 62, §3°) e demais instrumentos regidos pela Lei n.0 

8.666/93 (v.g. convênios — art. 116). Pode realizar-se mediante represen-

tação (§ 1°) ou de oficio (§, 2°). 

As representações previstas no art. 113,  § 1°, dá Lei n.° 8.666/93 

afiguram-se manifestações pontuais da participação popular na Adminis-
• 
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tração Pública e não destoam, na essência, das denúncias previstas no art. 
74, § 2°, da Constituição. Ambas não visam a proteger direitos subjeti-
vos ou interesses pessoais do denunciante, do licitante ou do contratado, 
embora se reconheça que não raro os móveis para o ingresso da represen-
tação sejam interesses dessa ordem. É que, tirante a prática do 
"denuncismo", a finalidade maior das representações é a tutela do 
escorreito emprego do dinheiro público, direito público subjetivo da 
sociedades. 

Tocante às requisições prévias dos editais de licitação pelos Tribunais 
de Contas, conforme disciplina do § 2° do art. 113 da Lei n.° 8.666/93, 
é preciso esclarecer que ela não confunde a hipótese com a antiga compe-
tência das Cortes de Contas para efetivar registro prévio dos contratos 
administrativos: trata-se de controle prévio em relação à despesa e 
concomitante em relação à licitação e ao contrato. Aliás, sob a égide da 
Constituição de 1988, o STF pronunciou-se sobre a inconstitucionalidade 
do registro prévio dos contratos administrativos pelas Cortes de Contas, 
ao apreciar a Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n° 916/MT, assim ementada: 

Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei n. 
6.209, de 06 de maio de 1993, do Estado do 
Mato Grosso. Exigência de os contratos celebra-
dos entre o governo do Estado e as empresas par-
ticulares dependerem de registro prévio junto ao 
Tribunal de Contas do Estado. Pedido de liminar. 
Relevância jurídica do pedido e da conveniência 
de suspensão de eficácia da lei impugnada. 
Liminar concedida'. 

8  De se cogitar, na espécie, conforme o magistério de GARCIA, Eduardo de Enterría e 
RAMCIN, Tomás Fernández, da participação administrativa utisocius ou uti tiver, ou 
seja, da participação dos legitimados na defesa dos interesses da sociedade (Curso de 
Derecho Administrativo. 4. ed. Madrid: Civitas, 1995, v. 2, p. 85-86). 
BRASIL. STF, ADIn 916 MC/MT, Rel. MM. Moreira Alves, DJ 11.03.94. p. 4112. 
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A solicitação de cópia do edital (art. 113, § 2°) é faculdade, não é 
dever que se impõe à Corte de Contas. O prazo que vai até o dia útil 
imediatamente anterior não é decadencial, posto que o Tribunal de Con-
tas poderá a qualquer tempo avaliar a legitimidade da licitação, por força 
de suas atribuições constitucionais'°. 

O sentido que se extrai do prazo fixado no § 2° do art. 113 tem a 

ver com a necessidade de suspensão do recebimento das propostas pela 
Administração até ulterior deliberação do Tribunal: se a solicitação vier 
dentro do prazo, é necessário suspender a licitação; do contrário, ou seja, 
se a cópia for requerida posteriormente pelo Tribunal, desnecessário sus-

pender o procedimento. 

I° Vislumbra-se mesmo a possibilidade de edição pelas cortes de contas de ato normativo, 
fundado no § 2° do art. 113, para tornar obrigatória a remessa dos editais, v.g., quando 
o objeto da licitação e do futuro contrato, pela complexidade ou suntuosidade, recomen-
dem análise prévia, a propósito da competência normativa dos tribunais de contas, vide 
FERRAZ, Luciano. Poder de coerção e poder de sanção dos tribunais de contas, com-
petência normativa e devido processo legal. Fórum administrativo — Direito Público, o. 
2, n. 14, abr. 2002, onde se lê: " [...] com efeito, ao legislador— desde que respeitados os 
Limites da competência ratione materiae —, é possível alargar as atribuições das cortes de 
contas, em ordem a que possam melhor desempenhar suas funções. as leis orgânicas dos 
tribunais de contas em geral prescrevem-lhes atribuições genéricas para o exercício da 
parcela que lhes cabe no controle externo da administração, contudo, hipóteses há em 
que as leis orgânicas não estabelecem minuciosamente todos os detalhes para que a 
obrigação pública de prestar contas seja adimplida pelo responsável (v.g., prazo, forma, 
modo, rotinas). Quando isso acontece, tem cabimento a edição de um ato normativo 
subseqüente. Assim, os regimentos internos e instruções normativas dos tribunais de 
contas são atos que cumprem o desiderato de estabelecer as situações concretas que dão 
lugar à obrigação pública de prestar contas. nesse sentido, pode-se falar em competência 
normativa dos tribunais de contas. Aliás, as leis orgânicas destes órgãos são uníssonas em 
prescrever dispositivos semelhantes ao art. 3° da Lei Federal n°8.443, de 16 de julho de 
1992 (LOTCU), que outorga competência normativa ao tcu quando dispõe: " [...] ao 
Tribunal de Contas da União, no âmbito de sua competência e jurisdição, assiste o poder 
regulamentar, podendo, em conseqüência, expedir atos e instruções normativas sobre 
matéria de suas atribuições e sobre a organização dos processos que lhe devam ser subme-
tidos, obrigando ao seu cumprimento, sob pena de responsabilidade." 
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É óbvio que a administração não poderá ficar entravada em face de 
eventual mora do Tribunal de Contas em apreciar o edital da licitação. A 
apreciação deverá ser realizada em prazo razoável, levando-se em conta o 
objeto e a complexidade do procedimento licitatório, devendo normas 
internas das Cortes de Contas disporem a respeito (v.g., Deliberação n° 
174/93 do TCE/RJ e Instrução n° 1/94 do TCE/SP). À guisa de defini-
ção, deve-se reconhecer aplicável o prazo máximo para decisão constante 
das leis de processo administrativo (v.g. art. 49 da Lei n.° 9.784/99). 

As representações ou requisições prévias de oficio dos editais de licita-
ção, realizadas no aludido prazo ou não, motivam a abertura de processos 
junto aos Tribunais de Contas, para sindicar a legitimidade da licitação, 
podendo ensejar, em caso de irregularidade, a determinação de medidas 
para o exato cumprimento da lei, na forma do art. 71, IX, da Constitui-
çãon.  

Tais medidas, quando se esteja no realizar da licitação, afiguram-se-
me coercitivas para o órgão ou entidade, os quais, se quiserem descumpri-
las, deverão ingressar no Poder Judiciário contra a decisão da Corte de 
Contas. É que as impugnações realizadas, com lastro no art. 113 da Lei 
n.° 8.666/93, derrogam a presunção de legitimidade do procedimento 
administrativo'2, que somente se restabelecerá com o provimento judici-
al favorável. 

" Anoto que o STF, no recente julgamento do MS 24510 (informativo STF/330), reco-
nheceu que o TCU possui competência para a expedição de medidas cautelares tenden-
tes a sustar procedimentos licitatérios, independentemente da fixação de prazo para o 
exato cumprimento da lei, em razão da necessidade de garantir eficácia as decisões finais 
por ele proferidas. De fato, quando não seja possível, em razão da exiguidade do tempo, 
a prescrição do prazo para sanar as irregularidades, na forma do art. 71, IX da Constitui-
ção, é de se reconhecer que ao Tribunal de Contas é dado sustar imediatamente o proce-
dimento licitató rio que considera portador de vício. Esta interpretação vale para todas as 
Cortes de Contas, por força do art. 75 da Constituição. 

'2  Nesse sentido, cf. PEREIRA JR, Jessé Torres. Comentários à Lei de Licitações e 
Contratações da Administração Pública. Rio de Janeiro: Renovar, 1994, p. 602. 
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Se o Órgão ou entidade não adotar as medidas sugeridas, o Tribunal 
de Contas poderá sustar o procedimento da licitação, mesmo quando 
este já se tenha findado (art. 71, IX, da Constituição). Isto porque o tér-
mino do procedimento licitatório não induz, necessariamente, à 
contratação, que, como regra, se afigura mera faculdade para a Adminis-
tração e expectativa de direito para o contratado". 

Destarte, somente se o contrato estiver formalizado é que o ato de 
sustação caberá ao Poder Legislativo (art. 71, § 1°, da Constituição). 
Contudo, se o Parlamento permanecer inerte durante o prazo de 90 dias, 
a partir da ciência dada pelo Tribunal de Contas, este decidirá a respeito 
(art. 71, § 2°, da Constituição). Sem embargo, decidiu o STF que: 

O Tribunal de Contas da União — embora não 
tenha poder para anular ou sustar contratos ad-
ministrativos — tem competência, conforme o art. 
71, IX, para determinar à autoridade adminis-
trativa que promova a anulação do contrato e, se 
for o caso, da licitação de que se originou". 

Cumpre anotar, relativamente ao controle externo de atos e contra-
tos, que a Constituição (art. 71, Xe § 1°) alude ao termo "sustação", que 
se relaciona com os efeitos do ato ou do contrato e não com sua validade. 

Com  efeito, a anulação do ato ou do contrato se afigura ato de compe-
tência exclusiva da autoridade administrativa ou do Poder Judiciário. 

A partir da determinação de sustação ou da deliberação no sentido 
de anular o contrato, em face da perda da presunção de legitimidade do 
procedimento, a continuidade dele e a realização da despesa correspon-
dente são de responsabilidade pessoal da autoridade, que poderá ser res-
ponsabilizada civil (ressarcimento) e administrativamente (multa) em pro- 

13  Vide FERRAZ, Luciano. Licitações: estudos e práticas. 2. ed. Rio de Janeiro: Adcoas, 

2002, p. 79. 
'4  BRASIL. STF, MS 23550/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. pio Acórdão Min. SepUlveda 

Pertence, DJ 31.10.2001, p. 06. 
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cessas de tomada de contas, sem prejuízo do cometimento de ato de 
improbidade (art. I I da Lei n.° 8.429/92) e de ilícito criminal. 

2 Considerações finais 

A despeito da ampla competência que detêm os Tribunais de Con-
tas para controlar licitações e contratos, o exercício dessas competências 
não raro é de pouca efetividade: não se descobriu, ainda — este é o cami-
nho —, que o controle repressivo, que a todos sanciona, sem educar, pro-
duz fosso infindável entre os órgãos de controle e seus controlados, preju-
dicando consideravelmente a realização do interesse público. 

É preciso que os Tribunais de Contas compreendam que a tarefa 
que lhes cabe talvez seja mais soberana do que aquela que atualmente 
exercem, tocando-lhes função pedagógica, de auxílio aos administradores 
públicos na elaboração de editais, fornecendo modelos e rotinas simplifi-
cados, realizando treinamento de servidores dos órgãos ou entidades 
"jurisdicionados", tudo em ordem a minimizar a incidência de erros for-
mais e de pequenas irregularidades, os quais freqüentemente são aponta-
dos nos seus relatórios técnicos, para que o trabalho despendido nestes 
exames possa se redirecionar para o conteúdo em si das ações de governo 
e sua efetividade, o que verdadeiramente interessa. 

Sobrepor a forma e valorizar o conteúdo. Sepultar a legalidade es-
trita e buscar o arco-íris normativo que representa o brilho dos princípios 
constitucionais, para desenhar e edificar com suas cores — referidas a valo-
res — uma sociedade mais justa, fraterna e solidária. Em uma palavra, 
talvez careça às Cortes de Contas admitirem suas próprias falhas para tor-
narem-se grandes, inteiras, simples, mas altaneiras, como a Ode, de 
Fernando Pessoa: 

Para ser grande sê inteiro nada teu exagera ou ex-
clui sê todo em cada coisa põe quanto és no míni-
mo que fazes assim, em cada lago, a lua toda bri-
lha porque alta vive. 
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DOIS ANOS DA LEI DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA 

Vera Monteiro' 

Introdução 

O objeto deste trabalho é o contrato de Parceria Público-Privada. 
Sem pretensão de analisar todos os seus aspectos, depois de quase dois 
anos da aprovação da Lei federal n.° 11.079, de 30.12.2004, já é possível 
falar com mais objetividade deste novo modelo contratual e da experiên-
cia havida. Até agora (outubro de 2006) nenhum contrato de PPP foi 
assinado no Brasil. Há projetos avançados, que inclusive já foram licita-
dos, mas não há contrato. Mais dia, menos dia, os Estados da Bahia (con-
cessão administrativa para construção e operação do Sistema de Disposi-
ção Oceânica do Jaguaribe — SDO do Jaguaribe) e de São Paulo (conces-
são patrocinada para operação da Linha 4 do METRÔ) estarão em fase 
de execução. Mas razões jurídicas, políticas e até mesmo judiciais acaba-
ram freando o otimismo inicial. Definitivamente, PPP não é a solução 
para a falta de investimento em infra-estrutura pública, nem gera, espon-
taneamente, novas fontes de financiamento. É muito difícil colocar um 
projeto de PPP em pé. Não basta uma boa idéia e uma equipe 
multidisciplinar, é preciso trabalhar duro para que o projeto esteja sufici-
entemente maduro e estruturado para responder às inevitáveis críticas (ora 
construtivas, ora oportunistas). A maior defesa de um projeto de PPP é o 
seu processo de elaboração e maturação, no qual são ouvidos e pondera-
dos os diversos pontos de vista e onde precisam estar as justificativas fi-
nanceiras, jurídicas e políticas da proposta. A elaboração do edital e con- 

' Doutoranda em Direito Administrativo pela USP. Mestre pela PUC/SP. Coordenadora 
do Curso de Especialização em Direito Administrativo do Programa de Educação Con-
tinuada em Direito da FGV-SP (GVLaw). Coordenadora Executiva da Sociedade Bra-
sileira de Direito Público — SBDP. Autora do livro "Licitação na modalidade de pregão" 
(Malheiros, 2003). Advogada em São Paulo. 
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trato é um trabalho de inteligência e paciência, que só pode ser finalizado 
após o fechamento do modelo de negócio que se pretende implantar. 

Não há edital ou contrato padrão de PPP. Cada caso é um caso, 
felizmente, pois estamos nos referindo a um modelo contratual 
especialissimo. 

O presente texto, após conceituar o contrato de PPP, coloca para 
reflexão alguns questionamentos surgidos ao longo desses dois anos de 
experiência, são eles: seus aspectos fiscais e seu processo licitatório. 

1 O que são contratos de parceria público-privada? 

A legislação brasileira já autoriza, há muito, negócios entre o Poder 
Público e a iniciativa privada. É correto, aliás, atribuir um sentido amplo 
ao termo e considerar como espécie de parceria público-privada os dife-
rentes tipos de contratos celebrados entre a Administração Pública e o 
setor privado. Neste contexto estão inseridas a concessão de serviço públi-
co da Lei n.. 8.987/95, os contratos de gestão com organizações sociais 
da Lei n.. 9.637/98, os termos de parceria com organizações da sociedade 
civil de interesse público da Lei n.° 9.790/99, bem assim as concessões de 
uso de bem público e as prestações de serviços, fornecimento de produtos 
e a construção de infra-estrutura por particulares para a Administração da 
Lei n.° 8.666/93. 

A novidade legislativa está na fixação deste conceito — parceria pú-
blico-privada — e na criação de um sentido estrito para o termo, antes 
inexistente. A Lei federal n.° 11.079, de 30 de dezembro de 2004, defi-
niu: agora há mais dois modelos de concessão de serviços no Brasil, além da 
concessão comum (perfeito para os negócios economicamente auto-sus-
tentáveis envolvendo serviços públicos, que não dependem de subsídio 
estatal), da lei 8.987/93. São eles: 

(a) concessão de serviços públicos ou de obras públicas onde haja 
contraprestação pecuniária a ser paga pelo concedente ao con-
cessionário. Trata-se da concessão patrocinada, que em tudo é 
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idêntica à concessão típica (comum) da Lei n.° 8.987/95 (lei de 
concessões), a não ser pelo fato de que a remuneração do con-
cessionário é feita, em parte, com recursos públicos. A diferen-
ça da comum é que neste modelo patrocinado o Poder Público 
assume obrigações financeiras para com o concessionário. Para 
normatizar esta específica característica desses contratos, a lei 
determina a aplicação das regras da parceria público-privada, as 
quais se somarão ao arcabouço da lei de concessões, que lhe é 
inteiramente aplicáve1;2  

(b) contrato de concessão cujo objeto é aprestação de serviços (públi-
cos ou não) diretamente àAdministração Pública, podendo o par-
ticular assumir a execução de obra, fornecimento de bens ou ou-
tras prestações. Trata-se da concessão administrativa, que se diferen-
cia do contrato típico de prestação de serviços da Lei n.° 8.666/93 
(lei de licitações e contratações) porque neste modelo (1) o conces-
sionário deve promover investimento em valor superior a vinte 
milhões de reais; (2) a contraprestação é sempre paga pelo poder 
concedente; (3) o prazo do contrato deve estar inserido no interva-
lo entre 5 e 35 anos; e (4) o objeto da prestação não pode se 
restringir à execução isolada de obra ou ao fornecimento isolado 
de mão-de-obra ou bens, devendo estar diretamente associado ao 
serviço objeto da concessão administrativa. Para reger este especifi-
co modelo de concessão aplicam-se as regras da lei de parceria pú-
blico-privada e, subsidiariamente, o disposto na legislação geral de 
concessões relativamente às cláusulas essenciais que contratos dessa 

2 É o exemplo na Linha 4 do METRÔ, no Estado de São Paulo, em que o parceiro privado 
(já escolhido por meio de processo licitatório, mas com contratação pendente em razão de 
contencioso judicial em andamento) será remunerado pela arrecadação tarifária na ope-
ração da linha por ele operada e por recurso orçamentário que virá complementar tal 
arrecadação (Edital da Concorrência Internacional n.. 42325212— Concessão Patrocina-
da para Exploração da Operação dos Serviços de Transporte de Passageiros da Linha 4 — 
Amarela do Metrô de São Paulo, abrangendo de Luz até Tçtboão da Serra). 
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natureza devem conter (art. 26, Lei n.° 8.987/93), bem como 
as regras relacionadas à responsabilidade da concessionária (art. 
25, capta, Lei n.° 8.987/93), a autorização para contratação de 
projetos associados, acessórios e complementares (art. 25, §§ 
1.°, 2.° e 3.°, Lei n.° 8.987/93), as regras para a transferência 
da concessão ou do controle societário da concessionária (art. 
27, Lei n.° 8.987/93), a autorização para a concessionária dar 
em garantia nos contratos de financiamento os direitos emer-
gentes da concessão (art. 28, Lei n.° 8.987/93), os encargos do 
poder concedente (arts. 29 e 30, Lei n.° 8.987/93), os encar-
gos da concessionária (art. 31, Lei n.° 8.987/93), as regras para 
a intervenção (arts. 32 a 34, Lei n.0 8.987/93), as regras de 
extinção da concessão e pagamento de indenização (arts. 35 a 
39, Lei n.° 8.987/93), bem como a autorização para que auto-
res ou responsáveis economicamente pelos projetos básico ou 
executivo possam participar da execução do contrato (art. 31, 
Lei n.° 9.074/95).3 

A legislação brasileira de parceria público-privada ou, em outros 
termos, a legislação brasileira que regula negócios de longo prazo entre a 
Administração Pública e o setor privado que, sob sua responsabilidade, 
assume com interesse de lucro atividade de interesse geral, passou a contar 
com dois novos modelos. Ao lado daqueles já conhecidos e acima menci-
onados, agora temos a concessão patrocinada e a concessão administrativa 
da Lei federal n.° 11.079/04.4  

3 É o caso da construção e operação do emissário submarino (SDO do Jaguaribe) na Bahia, 
cujo projeto foi coordenado pela EMBASA e teve sua licitação encerrada em 2006 
(Concorrência Nacional n.o 02612006 — EMBASA, para contratação de empresa para 
construção e operação do Sistema de Disposição Oceânica— SDO do Japuiribe). 
Além da esfera federal, os Estados de Minas Gerais (Lei n.° 14.686, de 16/12/2003), 
Santa Catarina (Lei n.° 12.930, de 04/02/2004), São Paulo (Lei n.o 11.688, de 19/05/ 
2004), Goiás (Lei n.* 14.910, de 11/08/2004), Bahia (Lei n.° 9.290, de 27/12/ 
2004), Ceara (Lei n.o 13.557, de 30/12/2004) e Rio Grande do Sul (Lei n.° 12.234, 
de 13/01/2005) aprovaram leis estaduais sobre o tema. 
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Num sentido estrito, portanto, contrato de parceria público-privada 
é contrato de concessão, em alguma de suas novas modalidades. Procuram 
contornar o problema da incapacidade de investir do Poder Público no 
curto prazo, tendo em vista a possibilidade de estes recursos existirem no 
longo prazo. Em poucas palavras, tanto a concessão comum quanto as 
neo natas patrocinada e administrativa servem para resolver um problema 
criado pela conjugação dos seguintes fatores: a) necessidade de investi-
mentos em curto prazo; b) impossibilidade de o Estado realizá-los com 
recursos orçamentários; e c) suposição de que a iniciativa privada é capaz 
de suprir a incapacidade estatal.' 

A Lei federal acabou fazendo a necessária restrição do objeto das 
parcerias, para fins de aplicação do regime legal lá estabelecido. Elas de- 

5 Em linhas gerais, o modelo de contrato PPP tem por base as seguintes premissas: (1) 
Particular assume o compromisso de, com seus próprios recursos, oferecer ou implan-
tar um bem, atividade, comodidade ou infra-estrutura para depois usá-la como base para 
vender serviços ao Estado, durante certo prazo, o qual será fruído pelo administrado ou 
pela própria Administração Pública. O particular atua na condição de encarregado de 
serviços tendo por base um empreendimento. São exemplos deste modelo a gestão de 
prédios públicos, rodovias, presídios, saneamento e hospitais; (2) O investimento fica a 
cargo do particular, o qual será amortizado a longo prazo, por meio de remuneração a ser 
paga pela Administração, com verbas orçamentarias ou pela combinação com a explora-
ção econômica do serviço. Neste modelo há a desoneração do Estado de realizar qualquer 
desembolso antes da efetiva fruição do beneficio que esta sendo colocado à disposição do 
Poder Público; (3) A remuneração do contratado deve ser uma contrapartida pelas 
utilidades que ele disponibiliza à Administração Pública, e não uma remuneração de 
cada tarefa isoladamente considerada, como seria o caso da mera execução de obra ou a 
singela manutenção de uma infra-estrutura. Neste contexto, sua remuneração deve vari-
ar conforme os índices de performance do contratado e da qualidade do serviço prestado; 
(4) Previsão legal de um eficiente mecanismo de proteção dos contratos frente ao risco 
futuro da inadimplência pública; (5) Obtenção de máxima eficiência na aplicação de 
recursos públicos por meio de contratações em que o particular assume obrigações de 
resultado, e não apenas de meio, e dispõe de flexibilidade quanto â forma de execução da 
atividade; e (6) Mudança de cultura administrativa, na medida em que não é admissível 
neste modelo a existência de contratos padronizados, em que o particular figura como 
mero executor de tarefas prévia e inteiramente definidas pela Administração. 
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vem ser instrumento de uso restrito, para situações especiais, em que haja 
a transferência ao particular contratado não apenas da obrigação de execu-
ção de infra-estrutura (que pode ser obra ou a disponibilização de outros 
equipamentos como trens, veículos, plataformas eletrônicas etc.), mas 
também da exploração e gestão das atividades dela decorrentes. Isto signi-
fica dizer que só deve ser objeto de parceria público-privada a 
disponibilização de infra-estrutura (nova ou recuperada) em que o con-
tratado assume a obrigação de mantê-la por pelo menos 5 (cinco) anos. 
Quanto aos serviços, e em conformidade com a lei federal (art. 2.., § 
4.6), não deve ser objeto de contrato de parceria público-privada a mera 
terceirização de mão-de-obra, tampouco prestações isoladas, que não es-
tejam inseridas em um conjunto de atividades a cargo do particular, ou 
que não atinjam um valor contratual mínimo de R$ 20.000.000,00 (vinte 
milhões de reais), a ser amortizado em período superior a cinco anos. 

Isso porque a contratação de PPP gera situação privilegiada ao con-
tratado se corhparada com a dos beneficiários de outros contratos públi-
cos. O privilégio está nas garantias especiais contra a inadimplência do 
Poder Público que os novos textos legislativos propiciam. Nem todos os 
contratos celebrados pela Administração Pública devem ter o tratamento 
privilegiado proporcionado pelo regime da PPP, sob pena de descontrole 
nas contas públicas e comprometimento orçamentário por longo perío-
do. Isto não significa que os mais diversos modelos de negócio com o 
Estado estejam inviabilizados, apenas que a parceria público-privada deve 
servir para casos especiais, e não para situações banais, do dia a dia da 
Administração. 

Não é o vulto do investimento privado que conduz a uma PPP. Os 
negócios serão incluídos nos programas de parceria público-privada fede-
ral e estaduais se preencherem os requisitos legais e se houver consenso 
político para tanto. Uma mesma idéia negociai pode ser viabilizada por 
variados instrumentos jurídicos. A opção por um contrato de PPP de-
manda a comprovação de que não existem outros mecanismos úteis para 
a exploração de um dado negócio. Considerando que o modelo de PPP 
onera—financeiramente o Estado é compromete suas contas por um longo 
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período, é salutar que as leis digam expressamente os casos que não são 
considerados contratos de PPP. Foi o que Minas e Bahia fizeram, antes 
mesmo da lei federal, que também o fez no § 4.° do art. 2.° de sua lei. O 
objetivo da restrição do objeto passível de urna parceria púbico-privada é 
a necessidade de se evitar a banalização do instrumento e o comprometi-
mento de parcela substancial de orçamentos futuros com contratos dessa 
espécie. 

Considerando que a Lei federal é norma geral em termos de contra-
to de PPP, é inevitável concluir que a definição e delimitação do objeto 
contratual feita pela Lei n.° 11.079/04 é de observância obrigatória por 
todas as esferas da federação, não sendo compatível com a lei federal qual-
quer interpretação que pretenda ampliar os conceitos de concessão pa-
trocinada e administrativa, ou mesmo suplantar as vedações para con-
tratos dessa natureza (reduzindo, por exemplo, o valor mínimo de 
investimento). 

Não há na lei federal um critério, em percentuais, para afamar quanto 
do projeto deve representar investimento em infra-estrutura e quanto deve 
representar a prestação de serviços. A lei acabou fazendo este 
dimensionamento pelo tempo contratual, ou seja, o importante é atentar 
para o fato de que no contrato de PPP o contratado assume o compro-
misso de prestar serviços com base na infra-estrutura construída ou am-
pliada por pelo menos cinco anos (prazo mínimo do contrato). Presente 
esta condição, é possível afirmar que o projeto atende ao requisito legal. 

A característica marcante em todos os projetos com relação à remu-
neração do particular é o fato de ela ser variável, vinculada ao seu desem-
penho, conftirme metas e padrões de qualidade Fixados no contrato. Por-
tanto, seja ela uma contrapartida financeira ou a disponibilização de al-
gum ativo, só deve ser realizada pelo Poder Público contratante após o 
início da prestação dos serviços objeto da contratação. 
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Garantias ao particular e forma de proteção de seu credito. A 
constitucionalidade do fundo garantidor 

São estas as garantias previstas na Lei n.° 11.079/04 contra a 
inadimplência do poder público: (1) possibilidade de transferência do 
controle da sociedade de propósito específico para os seus financiadores, 
com o objetivo de promover a sua reestruturação financeira e assegurar a 
continuidade da prestação dos serviços, não se aplicando para este efeito o 
previsto no inciso I do parágrafo único do art. 27 da Lei n.° 8.987, de 
1995; (2) possibilidade de emissão de empenho em nome dos financiadores 
do projeto em relação às obrigações pecuniárias da Administração Públi-
ca; (3) a legitimidade dos financiadores do projeto para receber indeniza-
ções por extinção antecipada do contrato, bem como pagamentos efetuados 
pelos fundos e empresas estatais garantidores de parcerias público-priva-
das; (4) possibilidade de vinculação de receitas; (5) instituição ou utiliza-
ção de fundos especiais ou de empresa estatal que possa disponibilizar 
garantias ou até mesmo bens, equipamentos e utilidades à Administra-
ção; (6) contratação de seguro-garantia; (7) garantia prestada por organis-
mos internacionais ou instituições financeiras não controladas pelo Poder 
Público; (8) previsão contratual de multa de 2% e juros segundo a taxa 
que estiver em vigor para a mora no pagamento de impostos devidos à 
Fazenda na hipótese de inadimplemento da obrigação pecuniária a cargo 
do contratante; e (9) previsão da arbitragem como legítimo mecanismo 
amigável de solução das divergências contratuais (desde que se realize no 
Brasil e em língua portuguesa, podendo os árbitros ter outra nacionalida-
de que não a brasileira). 

O desafio é dar aos contratados garantias livres das amarras típicas 
da Administração Direta. 

Foquemos no modelo de fundo previsto na lei federal para garantia 
de pagamento das obrigações assumidas nas contratações de parceria pú-
blico-privada. A lei prevê a criação de fundo garantidor para prestar garan-
tias nos projetos de PPR Alguém poderia argumentar a insconstituciona- 
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lidade de tal previsão por depender de lei complementar para sua institui-
ção, a partir de uma leitura inadequada do art. 165, § 90, II, da Constituição. 

A mera referência a fundo fiduciário na lei não é inconstitucional.' 
A exigência constitucional de lei complementar está relacionada ao esta-
belecimento de "condições para instituição e funcionamento de fundos", 
as quais já existem e estão previstas nos arts. 71 a 74, da Lei n.° 4.320/64, 
recepcionada, pela Constituição de 1988, como tal. Ali estão as regras 
para a instituição e funcionamento de fundos especiais, entre as quais está 
a necessidade de lei (ordinária) para determinar a vinculação de receitas 
especificadas à realização de determinados objetivos ou serviços. 

O fundo garantidor de parcerias público-privadas7  permite que o 

Poder Público federal obtenha de pessoa jurídica de direito privado a ga-

rantia de seus débitos. É importante que o ente garantidor tenha a perso- 

6  PPP não é matéria de direito financeiro, pois não envolve a atividade financeira do 
Estado. Não há dúvidas que, sendo espécie de contrato de concessão, por meio do qual 
o Poder Público assume compromisso financeiro futuro, sua celebração e execução estão 
sujeitas à fiscalização contábil, financeira e orçamentária do Estado. Mas não se trata de 
tema relacionado à organização financeira do Estado, propriamente dita. É daríssimo o 
vínculo do direito financeiro como direito tributário, que se preocupa com o ingresso de 
receitas públicas e sua despesa, sendo ainda mais evidente seu vínculo com o direito 
administrativo, seja na forma como os títulos se constituem em dívida ativa, ou como o 
Estado deve se organizar para fazer frente às obrigações pecuniárias assumidas pela exe-
cução de suas ftmções. Mas a confusão que pode haver entre os ramos do direito não deve 
contaminar a correta interpretação constitucional. Lei que cria nova espécie de contrato 
público para a prestação de serviços não precisa ter o status de lei complementar. 

7  O Decreto Federal n.° 5.411, de 6 de abril de 2005, autorizou a integralização de cotas 
do Fundo Garantidor de PPP — FGP, mediante ações representativas de participações 
acionárias da União em sociedades de economia mista disponíveis para venda. E a Reso-
lução n.o 01, de 05 de agosto de 2005, do Comitê Gestor de Parceria Público-Privada 
Federal, estabeleceu que: "Art. 1°. A Secretaria do Tesouro Nacional — STN submetera, 
em conformidade com o art. 50 do Decreto n° 5.411, de 06 de abril de 2005, à 
aprovação do Comitê Gestor de Parcerias Público-Privadas — CGR minuta do regula-
mento do Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas — FGP, a ser criado, adminis-
trado, gerido e representado judicial e extrajudicialmente pelo Banco do Brasil S.A. ou 
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nalidade de direito privado, pois o regime de execução via precatório não 
lhe é aplicável, mesmo que tenha sido criado ou seja mantido pelo Poder 
Público. Neste contexto, tanto a União poderia criar uma empresa esta-
tal, à semelhança do modelo criado pelo Estado de São Paulo (e reprodu-
zido em Goiás), cuja lei de parceria público-privada instituiu a Compa-
nhia Paulista de Parcerias (CPP) — uma empresa estatal com patrimônio 
próprio capaz de dar garantias executáveis aos contratos celebrados pelo 
Estado — quanto poderia criar um fundo, com personalidade própria. 

A opção pelo fundo está na transferência de sua administração para 
terceiro, que, no caso, é uma instituição financeira (Banco do Brasil). O 
objetivo foi evitar a criação de nova estrutura administrativa na esfera 
federal. Este fundo, com personalidade de direito privado, administrado 
por um banco, pode dar garantias aos contratos de PPP na forma de 

fiança, penhor e hipoteca. Estas garantias não dispensam o sistema de exe-
cução normal, previsto no Código de Processo Civil, por meio do qual o 
credor, para haver seu crédito, depende de propositura de ação de execu-
ção no Judiciário. Esta opção tampouco padece de vício de inconstitucio-
nalidade por se tratar de garantia estabelecida em lei ordinária e não com-
plementar, como alguns argumentam. A exigência do art. 163, III da 

subsidiária, consoante o art. 17 da Lei n.° 11.079, de 30 de dezembro de 2004. An. 2°. 
Fica o Ministério da Fazenda autorizado a assinar termo de adesão ao regulamento e 
transferir ao FGP mencionado no caput as participações de que tratam os arts. 10e 2° do 
Decreto n.o 5.411, de 6 de abril de 2005, de forma integral ou parcial. Art. 30. Fica a 
STN autorizada a contratar junto â Caixa Econômica Federal e ao Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social fundos da mesma natureza do mencionado no 
art. 1°. Parágrafo único. As minutas de regulamento dos fundos mencionados no caput 
deverão ser submetidas pela STN à aprovação do CGP, no prazo de 120 (cento e vinte) 
dias após a criação do Fundo mencionado no art. 1°. Art. 4°. Os fundos referidos nesta 
Resolução não poderão prestar garantia a operações de Parcerias Público-Privadas finan-
ciadas pela mesma instituição financeira que os administrar, salvo se a instituição partici-
par de forma minoritária e não exercer a função de estruturador ou coordenador do 
financiamento?. O Comitê Gestor de Parceria Público-Privada Federal — CGP, por sua 
vez, foi instituído pelo Decreto n.° 5.385, de 4 de março de 2005. 
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Constituição Federal' é para as garantias outorgadas em operações de cré-
dito (art. 40 de ss. da LRF), uma vez que implica no cálculo de 
endividamento público, o que não é o caso. 

2 PPP, LRF e Orçamento público 

Mas é a compatibilidade dos contratos de PPP (concessão patroci-
nada e administrativa) com a lei de responsabilidade fiscal que tem ge-
rado maiores divergências. As preocupações decorrem do fato de tais con-
tratos envolverem significativa assunção pecuniária por parte do Estado 
por um longo período de tempo e a forma como deverá ser feita a sua 
contabilização pública. 

Tem sido objeto de intenso debate nacional o cumprimento das 
regras de responsabilidade fiscal nas contratações de parcerias público-pri-
vadas. Como já dissemos anteriormente, teme-se que a aplicação de seu 
regime a qualquer contrato feito pelo Poder Público, inclusive àqueles 
que tradicionalmente seguem a Lei n.° 8.666/1993, como é o caso da 
execução de obra pública ou de mera prestação de serviços. 

A clara delimitação do âmbito de aplicação do novo modelo de 
contratação, como se viu acima, contribui sobremaneira para que seja 
aplicado significativo rigor fiscal às parcerias público-privadas, na medida 
em que a aprovação de projetos depende de estudo e análise cuidadosa da 
compatibilidade de sua assunção financeira ao longo de toda a execução 
contratual, a qual pode chegar a trinta e cinco anos. 

Nesse contexto, a comparação entre as leis aprovadas revela a preo-
cupação presente em todas elas de cumprimento dos ditames de respon-
sabilidade fiscal. Para fins didáticos, podemos analisar o tema a partir de 
dois vetores: 1) os requisitos para contratação de projetos de PPP; e 2) a 

g Constituição Federal, art. 163,11: "Lei complementar disporá sobre: II — divida pública 
externa e interna, incluída a das autarquias, fundações e demais entidades controladas 
pelo Poder Público." 
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natureza do débito e a forma de contabilização pública dos contratos de 
PPP. 

A contratação de parceria público-privada será sempre precedida de 
processo licitat6rio, o qual está condicionado ao cumprimento de uma 
série de regras fiscais. Ainda que somente a lei federal possa trazer inova-
ções no processo licitatário (apesar de Santa Cataria e Rio Grande do Sul 
terem pretendido fazê-lo, como já informamos), todos os textos 
condicionam a aprovação de projeto na modalidade de parceria público-
privada à (a) elaboração de estimativa de impacto orçamentário-finan-
ceiro; (b) demonstração da origem dos recursos para seu custeio; e (c) 
comprovação de compatibilidade com a lei orçamentária anual, a lei 
de diretrizes orçamentárias e o plano plurianual. A lei paulista é ex-
pressa neste sentido (art. 4.°, parágrafo único), assim como a lei catarinense 
(art. 14, I, II e III) e a lei baiana (art. 3.0, VII, VIII e IX). 

A lei mineira, por sua vez, e no mesmo sentido das anteriores, im-
põe ao órgão contratante a apresentação de estudo do impacto orçamen-
tário-financeiro do contrato no exercício em que deva entrar em vigor e 
nos subseqüentes, abrangida a sua execução integral, além de ter sido ex-
pressamente contemplando nas leis do Plano Mineiro de Desenvolvimento 
Integrado — PMDI, ou do Plano Plurianual de Ação Governamental — 
PPAG (art. 12, IV, § 1.°). 

Tais demonstrações são necessárias e decorrem do art. 16 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, que cria regras para a geração de qualquer despesa 
pública. A lei federal de PPP, por sua vez, impõe a necessidade de realiza-
ção de estudo técnico que será condicionante para a abertura de processo 
licitatério. Tal estudo deve conter: a) a conveniência e oportunidade da 
contratação; b) demonstrativo de que as despesas criadas ou aumentas 
não afetarão as metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no § 
1° do art. 4° da LRF, havendo a obrigação de que seus efeitos financeiros, 
nos períodos seguintes, sejam compensados pelo aumento permanente 
de receita ou pela redução permanente de despesa; e c) quando for o caso, 
demonstrativo de que os limites e condições decorrentes da aplicação dos 
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arts. 29, 30 e 32 da LRF foram cumpridos, tema este que será enfrentado 
no tópico subseqüente. Sob este item (c) faremos reflexão mais adiante. 

O fato é que, além do estudo técnico, a lei ainda determina, como 
visto, que: a) seja elaborada estimativa do impacto orçamentário-finan-
ceiro nos exercícios em que deva vigorar o contrato; b) seja feita declara-
ção do ordenador da despesa de que as obrigações contraídas pela Ad-
ministração Pública no decorrer do contrato são compatíveis com a LDO 
e estão previstas na LOA; c) seja demonstrada a suficiência de fluxo de 
recursos públicos para o cumprimento, durante toda a vigência do con-
trato e por exercício financeiro, das obrigações contraídas pelo Poder Pú-
blico; e d) seu objeto seja incluído no PPA em vigor no âmbito onde o 
contrato será celebrado. Em síntese, são os mesmos condicionantes já 
impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu art. 16, para qual-
quer aumento de despesa pública. 

Tais obrigações de ordem orçamentária conduzem a algumas con-
clusões sobre o tema. A primeira delas é que União, Estados e Municípios 
que quiserem lançar mão de contrato de PPP devem, obrigatoriamente, 
editar PPA, LDO e lei orçamentária. Muito se discute na doutrina acerca 
da natureza jurídica do orçamento.' No que diz respeito às parcerias pú-
blico-privadas, importa reconhecer que a celebração de contrato de PPP 
nas modalidades patrocinada e administrativa, por envolver o compro-
metimento futuro de recursos orçamentários, tais leis têm especial fun-
ção, não apenas do ponto de vista do planejamento das ações estatais, mas 
porque têm caráter autorizativo para contratações dessa natureza. Dessa 

Régis Fernandes de Oliveira explica que o orçamento era visto como uma mera peça de 
conteúdo contábil, financeiro, com a previsão das receitas e a autorização das despesas, 
mas sem qualquer relação com planos governamentais e interesses efetivos da população. 
Com  a evolução do conceito, ele deixa de ser peça de ficção para tornar-se verdadeiro 
programa de governo, através do qual se demonstra não apenas a elaboração financeira, 
mas também define a orientação do governo, conformando comportamentos, pressio-
nando determinadas condutas e encaminhando determinadas soluções. (Manual de 
Direito Financeiro, S. Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 6. ed., 2003, pp. 95 e ss.). 
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forma, sem que o PPA expressamente contenha a previsão do específico 
negócio de PPP que se pretende contratar, não será possível abrir a respec-
tiva licitação. 

Tal conclusão leva-nos a afirmar que, apesar de o Plano Plurianual 
ser editado no primeiro ano do exercício do mandato (até agosto) para 
viger até o primeiro ano do exercício do próximo mandato, ele não só 
pode, como deve ser alterado por lei posterior caso decida-se abrir licita-
ção para contrato de PPP cujo objeto não tenha sido incluído originaria-
mente no PPA. O § 1.0 do art. 167 da Constituição Federal, aliás, expres-
samente determina que "nenhum investimento cuja execução ultrapasse 
um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano 
plurianual, ou sem lei que autorize inclusão, sob pena de crime de respon-
sabilidade". 

Assim, a inclusão do objeto de uma determinada PPP no PPA é 
condição determinante para a sua licitação. Mas não só. Ainda é necessá-
rio que o ordenador da despesa declare, uma vez assinado o contrato, que 
as obrigações financeiras nele estabelecidas são compatíveis com a lei de 
diretrizes orçamentárias e estão previstas na lei orçamentária anual. 

A inclusão de certo projeto no PPA não obriga, todavia, que sejam 
feitos esforços para a sua consecução, isto é, sua inclusão é condição para 
a abertura de licitação para a celebração de contrato de PPP, mas da sua 
inclusão não nasce a obrigatoriedade de sua implementação. 

Tais obrigações, todavia, de inclusão de objeto de uma PPP no 
PPA, LDO e LO, não se aplicam às empresas estatais não dependentes, 
urna vez que o controle de suas contas é feito em separado das peças 
orçamentárias da Administração Direta e das empresas dependentes do 
Tesouro. 

A Lei n.° 11.079/2004 ainda traz duas outras regras limitadoras 
para a contratação de projetos de PPP. A primeira está no art. 22 e autori-
za a União a celebrar contratos dessa natureza apenas quando a soma das 
despesas de caráter continuado derivadas do conjunto das parcerias já con-
tratadas não tiver excedido, no ano anterior, a um por cento da receita 
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corrente líquida do exercício, e as despesas anuais dos contratos vigentes, 
nos dez anos subseqüentes, não excedam a um por cento da receita cor-
rente líquida projetada para os respectivos exercícios (art. 22). 

Para Estados e Municípios, a Lei federal não impôs, por via direta, 
o limite de envolvimento financeiro em contratos de PPP. Mas o faz de 
forma indireta, ao dizer que a União não poderá conceder garantia e reali-
zar transferência voluntária aos Estados, Distrito Federal e Municípios 
que se encontrem na mesma situação acima descrita (art. 28). Pelo § I.° 
do art. 28, as esferas federadas devem encaminhar ao Senado Federal e à 
Secretaria do Tesouro Nacional, previamente à contratação, as informa-
ções necessárias para análise das contas. Ainda há regra expressa dizendo 
que integram as despesas de cada um dos entes as da administração indire-
ta, dos respectivos fundos especiais, autarquias, fundações públicas, em-
presas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades contro-
ladas, direta ou indiretamente, pelo respectivo ente (§ 2.°, art. 28). 

Tais regras suscitam dois questionamentos principais. O primeiro 
deles, relacionado à constitucionalidade da regra prevista no caput do art. 
28; e o segundo, quanto à inclusão, para cálculo das despesas, dos dispên-
dios efetuados pela administração indireta. Especificamente quanto a este 
último aspecto, a dúvida está relacionada ao método de cálculo da receita 
corrente líquida para fins de estipulação do limite de 1% para despesas 
com PPP. É que, se as despesas da administração indireta com contratos 
de PPP serão computadas para fins de estipulação do limite máximo de 
contratação, será que as receitas de tais entidades também deveriam ser 
levadas em consideração para o cálculo mencionado? 

A definição do que seja receita corrente líquida é feita no art. 2.°, II, 
da LRF, segundo o qual envolve o "somatório das receitas tributárias, de 
contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, trans-
ferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos: a) na 
União, os valores transferidos aos Estados e Municípios por determinação 
constitucional ou legal, e as contribuições mencionadas na alínea a do 
inciso I e no inciso II do art. 195, e no art. 239 da Constituição; b) nos 
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Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação constitu-
cional; c) na União, nos Estados e nos Municípios, a contribuição dos 
servidores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social 
e as receitas provenientes da compensação financeira citada no § 9.° do 
art. 201 da Constituição. § 1.0 Serão computados no cálculo da receita 
corrente líquida os valores pagos e recebidos em decorrência da Lei Com-
plementar n.° 87, de 13 de setembro de 1996, e do fundo previsto pelo 
art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. § 2.° Não 
serão considerados na receita corrente líquida do Distrito Federal e dos 
Estados do Amapá e de Roraima os recursos recebidos da União para 
atendimento das despesas de que trata o inciso V do § 1.0  do art. 19. § 3.° 
A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadas no 
mês em referência e nos onze anteriores, excluídas as duplicidades.° 

Tal definição parece incluir todas as entradas de recursos financeiros 
capazes de aumentar o patrimônio do Estado. Neste sentido, as receitas 
originárias de todas as empresas estatais, em tese, deveriam ser considera-
das no cálculo que se pretende. Todavia, cremos que é necessário ter em 
mente que a restrição de contratação no limite de 1% da receita corrente 
líquida tem o objetivo de proteger o Tesouro, já que eventual 
complementação de remuneração em favor da estatal é sempre feita com 
recursos do caixa único do Estado. Assim, ou há um negócio onde todo o 
empreendimento é auto-sustentável, e custeado por tarifas cobradas dos 
usuários, ou caberá ao Tesouro atender à complementação financeira ne-
cessária para fechamento das contas do empreendimento. Do ponto de 
vista fiscal, tal restrição faz sentido para os contratos da administração 
direta e das empresas estatais dependentes do Tesouro. Com  relação às 
empresas não dependentes, parece-nos fazer mais sentido desconsiderar 
suas receitas do cálculo de 1% da receita corrente líquida, não sendo pos-
sível aplicar a elas a mesma restrição legal nos seus futuros contratos de 
PPP, uma vez que o conceito de receita corrente líquida não se aplica a tais 
entidades. 

O questionamento principal, no entanto, está na constituciona-
lidade do art. 28 mencionado, naquilo que diz respeito ao poder que tem 
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a União Federal com relação aos repasses das chamadas transferências vo-
luntárias. Será possível a criação de regra que imponha obrigações aos 
entes federados cujo descumprimento tenha como efeito a não concessão 
de garantias e a não realização das transferências voluntárias? 

É fato que a fixação de limite de despesa com contratos de PPP é 
uma decisão prudente. Mas esta é uma norma de direito financeiro, de 
modo que, para ser válida, deveria vir instituída por meio de lei comple-
mentar. Talvez por conta desta fragilidade jurídica a lei federal tenha im-
posto a obrigatoriedade de cumprimento do limite a Estados e Municípi-
os, fazendo-o de forma indireta, por meio da criação de regra que permite 
o não repasse das transferências voluntárias aos entes. Essa clara intenção 
sancionatória na norma em apreço pode vir a ser considerada inválida, em 
razão de desvio de poder nela contida. 

Por fim, merece menção a lei baiana que, na mesma linha do art. 
22 da lei federal, estabelece limite máximo de comprometimento de gas-
tos com contratos de PPP. A previsão foi de que o Estado não excederá o 
limite de 5% da receita corrente líquida com contratos dessa natureza 
(art. 14). Além disso, atingido o montante de 50% do limite referido, há 
regra segundo a qual o comprometimento com as despesas decorrentes 
dos contratos de PPP não poderá ter incremento anual superior a 10%. 
Assim, atingido o limite de 5%, o Estado está impedido de celebrar no-
vos contratos, até o seu restabelecimento. 

A par dessa discussão em torno dos requisitos para contratação de 
projetos de PPP, outro intenso debate nacional envolve a forma de 
contabilização pública dos contratos de PPP, se eles devem ser contabili-
zados como dívida pública, na forma do art. 29 e seguintes da LRF, ou 
como despesa corrente, com a aplicação da metodologia estabelecida nos 
arts. 16 e 17 da LRF. Os textos legislativos sob estudo tomam partido 
nesse debate. 

Todos exigem como condição necessária para a abertura de licita-
ção, como visto, a prévia realização de estimativa do impacto orçamentá-
rio-financeiro das contratações de PPP, com a indicação da origem dos 
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recursos que servirão para o seu custeio. São regras que não alteram o 
mecanismo da LRF e cumprem a importante função de convencimento 
interno, dentro da própria Administração Pública, da necessidade de ob-
servância das regras de finanças públicas na celebração de contratos de 
PP P. 

Como já afirmado, para criar, expandir ou aperfeiçoar sua ação de 
forma que acarrete aumento de despesa, o ente federativo deve produzir 
dois documentos fundamentais: i) a estimativa do impacto orçamentá-
rio-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subse-
qüentes; e ii) a declaração do ordenador da despesa de que o aumento 
tem adequação orçamentária e financeira com a LOA e compatibilidade 
com o PPA e com a LDO (art. 16,1 e II, da LRF). 

Sem que se atenda a estes requisitos, a entidade contratante não 
pode realizar empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens e 
execução de obras, nem desapropriação de imóveis urbanos (art. 16,5 4°, 
da LRF). Aliás, lembre-se que todos os textos legislativos que tratam das 
parcerias público-privadas expressamente exigem o seu atendimento. 

A forma de contabilização, no entanto, é que não foi uniformiza-
da. Alguns têm advogado a tese segundo a qual eventual previsão contratual 
de pagamento pelo Estado por um prazo determinado, e que serviria para 
complementar a receita da concessionária, ou para supri-la integralmente 
quando não houver pagamento de tarifa por parte dos usuários, implica-
ria em geração de despesa de caráter continuado. Outros, que o seu mon-
tante deve ser considerado no cálculo da dívida pública consolidada (art. 
29, I, LRF). A diferença entre um modelo e outro é que, no primeiro, 
basta o atendimento aos requisitos dos arts. 16 e 17 da LRF, e, no outro, 
há uma série de outros requisitos a serem atendidos, o que torna mais 
difícil a contratação. 

Comecemos pela definição de dívida pública consolidada. Pela LRF, 
trata-se do "montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações fi-
nanceiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, 

58 	 Revista Gestão Pública e Controle. v. I, n. 3, ago./ 2007 



convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amor-
tização em prazo superior a 12 (doze) meses" (art. 29,1). 

A LRF fixa limites tanto para a dívida pública consolidada quanto 
para a dívida pública mobiliária dos entes federativos. Essencialmente, a 
dívida pública consolidada corresponde ao montante total das obrigações 
financeiras de prazo superior a doze meses do ente federativo, ao passo 
que a dívida pública mobiliária corresponde à dívida representada pelos 
títulos emitidos pelo ente federativo. 

Quanto à fixação dos limites globais para a dívida consolidada e 
para a dívida mobiliária das unidades federativas, de acordo com a Cons-
tituição Federal, essa tarefa cabe ao Senado Federal, mediante proposição 
do Presidente da República. De fato, à luz do art. 52, VI, da CF (norma 
esta que é reforçada pelo art. 30, I, da LRF), os limites globais para o 
montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios devem ser propostos pelo Presidente da República ao 
Senado Federal, ao qual caberá furá-los. O mesmo vale para os limites 
globais e condições para o montante da "dívida mobiliária dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios" (conforme art. 52, IX, da CF, re-
forçado pelo art. 30, I, da LRF). Quanto ao limite global para o montan-
te da dívida mobiliária federal, a competência para fixá-lo é do Congresso 
Nacional, mediante lei, conforme disposto no art. 48, XIV, da CF, refor-
çado pelo art. 30, II da LRF. 

Embora a competência para a fixação de tais limites globais ao 
endividamento dos entes federativos seja do Senado Federal, a LRF esta-
beleceu alguns parâmetros para tanto. Segundo o art. 30, § 3° da lei, tais 
limites devem ser fixados em percentual da receita corrente líquida do 
ente federativo, estipulando-se um percentual para a União, um único 
percentual aplicável a todos os Estados e ao Distrito Federal e, finalmen-
te, um único percentual aplicável a todos os Municípios. A verificação do 
atendimento destes limites dá-se por meio da apuração do montante da 
dívida consolidada ao final de cada quadrimestre (LRF, art. 30, § 40). 
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É importante lembrar que, atualmente, todos os Estados, e a quase 
maioria dos Municípios, estão acima dos limites admitidos pelo Senado. 
Apenas a União Federal é que não tem limites à suas contratações pré-
fixados porque o Senado, ao contrário do que fez com os outros entes, 
ainda não editou resolução impondo-lhe limites de comprometimento 
fiscal. 

Mas a dúvida principal ainda não foi solucionada: é correto incluir 
no regime acima descrito as obrigações derivadas de contratos de parceria 
público-privada? Além da dúvida conceituai propriamente dita, a lei fe-
deral traz o seguinte requisito para a abertura de processo licitatório para 
contratação de parceria público-privada: "quando for o caso, conforme 
as normas editadas na forma do art. 25 desta lei, a observância dos 
limites e condições decorrentes da aplicação dos art. 29, 30 e 32 da 
Lei Complementar n.° 101, de 4 de maio de 2000, pelas obrigações 
contraídas pela Administração Pública ao objeto do contrato" (art. 10, 
I, "c"). O art. 25 referido, por sua vez, tem a seguinte redação: "A Secreta-
ria do Tesouro Nacional editará, na forma da legislação pertinente, nor-
mas gerais relativas à consolidação das contas públicas aplicáveis aos con-
tratos de parceria público-privada". Trata-se da Portaria n.° 614, de 21 de 
agosto de 2006, tratada no' tópico seguinte. 

Isso significa dizer, em outras palavras, que foi atribuída à Secreta-
ria do Tesouro Nacional a competência para definir, genericamente ou 
para cada caso concreto, acerca da forma de contabilização pública desses 
contratos, sendo possível a sua qualificação como divida, o que faz incidir 
para tais contratos os limites de contratação definidos nos artigos 30 e 32 
da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Restou atribuído, então, a um órgão do Ministério da Fazenda a 
definição quanto à qualidade do gasto público, quando a legislação parece 
já ter definido o tema de antemão. É indene de dúvida que a LRF define 
dívida pública consolidada ou fundada como sendo o montante total, 
apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da federação 
(art. 29, I). Parece-nos claro que neste conceito de obrigação financeira não 
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podem ser incluídas as despesas que possuam contrapartida em prestação 
de serviços, compra de bens ou salários. A contrapartida originária de 
obrigações dessa natureza só pode ser financeira, como decorrência ex-
pressa da lei, isto é, apta a gerar fluxo de recursos para suprir déficit de 
caixa. 

Não é outro o entendimento da Lei n.° 4.320/64, que, no seu art. 
98, traz a seguinte definição: "A dívida fundada compreende os compro-
missos de exigibilidade superior a doze meses, contraídos para atender a 
desequilíbrio orçamentário ou financiamentos de obras e serviços públi-
cos". E o parágrafo único do dispositivo diz que 'A dívida fundada será 
escriturada com individuação e especificações que permitam verificar, a 
qualquer momento, a posição dos empréstimos, bem como os respecti-
vos serviços de amortização e juros".'° 

Assim, parece-nos claro que a assunção de obrigação futura pelo 
Estado, derivada de contrato assinado com particular para prestação de 
serviço, não se confunde com obrigação financeira. 

Na obrigação contratual derivada de contrato de parceria público-
privada o Estado compromete parcela orçamentária finura para quitação 

'°J. Teixeira Machado Jr. e Heraldo da Costa Reis, ao comentarem o art. 98 da Lei n.° 
4.320/64, e falando de sua correspondência com o art. 29 da LRF e da existência das 
Resoluções do Senado que estabelecem os limites de comprometimento, afirmam que 
"essas regras [de restrição ao montante de dívida] dizem respeito â. dívida fundada, 
porque se referem a operações de crédito que devem ser liquidadas em exercício financei-
ro subseqüente e podem ser resumidas na fixação, pela própria lei que autorizou a 
operação, das dotações necessárias para os respectivos serviços de juros, amortização e 
resgate, durante o prazo para sua liquidação. Tais dotações devem ser incluídas no orça-
mento anual. Conforme se verifica, o produto da dívida pública fundada está vinculado 
diretamente ao atendimento do desequilíbrio orçamentário, à implantação, implementação 
e execução a longo prazo de obras e de serviços públicos. [...] ela resulta de um contrato 
de crédito estipulado em prazos longos. Como se vê, não é só o tempo, mas sobretudo o 
contrato, que define a dívida fundada." (J. Teixeira Machado Jr. e Heraldo da Costa Reis, 
"A Lei 4320 comentada e a lei de responsabilidade fiscal." Rio de Janeiro, IBAM, 31a ed., 
2002/2003, p. 209). 
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das obrigações contratuais assumidas, as quais não são de natureza finan-
ceira. É evidente que, sendo obrigações futuras de pagamento, acarretam 
aumento da despesa global do Estado ou, no sentido comum da palavra, 
dívida. E isto implica no cumprimento de outros dispositivos da LRF, 
que impõem a realização de estimativa do impacto orçamentário-finan-
ceiro e demonstração da origem dos recursos para seu custeio (LRF, art. 
16 c/c art. 17, § 1.°). Mas não na observância dos limites fixados nos 
artigos 29 e seguintes da LRF. 

Nesse contexto, parece ser evidente que contrato de parceria públi-
co-privada deve ser tratado como obrigação de caráter continuado para 
fins de contabilização pública. Sua natureza não é de dívida. Outorgar-lhe 
esta categoria fiscal representa o reconhecimento de limites fixados no 
regime da Lei de Responsabilidade Fiscal» Mas é importante lembrar 
que, na prática, a restrição legal de comprometimento de 1% da receita 
corrente líquida do ente com contratos de tal natureza é que funcionará 
como verdadeiro limitador na celebração de contratos dessa natureza. 

3 Portaria n.° 614 da Secretaria do Tesouro Nacional 

Em 21 de agosto de 2006 foi editada a Portaria n.° 614 da Secreta-
ria do Tesouro Nacional (publicada no DOU de 22.08.2006), que esta-
belece "normas gerais relativas à consolidação das contas públicas aplicá-
veis aos contratos de parceria público-privada — PPP". O texto é técnico, 
de orientação para contadores públicos, e informa seu objetivo desde logo: 
quer transparência nas contas públicas, ou seja, determina que os com-
promissos financeiros assumidos pelo Poder Público por meio de contra-
tos de PPP sejam contabilizados com a mais ampla transparência nos 
balanços públicos. Chegou-se à conclusão que contrato de PPP merecia 
um marco específico de contabilidade, urna vez que envolve a constitui- 

Lembre-se, a este respeito, que as leis catarinense e baiana expressamente definem as 
despesas com parceria público-privada como despesas de caráter continuado. 
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ção de ativos e permite os mais variados arranjos contratuais envolvendo 
a assunção de riscos e obrigações por parte do Poder Público contratante. 

Nesse contexto, a portaria foi inteligentemente pensada. Nem dis-
se que os contratos de PPP importavam na assunção de dívida pública, 
nem afirmou que as despesas deles derivadas são de caráter continuado. 
Estabeleceu um critério de análise, a ser feito caso a caso, para registro das 
parcerias nas demonstrações contábeis dos entes públicos. Conforme o 
art. 2.° da portaria, referidas demonstrações contábeis devem "refletir a 
essência de sua relação econômica com as sociedades de propósito especí-
fico — SPE constituídas para operacionalizar a PPP". O objetivo é evitar 
que boas práticas fiscais cedam diante de propostas oportunistas, pouco 
elaboradas ou tipicamente populistas. 

Em síntese, e de maneira muito simplificada, foram fixadas quatro 
regras de contabilização: (1) se o parceiro público assumir parte relevante 
de pelo menos um entre os riscos de demanda, disponibilidade ou cons-
trução definidos na portaria, o valor dos ativos constituídos e contabilizados 
na SPE (e que suportam materialmente a parcela relacionada à prestação 
do serviço) devem ser registrados no balanço do ente público, em 
contrapartida a um passivo imputado de igual magnitude, para dar res-
paldo aos riscos assumidos (art. 4.°); (2) em decorrência de garantias con-
cedidas ao parceiro privado, os entes públicos devem provisionar e cons-
tar em seus balanços os valores dos riscos assumidos com a execução da 
garantia, levando-se em conta a probabilidade da ocorrência do evento 
(art. 7.0); (3) as garantias de pagamento concedidas por fundos ou empre-
sas garantidoras em contratos de PPP devem estar lastreadas a um deter-
minado ativo segregado contabilmente e avaliado pelo valor de mercado 
(art. 11); e (4) outras obrigações não relacionadas à prestação do serviço 
de PPP devem ser reconhecidas no balanço patrimonial, devendo haver o 
registro do ativo construído ou ampliado no balanço do setor público 
(art. 3.0). 

A portaria, por si só, não incentiva nem deixa de incentivar proje-
tos de PPP. Ela busca responsabilidade na consolidação das contas públi- 
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cas. O que não se quer é o descontrole fiscal. Se ela exagerou ou não na 
prudência, só o futuro dirá. Mas não se pode dizer que a portaria tenha 
alterado a lógica desenvolvida no item precedente. O contrato de parceria 
público-privada envolve a prestação de serviço e tem a natureza de obriga-
ção de caráter continuado. Contudo, sua contabilização pública não é 
singela, tendo em vista ser modalidade contratual que combina a assunção 
de compromisso financeiro por longo prazo (neste sentido, é dívida, ain-
da que não derivada de operação de crédito) com a constituição ou modi-
ficação de infra-estrutura pública. 

Considerando que nem sempre urna PPP envolverá um modelo 
didático como é o da concessão patrocinada rodoviária (utilizada para 
exemplificar os conceitos na própria Portaria n.° 614, onde mais facil-
mente são identificados os ativos, os riscos envolvidos e garantias 
contratuais), pode-se dizer que a edição da Portaria n.° 614/2006 é apenas 
mais uma etapa no difícil caminho do desenvolvimento sustentável. 

4 Licitação para contrato de PPP 
Manifestação de interesse 

Tema que tem tomado corpo nestes dois anos de aprovação da Lei 
n.° 11.079/2004 é o da possibilidade de interessados apresentarem estu-
dos de viabilidade para determinada PPP e, como isso, desencadear pro-
cesso de análise para futura abertura de licitação para a contratação preten-
dida. O fundamento legal é o art. 21, da Lei n.° 8.987/1995 e o art. 31, 
da Lei n.° 9.074/1995.12 A ausência de norma procedimental para o rece-
bimento de propostas e encaminhamento dos estudos, até a escolha de 
um que possa ser tomado como promotor de um verdadeiro projeto piá- 

12 Art. 3.0, inc. II, do Decreto n.° 5.385, de 4 de março de 2005, que institui o Comitê 
Gestor de PPP na esfera federal estabelece que cabe a ele "disciplinar os procedimentos 
para celebração dos contratos de parceria público-privada e aprovar suas alterações, inclu-
sive os relativos â aplicação do art. 31 da Lei n.o 9.074, de 7 de julho de 1995, e do art. 
21 da Lei n.o 8.987, de 13 de fevereiro de 1995." 
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blico, tem tornado árdua essa via, que não obstante seja legítima, é de 
difícil tramitação. 

É lenda imaginar que a manifestação de interesse reduz o trabalho 
estatal, pois traria "pronto" o modelo de negócio, as minutas de edital e 
contrato, e eventual licença ambiental, se for o caso. Primeiro, porque 
por mais interessante que seja o projeto, o particular não conhece as con-
tas públicas, de modo que as preocupações de caráter fiscal (art. 10, Lei 
n.. 11.079/2004) precisarão ser elaboradas e justificadas. Na prática, os 
interessados apresentam um "rascunho de projeto", inclusive por conta 
dos altos custos envolvidos na sua elaboração. Não é exagerado afirmar 
que qualquer projeto de PPP minimamente estruturado deve começar 
com uma análise financeira da proposta e a sua compatibilidade com a 
capacidade pública de dar-lhe andamento, e isso depende do envolvimento 
do órgão público interessado. 

Outra dificuldade está relacionada ao fato de que vários interessa-
dos podem apresentar propostas significativamente diferentes entre si. 
Neste caso, quais são as regras que ajudarão na escolha da melhor propos-
ta? Em geral, não há uma melhor, mas idéias nos vários projetos que, 
compostas, formam uma terceira proposta. Como garantir isonomia e 
transparência nessa análise? Quais os critérios para ressarcimento das idéi-
as acolhidas? 

Falta, portanto, o estabelecimento de regra procedimental para dar 
seguimento às chamadas "manifestações de interesse". Na prática, casos 
de sucesso contam com o seguinte conjunto de características: o órgão, 
além de já possuir alguma expertise no assunto cujo projeto está sendo 
proposto para ser contratado por meio de PPP, precisa contar com uma 
consultoria técnica capaz de ajudá-lo na justificativa das escolhas relacio-
nadas ao projeto. 

Elaboração de projeto básico 

Tem sentido lógico que a Lei n.° 8.666/1993, de um lado, e as Leis 
n.° 8.987/1995 e 11.079/2004, de outro, tenham regras diferentes 
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quanto à necessidade de apresentação, como anexo do edital, do projeto 
básico. 3-H 

A Lei n.° 8.666/1993 foi pensada para contratos imediatos, nos 
quais a Administração Pública define tudo na relação, que é imediata. Por 
isso obras e serviços somente podem ser licitados quando houver "projeto 
básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos 
interessados em participar do processo licitatório" (art. 7.°, § 2.°, I). Já o 
contrato de concessão (comum, patrocinada e administrativa) envolve 
algo mais do que o mero "toma lá, dá cá" da Lei n.° 8.666/1993, pois 
transfere a realização e a gestão de um empreendimento que é próprio da 
Administração a um particular, que vai implementá-lo e explorá-lo. A 

13  A Lei n.. 8.666/1993 define projeto básico no art. 6.., 1X, nos seguintes termos: "Con-
junto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para carac-
terizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado 
com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade 
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que 
possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, 
devendo conter os seguintes elementos: a) desenvolvimento da solução escolhida de 
forma a fornecer visão global da obra e identificar todos os seus elementos constitutivos 
com clareza; b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de 
forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de 
elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem; c) identificação 
dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar â. obra, bem 
como suas especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, 
sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução; d) informações que possibilitem 
o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e condições 
organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução; e) 
subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua 
programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados neces-
sários em cada caso; e orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em 
quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados;" 

14  Em contrato de PPP são anexos importantes do edital, dentre outros documentos, as 
projeções financeiras do negócio, o quadro de indicadores de desempenho (a partir do 
qual será calculada a remuneração do concessionário) e o regulamento de aplicação de 
sanções. 
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Administração fica, neste caso, desonerada do ônus de organizar e prestar 
a atividade transferida durante o prazo contratual, pois a razão de ser do 
vínculo de longo prazo subjacente ao contrato de concessão é transferir a 
exploração da atividade a um gestor que, num ideal de melhor eficiência, 
produz ganho de qualidade para o usuário final. É por tal razão que as 
Leis n.o 8.987/1995 e 11.079/2004 não obrigam a definição do projeto 
básico ao órgão público contratante, podendo a sua elaboração ficar a 
cargo do parceiro privado." 

A diferença de regime jurídico no processo de escolha do contrata-
do decorre, portanto, do modelo jurídico escolhido. Em outras palavras, 
se nos contratos da Lei n.° 8.666/1993 o projeto básico deve ser um 
anexo do edital, nos contratos de concessão o projeto básico pode ser 
apresentado pelo particular no momento da licitação, cabendo, inclusive, 
considerá-lo para fins de escolha e julgamento do certame. 

Não se nega o desafio que é promover uma licitação para a celebra-
ção de contrato de concessão sem que haja a prévia definição do projeto 
básico. Se, mesmo nos casos em que, havendo projeto básico e executivo, 
a relação contratual não é estável durante o prazo de execução do contrato 
(tendo em vista os freqüentes pedidos de revisão do acordo), imagine-se 
quando a Administração tem, no momento da licitação, apenas elemen-

tos do que será o futuro contrato. O risco de instabilidade futura do vín-
culo contratual parece ser ainda maior. 

Apesar dessa intuição, não é demais afirmar que o contrato de con-
cessão e o da Lei n.° 8.666/1993 são distintos também por este aspecto: 
o contrato de concessão permite transferir ao privado o negócio em si, e 

"Lei ri.° 8.987/1995, art. 18, XV: "O edital de licitação será elaborado pelo poder 
concedente, observados, no que couber, os critérios e as normas gerais da legislação 
própria sobre licitações e contratos e conterá, especialmente: (...) XV— no caso de conces-
são de serviços públicos precedida da execução de obra pública, os dados relativos à obra, 
dentre os quais os elementos do projeto básico que permitam sua plena caracterização, 
bem assim as garantias exigidas para essa parte específica do contrato, adequadas a cada 
caso e limitadas ao valor da obra." 
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não parcelas isoladas de sua execução. Neste contexto, merece reflexão o 
modo desta transferência (regras do processo licitatório), e a gestão do 
futuro contrato, tendo em mira a mitigação dos riscos relacionados ao 
seu descumprimento. 

Uma outra conseqüência da natureza contratual distinta é a autori-
zação para participação do autor do projeto básico na licitação para cele-
bração de contrato de concessão. Enquanto a Lei n.° 8.666/1993 proíbe-
a peremptoriamente, para evitar tratamento privilegiado na licitação (art. 
9.°, I)", a Lei n.o 8.987/1995, ao permitir buscar projetos e soluções 
junto à iniciativa privada, admite a participação do autor do projeto bási-
co (se ele existir, claro) na finura licitação (art. 31, Lei n.° 9.074/1995)17. 
Já que o particular ficará responsável pelo negócio durante longo período, 
é lógico permitir-lhe participar da decisão técnica que condicionará a exe-
cução do contrato, fazendo com que assuma parcela (senão a integralidade) 
da responsabilidade pelas escolhas efetuadas. Neste caso, a remuneração 
do autor do projeto básico pode vir antes ou depois da celebração do 
contrato de concessão (art. 21, Lei n.° 8.987/1995)." 

16  Lei n.o 8.666/1993, art. 9.0,1:  "Art. 9.°. Não poderá participar, direta ou indiretamente, 
da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens e a eles 
necessários: 1— o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica". 

'7  Lei n.o 9.074/1995, art. 31: "Art. 31. Nas licitações para concessão e permissão de 
serviços públicos ou uso de bem publico, os autores ou responsáveis economicamente 
pelos projetos básico ou executivo podem participar, direta ou indiretamente, da licita-
ção ou da execução de obras ou serviços". 

g  Lei n.° 8.987/1995, art. 21: "Art. 21. Os estudos, investigações, levantamentos, proje-
tos, obras e despesas ou investimentos já efetuados, vinculados â concessão, de utilidade 
para a licitação, realizados pelo poder concedente ou com a sua autorização, estarão 
disposição dos interessados, devendo o vencedor da licitação ressarcir os dispêndios 
correspondentes, especificados no edital". O Edital de licitação da Linha 4 do METRÔ 
de São Paulo utilizou-se desta prerrogativa, tendo previsto que: "a PROPONENTE 
deverá se comprometer a efetuar todos os investimentos necessários ao suprimento e 
montagem dos bens, equipamentos e instalações de sua obrigação, à operação e manu-
tenção do sistema, como estabelecido no CONTRATO, bem como realizar o pagamento 
do valor correspondente a 1% (um por cento) sobre o montante dos investimentos 
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Constituição de SPE 

Por que a Lei n.° 11.079/2004 obriga o parceiro privado vencedor 
da licitação para contrato de PPP a constituir uma sociedade de propósito 
específico — SPE para executá-lo?'9  Em outras palavras, o vencedor de 
licitação de PPP deve criar urna nova empresa, com formação de capital 
idêntica àquela que participou da licitação, com objeto social específico 
de implantar e gerir a PPP. Se o vencedor for um consórcio, a SPE deve 
refletir o mesmo percentual de participação das empresas consorciadas. Se 
for vencedora uma empresa não consorciada, ela deve criar urna subsidiá-
ria integral sua para tal finalidade. 

A exigência está relacionada ao fato de se evitar a confusão de infor-
mações, sobretudo financeiras, entre o negócio objeto da PPP e outros 
porventura geridos pelo mesmo grupo econômico. Esta segregação é im-
portante para facilitar a formatação de projetos financeiros, bem como 
para permitir uma melhor fiscalização do contrato de PPP. Outra razão 
para se obrigar essa segregação patrimonial decorre da necessidade de se-
gurança aos agentes financiadores do projeto. Ter-se a execução do contra-
to por meio de SPE facilita a transferência da concessão, tanto pelo poder 
concedente quanto pelo agente financeiro (art. 9.0, §, 1.0, Lei n.° 11.079/ 
2004), bem como a intervenção e o saneamento da concessão. 

previstos no fluxo de caixa de seu PLANO DE NEGÓCIOS, para atender ao estabele-
cido nos itens 11.2.4 e 11.2.4.1 destas Condições Específicas". Referidos itens, por sua 
vez, estabelecem: "Comprovar o pagamento de 50% (cinqüenta por cento) do valor 
correspondente a I% (um por cento) sobre o montante de investimentos previstos no 
fluxo de caixa de seu PLANO DE NEGÓCIOS devido ao UNIBANCO — UNIÃO 
DE BANCOS BRASILEIROS, ou a quem este indicar, decorrente do contrato n° 
0035289401 firmado com a COMPANHIA DO METRÔ. Neste mesmo ato devera 
apresentar o compromisso de pagamento dos 50% (cinqüenta por cento) restantes em 
até 10 (dez) dias após a apresentação do conjunto de instrumentos jurídico que assegu-
rem o financiamento e fornecimento dos trens da FASE I". 

19  Lei n.° 11.079/2004, art. 9.°: "Art. 9.°. Antes da celebração do contrato, devera ser 
constituída sociedade de propósito específico, incumbida de implantar e gerir o objeto 
da parceria". 
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É evidente que se trata de uma exigência cujo cumprimento irnpli-
ca em significativos custos administrativos para o contratado. É por isso 
que na concessão comum não há essa obrigatoriedade, sendo faculdade 
do edital exigi-la ou não (art. 20, lei n.° 8.987/1995).20  Mas na concessão 
patrocinada e administrativa não há opção. O licitante vencedor deve cons-
tituir uma nova empresa especificamente para executar o objeto contratual, 
e assim é em razão do vulto financeiro envolvido no negócio e da necessi-
dade de atendimento de padrões corporativos para uma melhor gestão 
contratual?' 

Consulta Pública 

Nenhum edital de PPP pode ser publicado sem que tenha sido 
submetido à prévia consulta pública (art. 10, VI, Lei n.° 11.079/2004).22  
Trata-se de procedimento mais formal que a audiência pública, e também 
mais eficaz, na medida em que obriga a publicação da minuta do edital e 
do contrato e impõe ao órgão interessado o ônus de responder, uma a 
uma, as sugestões formuladas no período da consulta. Definitivamente a 

" Lei n.° 8.987/19995: "Art. 20. É facultado ao poder concedente, desde que previsto no 
edital, no interesse do serviço a ser concedido, determinar que o licitante vencedor, no 
caso de consórcio, se constitua em empresa antes da celebração do contrato". 

21  O edital da Linha 4 do METRO de São Paulo exigiu que a SPE tenha o formato de uma 
sociedade anônima, enquanto o edital do Sistema de Disposição Oceânica do Jaguaribe 
(EMBASA-BA) não impôs qualquer forma societária. A lei de PPP é silente neste aspecto, 
permitindo que o edital defina o melhor modelo societário, o que deve ser feito levando-
se em consideração o vulto do negócio e os critérios de governança corporativa exigidos 
para o projeto. 

22  Lei n.o 11.079/2004, art. 10,1V: "Art. 10. A contratação de parceria público-privada 
será precedida de licitação na modalidade de concorrência, estando a abertura do proces-
so licitatório condicionada a: [...] VI — submissão da minuta de edital e de contrato I 
consulta pública, mediante publicação na imprensa oficial, em jornais de grande circula-
ção e por meio eletrônico, que deverá informar a justificativa para a contratação, a iden-
tificação do objeto, o prazo de duração do contrato, seu valor estimado, fixando-se prazo 
mínimo de 30 (trinta) dias para recebimento de sugestões, cujo termo dar-se-á pelo 
menos 7 (sete) dias antes da data prevista para a publicação do edital". 
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consulta pública é um importante instrumento de aprimoramento dos 
documentos e diálogo com a sociedade interessada. 

A audiência pública, prevista no art. 39 da Lei n.. 8.666/1993, 

somente será obrigatória quando o valor estimado da licitação for superi-
or a R$ 150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhões de reais). Não há 
regra legal que determine a realização de consulta e de audiência nos pro-
jetos de PPP que superem referido valor, mas nada impede que assim 
aconteça, inclusive para que se garanta maior publicidade e transparência 

ao processo.23  

Capacitação Técnica 

Uma das grandes dificuldades sentidas nos casos do SDO do 
Jaguaribe e da Linha 4 do METRÔ está na tendência em encará-los como 
tradicionais empreitadas de obra pública naquilo que diz respeito às exi-
gências de índole técnica. Idealmente, a gestão de empreendimento não 
deve ser confundida com a mera execução de obra, não havendo qualquer 
empecilho para que o contrato autorize a integral terceirizaçáo de sua exe-
cução. Em contratos de PPP o Poder Público remunera o privado pelo 
grau de excelência com que executa o contrato. A assunção pelo Poder 
Público do ônus de analisar os documentos e aprovar sub-contratações 
implica na transferência ao próprio Poder Público da qualidade do servi-
ço prestado, invertendo a lógica da PPP, cuja grande vantagem está na 
efetiva transferência do negócio ao parceiro privado. 

Critérios de julgamento 

A Lei de PPP proíbe que a licitação seja julgada pela maior oferta a 
ser oferecida pelo particular pela outorga do serviço. A justificativa é sim- 

" O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por meio da Res. 04/2005, obrigou a 
Administração Pública a realizar audiência e de consulta pública nos projetos estaduais 

de PPP. 
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pies: se no contrato de PPP parte (ou a totalidade) da remuneração do 
particular é feita pela Administração, não faz sentido que o particular 
pague e, em seguida, venha a receber da mesma fonte. Na lógica da Lei 
n.° 8.987/1995, a venda da concessão de serviço público propicia a amor-
tização de investimentos públicos já realizados no serviço, bem como a 
repartição de ganhos futuros com o Poder Público. O projeto financeiro 
de uma concessão comum permite que a tarifa reflita esse acerto de con-
tas. Já nas concessões patrocinada e administrativa não há esta opção: o 
projeto financeiro deve sempre buscar a fórmula que implique na menor 
contraprestação pública possível, tendo em vista o comprometimento 
orçamentário futuro do contratante. 

Assim, a Lei de PPP tanto admite que a licitação seja julgada pelo 
menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado (ou sua combina-
ção com o critério de melhor técnica), quanto pela melhor proposta em 
razão da contraprestação a ser paga pela Administração Pública (ou sua 
combinação com o critério de melhor técnica).24  Com relação ao critério 
de melhor técnica (só possível se combinado com menor tarifa ou me-
lhor contraprestação), nunca é demais lembrar que, se por um lado propi-
cia a participação da iniciativa privada na elaboração de soluções para o 
empreendimento, o edital deve fixar parâmetros econômicos rígidos pelo 
Poder Concedente, além de conter o sério risco de subjetividade na análi-
se das propostas. Além disso, devemos refletir se, em virtude da evolução 
tecnológica, os aspectos técnicos podem vir a ser superados durante a lon-
ga etapa de execução do contrato, razão pela qual não se justificaria uma 
licitação com base em tais critérios. 

24  Lei n.° 11.079/2004, art. 12, II: "Art. 12. O certame para a contratação de parcerias 
público-privadas obedecerá ao procedimento previsto na legislação vigente sobre licita-
ções e contratos administrativos e também: (...) II — o julgamento poderá adotar como 
critérios, além dos previstos nos incisos IV do art. 15 da Lei n.o 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995, os seguintes: a) menor valor da contraprestação a ser paga pela Admi-
nistração Pública; b) melhor proposta em razão da combinação do critério da alínea a 
com o de melhor técnica, de acordo com os pesos estabelecidos no edital". 
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Outro tema pertinente ao julgamento da licitação de PPP relacio-
na-se à possibilidade de a licitação ser lançada para um contrato de conces-
são patrocinada e, ao final, a proposta vencedora considerar apenas a recei-
ta tarifária para sua remuneração, renunciando a qualquer parcela de 
contraprestação pública. Na prática, o contrato será de uma concessão 
comum, ao contrário da previsão do edital. O resultado da licitação, por 
sua vez, não tem como alterar a natureza do projeto licitado. Em outras 
palavras, a licitação não poderia ter sido lançada, desde logo, para uma 
concessão comum, pois, de acordo com os estudos embasadores do pro-
jeto, afirmou-se a necessidade de complementação tarifária. Se em razão 
da competição na licitação, ou pela consideração de outros fatores que 
não foram levados em conta nos estudos econômico-financeiros, o con-
trato afinal celebrado for uma concessão comum, nem por isso o proces-
so terá sido inválido. O que não é possível é o contrário, ou seja, a licita-
ção ser lançada para uma concessão comum e a proposta vencedora envol-
ver contraprestação pecuniária pública. O importante é que desde o mo-
mento da abertura da licitação a Administração esteja autorizada a assu-
mir compromisso financeiro futuro em razão da celebração do contrato 
de PPP. Se assim não for, poderá haver um entrave fiscal no futuro. 

Saneamento de erros na documentação 

A Lei n.. 11.079 incorporou tendência que vem sendo verificada 
em nossos Tribunais e admitiu a possibilidade de saneamento de falhas 
nas licitações para celebração de contratos de PPP." Também as Corte de 

25  Lei n.° 11.079/2004, art. 12, IV: "O edital poderá prever a possibilidade de saneamen-
to de falhas, de complementação de insuficiências ou ainda de correções de caráter 
formal no curso do procedimento, desde que o licitante possa satisfazer as exigências 
dentro do prazo fixado no instrumento convocatório". Nesta mesma linha, a Lei Estadu-
al baiana n.° 9.433/05, que trata das licitações e contratações naquele Estado, traz a 
seguinte regra: "Art. 78. A licitação será processada e julgada com observância dos se-
guintes procedimentos: (.4 § 60—A comissão poderá conceder aos licitantes o prazo de 
03 (três) dias úteis para a juntada posterior de documentos cujo conteúdo retrate situa- 
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Contas tem firmado o entendimento de que o excesso de rigor no proces-
so licitatório tende a limitar o número de concorrentes, prejudicando a 
celebração do melhor contrato para a Administração." 

ção fatica ou jurídica já existente na data da apresentação da proposta. § 7°_ Os erros 
materiais irrelevantes serão objeto de saneamento, mediante ato motivado da comissão de 
licitação". No caso da licitação para o SDO do Jaguaribe (EMBASA), o edital definiu 
"correções de caráter formal" como sendo "situação fática ou jurídica já existente e de-
monstrada na data da apresentação da proposta". 

" Neste sentido, já tivemos oportunidade de pesquisar o tema e concluir que "o TCU já 
decidiu que "o formalismo exagerado da Comissão de Licitação configura uma violação 
a princípio básico das licitações, que se destinam a selecionar a proposta mais vantajosa 
para a Administração. (...) O ex-Ministro Extraordinário da Desburocratização, Hélio 
Beltrão, costumava dizer que a burocracia nasce e se alimenta da desconfiança no cida-
dão, na crença de que suas declarações são sempre falsas e que válidas são as certidões, de 
preferência expedidas por cartórios, com os importantíssimos carimbos e os agora 
insubstituíveis 'selos holograficos de autenticidade', sem os quais nada é verdadeiro." 
(TCU. Processo n.° 004.809/1999-8. Decisão 695/1 999 — Plenário). 
O plenário do TCU também já autorizou a inclusão de certidão extraída pela internet 
durante a sessão licitató ria, na forma do voto do Min. Rel. Walton Alencar Rodrigues, 
que entendeu ter havido"[...]  fiel cumprimento ao citado art. 4.°, parágrafo único, do 
Decreto n.° 3.555/2000, no sentido de que 'as normas disciplinadoras da licitação serão 
sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que 
não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da 
contratação'.", tendo decidido que tal ato não configurava"[...] tratamento diferenciado 
entre licitantes, ao menos no grave sentido de ação deliberada destinada a favorecer 
determinada empresa em detrimento de outras, o que constituiria verdadeira afronta aos 
princípios da isonomia e da impessoalidade. 1..1 Não se configura, na espécie, qualquer 
afronta ao interesse público, à finalidade do procedimento licitatõrio nem à segurança da 
contratação, uma vez que venceu o certame empresa que, concorrendo em igualdade de 
condições, ofereceu proposta mais vantajosa e logrou comprovar, na sessão, a aptidão 
para ser contratada." (TCU. Processo n.° TC-017.101/2003-3. Acórdão 1758/2003 — 
Plenário). 
Separar a "mera" irregularidade formal da falta que impossibilita a Administração de 
aceitar determinada proposta é tarefa árdua. Para uma visão sobre o tema, veja-se a 
seguinte casuística: (1) troca de assinatura por rubrica de perito em laudo técnico —"(...) 
seria rigor formal excessivo a manutenção da desclassificação de licitante pela troca de 
assinatura por rubrica." (STJ. Processo n.° RMS 18.254— MM. Rel. José Delgado — 
Primeira Turma - DJ 27.06.2005, P225). Em outro julgado, a Ministra Eliana Calmon 
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afirmou que "Na licitação realizada, a empresa deixou de atender uma das exigências 
formais do edital: as planilhas apresentadas não estavam assinadas por técnico habilitado. 
(...) A jurisprudência desta Corte, em pelo menos dois precedentes, da Primeira e Segun-
da Turmas, repudia o formalismo exarcebado. (...) Afastadas a não-incidência da 
prejudicialidade e a exigência formal exarcebada, voto pelo provimento do recurso."(STJ. 
Processo n.° RMS 15.530/RS — 2aTurrna —Rel. Min. Eliana Calmon — DJ 01.12.2003); 
(2) certidão que comprova a inscrição de empresa no CREA — Conselho Regional de Enge-
nharia. Arquitetura e Agronomia emitida com dados desatualizados em relação ao capital 
social— "Essa circunstância não tem qualquer relevo na espécie, porque a finalidade 
visada pelo edital era o registro, e não o capital da empresa, que, de resto, constava 
atualizado na certidão emitida pelo CREA-SP" (STJ. Processo n.° RMS n.° 6198/RJ — 
2.2  Turma. Min. Rel. Ari Pargendler — DJ 26.02.96); (3) assinatura lançada em local 
diverso do predeterminado —"O ato coator foi desproporcional e desarrazoado, mormente 
tendo em conta que não houve falta de assinatura, pura e simples, mas assinaturas e 
rubricas fora do local preestabelecido, o que não é suficiente para invalidar a proposta, 
evidenciando claro excesso de formalismo." (STJ. Processo n.° MS 5.869/DF — 12 Seção 
—Rel. MM. Laurita Vaz — DJ 07.10.2002); (4) documentação apresentada em uma via, 
quando o edital exigia que fosse apresentada em duas via— t inegável que as disposições 
expressas no ato convocatório devem ser observadas sob pena de atentar-se contra o 
princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Entretanto, inabilitar uma empre-
sa que apresentou toda a documentação solicitada, porém o fez em uma única via en-
quanto que eventualmente poderá trazer prejuízos para a Administração Pública, visto 
que a empresa inabilitada poderia ter apresentado a proposta mais vantajosa." (TCU. 
Processo n.° TC-010.355/95-2 — DOU 25.4.96 — BLC, jun/97, p. 296); (4) empresa 
que não apresentou o valor global e apenas os valore unitários — "Considerando a falha 
presente no procedimento adotado pelo órgão quando decidiu desclassificar a empresa, 
por não estar devidamente expresso no edital que os candidatos deveriam proceder ao 
somatório de todos os itens cotados e assim apresentar o resultado do valor final; Consi-
derando que a empresa ofereceu seus preços por item e global de cada item, bastando, 
portanto, que o Órgão Licitante fizesse o somatório dos valores intermediários globais 
para que obtivesse o preço total da proposta (...) Acordam (...)julgar as presentes contas 
regulares com ressalva, dando quitação aos responsáveis." (TCU. Acórdão n.° 84/99 — 
Plenário — Ministro Substituto-Relator Lincoln Magalhães da Rocha — julgado em 
02.06.99); (5) atraso de quatro minutos na entrega da documentação relativa à habilita-
ção —"Pequeno atraso (quatro minutos) na entrega da documentação relativa à habilita-
ção do licitante não constitui justo motivo para sua exclusão do certame licitatório, vez 
que não desrespeita o princípio da igualdade entre os licitantes, nem mesmo causa atraso 
no andamento do processo licitatório" (TRF/laR. Processo n.° AMS 1999.01.00.089295-
8/DF — Relator Juiz Federal Wilson Alves de Souza — DJ 29/05/2003, p. 97); (6) 
ausência de juntada de documento que não trouxe prejuízo à licitação — "Não é razoável a 
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desclassificação da proposta mais vantajosa para a Administração Pública na hipótese de 
meros equívocos formais. A ausência de juntada da cópia da Convenção Coletiva do 
Trabalho e a suposta falta de especificação da reserva técnica incidente sobre os insumos 
nenhum prejuízo trouxe ao Certame e à Administração." (TRF/4°R. Processo n.o MAS 
2000.04.01.111700-0/PR — Rel. Juiz Eduardo Tonetto Picarelli — DJ2 n.o 63 de 
03.04.2002, p. 509); (7) erro ao mencionar o ano de fabricação do equipamento — 'Não 
deve haver nos trabalhos nenhum rigorismo e na primeira fase da habilitação deve ser 
absoluta singeleza o procedimento licitatório. Erro ao mencionar o ano de fabricação do 
equipamento não é motivo razoável para exclusão de participante. Na dúvida quanto à 
existência do equipamento poderia valer-se da faculdade prevista no art. 43, 430, da Lei 
8666/93, como aliás procedeu com outra empresa. Ora, na dúvida deveria consultar a 
empresa fabricante, dando assim tratamento isonômico. A impetrante, com a junta da 
posterior de documento, apenas aclarou, ainda mais, a situação, portanto, foram respei-
tados os prazos procedimentais na esfera administrativa." (TJSP. Processo n.° AC 249.056-
1/5 — Rel. Pires de Araújo — 3a  Câmara de Direito Público); (8)falta de juntada de todas 
as alterações do contrato social— 'Não justifica a inabilitação de empresa participante do 
processo licitatório a falta de juntada de todas as alterações do contrato social, quando a 
lei de licitações só exige a apresentação do contrato social em vigor" (TJPR. Acórdão n.o 
23.545— 1° Câmara Cível — Rel. Dês. Troiano Netto — julgado em 07.10.2003); (9) 
falta de apresentação dos preços unitários de determinados componentes de urnas eletrônica 
— A Turma negou provimento a recurso ordinário em mandado de segurança em que se 
pretendia a desclassificação de proposta vencedora em licitação para aquisição de urnas 
eletrônicas para as eleições municipais do ano 2000, em virtude do descumprimento de 
exigência prevista no edital — falta de apresentação dos preços unitários de determinados 
componentes das urnas. A Turma manteve a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que 
entendera que o descurnprirnento da citada exigência constituíra mera irregularidade 
formal, não caracterizando vicio insanável de modo a desclassificar a proposta vencedora" 
(STF. Processo n.° RMS n.o 23.714/DF — la Turma — Rel. Mb. Semilveda Pertence—
DJ 13.10.2000); (10) assinatura de sócio-gerente no balanço da empresa —"C..) é exces-
siva a exigência feita pela Administração pública de que, em procedimento licitatório, o 
balanço da empresa seja assinado pelo sócio-dirigente. (...) O procedimento licitatório há 
de ser o mais abrangente possível, a fim de possibilitar o maior número possível de 
concorrentes, tudo a possibilitar a escolha da proposta mais vantajosa." (STJ. MS  5631/ 
DF. Processo n.o 199800056246. DJ 17.08.98, p. 00007); (11) cor de vias—"(...) a 
impetrante foi inabilitada por não ter apresentado a via azul do comprovante de caução 
exigido pelo edital do certame, mas apenas a via branca, considerada "inexeqüível" pela 
comissão de licitação da entidade. (...) É lamentável que uma autoridade pública, por 
meio de ato como o neste mandamus vergastado, obrigue o Judiciário a dispensar o seu 
precioso tempo com tal questiúncula." (TRF/1°R.— 5a  Turma. REO n.o 39010006732/ 
PA. Processo n.o 2001.39.01.000679-2. DJ 10.07.03, p. 170). O Superior Tribunal 
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Inversão de fases e realização de lances 

A inversão de fases e a realização de lances passaram a ser admitidas 

tanto na licitação para concessão (arts. 18 e 18-A, Lei n.o 8.987/1995), 

quanto na licitação para PPP (art. 13 e 12, III, Lei n.o 11.079/2004). 

Cabe ao edital a sua definição. 

A vantagem da inversão de fases está na celeridade do procedimen-

to e na diminuição da litigiosidade entre os licitantes.27  Quanto aos lan-

ces, eles propiciam um aumento de competitividade no processo, o que é 

muito saudável em se considerando que será celebrado contrato de longo 

prazo.28  Por outro lado, argumenta-se que o risco de inexecução do con- 

de Justiça também já decidiu que "o princípio de vinculação ao edital não é 'absoluto', de 
tal forma que impeça o judiciário de interpretar-lhe, buscando-lhe o sentido e a compre-
ensão e escoimando-o de clausulas desnecessárias ou que extrapolem os ditames da lei de 
regência e cujo excessivo rigor possa afastar, da concorrência, possíveis proponentes, ou 
que o transmude de um instrumento de defesa do interesse público em conjunto de 
regras prejudiciais ao que, com ele, objetiva a administração. (...) No procedimento, é 
juridicamente possível a juntada de documento meramente explicativo e complementar 
de outro preexistente ou para efeito de produzir contraprova e demonstração do equívo-
co do que foi decidido pela Administração sem quebra de princípios legais ou constitu-
cionais. (...) O formalismo no procedimento licitatório não significa que se possa desclas-
sificar propostas eivadas de simples omissões ou defeitos irrelevantes". (STJ. 1 a Seção. MS 
n.o 5.418/DF. Processo n.° 1997/0066093-1. DJ. 01.06.98, p. 24). Neste mesmo 
sentido, o Tribunal Regional Federal da la Região: "certo que a Administração, em tema 
de licitação, esta vinculada às normas e condições estabelecidas no Edital (Lei n.o 8.666/ 
93, art. 41), e, especialmente, ao principio da legalidade estrita, não deve, contudo (em 
homenagem ao princípio da razoabilidade), prestigiar de forma tão exarcebada o rigor 
formal, a ponto de prejudicar o interesse público que, no caso, afere-se pela proposta mais 
vantajosa." (TRF/ 1 aR. 6' Turma, REO n.° 36000034481/MT. Processo n.° 
200036000034481. DJ 19.04.02, p. 211).". Pesquisa desenvolvida por ocasião da 
atualização da obra Licitação e Contrato Administrativo (MEIRELLES, Hely Lopes. São 
Paulo, Malheiros Editores, 14. edição atualizada por Enrico de Andrade Azevedo e Vera 
Monteiro, 2006, p. 30 e ss., nota 7). 

" Ela foi admitida na licitação pano SDO do Jaguaribe e não foi na licitação da Linha 4 do 
METRÔ de SP. 

28  No caso do SDO do Jaguaribe, o edital definiu que as proposta até 5% superiores 
menor apresentada seguiriam para a etapa de lances. Parece-nos que um percentual baixo 
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trato deve ser um condicionante na tomada de decisão. Seja em razão da 
possível ausência de condições de habilitação ou em razão do baixo valor 
da proposta. Em um e outro caso o risco pode ser mitigado com a exigên-
cia de garantias suficientes do licitante e contratado no caso de eventual 
descumprimento do contrato. Também é possível que a licitação preveja 
uma etapa de pré-qualificação, com o objetivo de ter-se certa segurança 
quanto aos licitantes que seguirão no processo licitatório (seja ele com ou sem 
inversão de fases). Tal como ocorreu no caso do SDO do Jaguaribe, ainda que 
a licitação tenha sido do tipo menor valor da contraprestação a ser paga pela 
Administração, o edital previu uma etapa de qualificação de propostas técni-
cas antes da fase de julgamento (art. 12, 1, Lei n.° 11.079/2004)." 

Considerações finais 

Ainda que existam vários projetos de PPP em andamento, são ape-
nas dois que estão com a licitação concluída. Tanto no caso da Linha 4 do 
METRÔ de São Paulo, como no caso do SDO do Jaguaribe, na Bahia, 
são contratos a serem executados em setores sem uma regulação organiza-
da e centralizada. Em ambos os casos, a inexistência de agência reguladora 
setorial não depõe, necessariamente, contra eles, mas certamente impõe 
uma responsabilidade redobrada na confecção dos instrumentos contratuais. 
A almejada estabilidade durante a execução do contrato corre o risco de 
restar abalada na hipótese de incompletude do contrato. Uma boa matriz 
de riscos somada a um estudo econômico-financeiro sustentável são ele-
mentos imprescindíveis para que a licitação e contrato sejam confecciona-
dos, e tenham condições mínimas de prever os futuros conflitos e impasses, 
bem como os mecanismos para sua solução. 

como este não tende a garantir nenhum ganho ao processo, uma vez que restringe a 
competitividade. 

29  Lei n.° 11.079/2004: "Art. 12. O certame para a contratação de parcerias público-
privadas obedecerá ao procedimento previsto na legislação vigente sobre licitações e 
contratos administrativos e também ao seguinte: I — o julgamento poderá ser precedido 
de etapa de qualificação de propostas técnicas, desclassificando-se os licitantes que não 
alcançarem a pontuação mínima, os quais não participarão das etapas seguintes". 
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periências externas, e oferecer contribuições teóricas acerca do assunto àqueles 
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Introdução 

A Parceria Público-Privada — PPP no Brasil deu os primeiros pas-
sos para sua efetiva aplicação a partir da edição da Lei n.° 11.079/04, a 
qual institui normas gerais para licitação e contratação no âmbito da ad-
ministração pública. Antes disso, porém, grandes debates foram lançados 
pelos mais variados setores do governo e estudiosos da área, acerca dos 
fatores históricos que levaram à necessidade de se criar um mecanismo 
capaz de suprir a crescente demanda por serviços de infra-estrutura frente 
à escassez de recursos da administração pública. 

A despeito dos inúmeros trabalhos e debates produzidos sobre o 
tema, os quais envolveram não só órgãos e setores ligados à área pública, 
mas também os vários setores da iniciativa privada — que como futuros 
parceiros da Administração Pública nesta nova maneira de atuação, 
interagiram na importante tarefa de identificação de erros e correção de 
rumos —, notou-se que no meio acadêmico o assunto é ainda bastante 
incipiente, principalmente em cursos de extensão voltados para adminis-
tração pública. Desta forma, este fator último foi peça motivadora para a 
escolha do tema para elaboração do artigo ora apresentado. 

O presente trabalho objetiva, com base nos aspectos que nortearam 
a adoção das PPPs no mundo e suas respectivas experiências, trazer para a 
análise o caso brasileiro nos seus aspectos histórico-econômico e legal, 
para, ao final, oferecer subsídios ao entendimento acerca da 
operacionalidade desta nova modalidade de concessão inserida no mundo 
jurídico através da recente edição da Lei das PPPs. 

Será dada abordagem ao tema no que se refere à experiência inter-
nacional, trazendo para análise a prática vivenciada no país berço onde as 
PPPs foram introduzidas — Reino Unido, bem como no país onde o 
modelo de concessão ora analisado foi aplicado sem o devido sucesso, o 
qual pôde servir de exemplo de quais rumos são infrutíferos de serem 
seguidos — Portugal. Por fim, outras duas experiências onde o instituto da 
Parceria Público-Privada deram certo, trazendo mais um exemplo da 
Europa— Espanha— e outro da América Latina— Chile. 
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A experiência brasileira, assim como nos países desenvolvidos, pos-
sui fatores históricos como o crescimento da dívida pública e a crise fiscal, 
que resultou na necessidade de se respeitarem as restrições orçamentárias, 
reduzindo o déficit fiscal via aumento de arrecadação e redução do gasto 
público. Nesse sentido, estaremos apresentando os fatores econômicos 
que levaram o Estado a um processo de obsolescência na oferta e realiza-
ção de serviços de infra-estrutura, fator fundamental para que o país ado-
tasse o instituto das PPPs como forma de suprir a carência na oferta de 
serviços essenciais à população. 

Assim, dentro do cenário em que se encontrava a economia nacio-
nal, e em função do sucesso que a modalidade de concessão sobre a forma 
de PPP vinha logrando em outros países, também o Brasil editou a sua 
própria Lei. À vista disso, neste trabalho serão abordados também os as-
pectos gerenciais da Lei das PPP no Brasil, de forma a entender o que é a 
Parceria Público-Privada, como ela será aplicada, bem como as principais 
questões legais envoltas ao tema. 

Após a exposição conceitual não só dos motivos histórico-econô-
micos que levaram a adoção das Parcerias Público-Privadas, mas também 
dos principais pontos abordados na Lei que a instituiu, em contribuição à 
análise e reflexão do modelo, trataremos dos principais riscos e benefícios 
que poderão ser encontrados com a implantação de programas de conces-
sões sob a modalidade da parceria público-privada no Brasil. 

A fonte metodológica utilizada no presente trabalho foi a pesquisa 
documental, realizada através do levantamento de informações em livros, 
periódicos e artigos, bem como a pesquisa virtual, sendo esta última 
justificada pelo pouco tempo em que as PPPs figuram no meio Público-
jurídico, motivo pelo qual poucos trabalhos teóricos foram desenvolvi-
dos até o momento. 

1 Experiência internacional 

Os anos 80 marcaram o início de profundas modificações na ação 
econômica estatal pelos governos dos países membros da Organização 
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para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE). Tendo na 
vanguarda as administrações Reagan e Thatcher, respectivamente nos EUA 
e no Reino Unido, esse processo traduziu-se numa ampla tendência de 
desregulamentação setorial, particularmente no âmbito financeiro, acom-
panhada de reversão da progressividade da ordem tributária e indução 
seletiva à competição internacional. Com  variada intensidade, esses mo-
vimentos estenderam-se a praticamente todos os países do globo, refle-
tindo-se no padrão das relações entre os setores público e privado (BRITO; 
SILVEIRA, 2005). 

Ainda segundo Brito e Silveira (2005), [...] um dos reflexos mais 
nítidos desta tendência, foi a reorganização patrimonial do setor público, 
através da desestatização, que interferiu decisivamente na forma de provi-
são de bens e serviços públicos". Soma-se a isso as fortes crises cambiais da 
segunda metade dos anos 90, que acabaram por forçar regimes fiscais 
contracionistas de países emergentes da Ásia e da América Latina. Já na 
Europa, a crescente importância estratégica do bloco regional de comér-
cio e investimento, como resposta ao recrudescimento da concorrência 
internacional, impôs aos seus países severos critérios de ajustamento e 
coordenação macroeconômica. 

Dessa forma, a provisão de serviços de infra-estrutura foi direta-
mente afetada por essas tendências, onde governos de diversos países, in-
capacitados de dar continuidade a uma tradição histórica de financiamen-
to fiscal dos grandes investimentos públicos, identificaram na Parceira 
Público-Privada uma alternativa para viabilizar projetos de infra-estrutu-
ra e de provisão de serviços públicos. 

Foi no Reino Unido que a Parceria Púbico-Privada deu-se com 
maior intensidade. Em 1992, sob a administração do conservador John 
Major, foi lançado o embrião do programa de parceria inglês, com base 
em projetos desenvolvidos sob um instrumento denominado Iniciativa 
para o Investimento Privado (em inglês, PFI, de Private Finance 
Initiative). Nessa modalidade de associação público-privada, o setor pú-
blico mantém a responsabilidade pela provisão de parte dos serviços (por 
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exemplo, o setor privado constrói e mantém a infra-estrutura hospitalar, 
mas o setor público fornece os médicos e o resto do pessoal necessário). 
O objetivo principal do PFI era viabilizar projetos por meio do financia-
mento privado, uma vez que a capacidade de implementá-los da forma 
tradicional, se não estava esgotada, estava ao menos reduzida pelos limites 
impostos pelo tratado de Maastrichts. 

Os objetivos do PFI foram sendo corrigidos e adaptados ao longo 
do tempo, de forma que em 1996, no governo de Tony Blair, o Pri vate 
Finance Initiative foi rebatizado de Public Pri vate Partnership ou, em 
Português, Pareceira Público Privada — PPP. 

Brito e Silveira (2005), acerca do Programa de Parceria do Reino 
Unido, assim informam: 

E...] o programa tinha por objetivo mudar a for-
ma de contratação de obras e serviços públicos, 
saindo da maneira tradicional de aquisição de ati-
vos para uma lógica de compra de serviços. A 
busca por alternativas de financiamento perma-
necia no centro da questão, mas o objetivo maior 
passou a ser a eficiência na contratação de servi-
ços públicos. 

Do contexto, verifica-se que a Parceria Público-Privada, no seu sen-
tido mais inovador da expressão, foi concebida na Inglaterra no início da 
década de 90, onde após um período de erros e acertos passou a lograr 
sucesso nos projetos desenvolvidos, fator motivador para que as PPPs 
fossem adotadas em diversos outros países, como Portugal, Holanda, Ir-
landa, África do Sul e Canadá. Vale ressaltar ainda que as PPPs não são 

5  O Tratado de Maaaricht estabeleceu fundamentos para a futura integração política da 
União Européia — UE, onde se destacam acordos de segurança e política exterior, assim 
como a confirmação de uma Constituição Política para a União Européia, a integração 
monetária e o disciplinamento da política fiscal dos países da Zona do Euro para a 
introdução de uma tarifa única. Entre as medidas impostas esta o teto de 3% do PIB para 
o déficit público, para países membros da UE. 
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uma exclusividade de países desenvolvidos, pois constituem uma realida-
de importante em países da Europa Central e na própria América Latina, 
onde se destacam o México e o Chile. 

1.1 A Experiência inglesa 

A experiência inglesa é a mais emblemática, pois é fruto de projetos 
desenvolvidos e testados desde o ano de 1992, quando o conceito de PFI 
(Private Finance Initiative) foi introduzido Desde a introdução do ins-
trumento das PPPs, o governo britânico já assinou 564 projetos de PFI/ 
PPP, que totalizaram um valor de capital de US$ 54 bilhões, o que repre-
sentou 11 % de todo investimento público dos anos de 1998 a 2002 
(CNI, 2004). O Governo britânico assinou até 2003 compromissos su-
periores a £100 bilhões em contratos de PPP com vencimento até 20066. 
Mais de um terço do valor total dos contratos referiram-se a investimen-
tos na área de transportes, saúde, defesa, educação, trabalho e previdência, 
presídios e meio ambiente. 

O objetivo das PPPs no Reino Unido viu-se inicialmente frustrado 
por fatores como falta de coordenação inicial e priorização insuficiente, 
com muitos projetos sendo tocados ao mesmo tempo e de forma muito 
rápida. A correção de rumos incluiu a formação de uma força-tarefa do 
Tesouro para coordenar os projetos, a definição de prioridades, a remoção 
de obstáculos técnicos e urna abordagem flexível que permitiu que as 
PPPs admitissem outros modelos além do modelo típico: conceber, cons-
truir, financiar e operar (CNI, 2004). 

O Ministro do Tesouro e Indústria do governo britânico, Nigel 
Griffiths, no Seminário Internacional "Parceria Público-Privada na 
Prestação de Serviços de Infra-estrutura", promovido pelo BNDES, 

Dados divulgados pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão brasileiro em 
trabalho divulgado sobre as PPPs, disponível em http: //www.planejamento.gov.br/ 
planejamento_investimento/conteUdo/notíciasppp 
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MRE e BID em novembro de 20037, informou que os projetos exe-
cutados sob a forma de PFI/PPP, permitiram, em média, uma econo-
mia de 17% ao governo britânico em relação às formas convencionais 
de oferta de serviços públicos, onde 75% dos projetos foram conclu-
ídos dentro do prazo e 80% dentro do orçamento previsto, contra 
um percentual de 30% dos projetos convencionais, bem como que, 
em uma sondagem do National Audit Office' realizada em 2001 com 
autoridades responsáveis pelos serviços públicos, constatou-se que 81% 
estavam satisfeitas com a relação preço-qualidade obtida com o insti-
tuto da Parceria Público-Privada. 

Ainda no mesmo pronunciamento, o Ministro do Tesouro e In-
dústria do governo britânico elencou o conjunto de características-chaves 
dos contratos de PPR responsáveis pelo aumento da relação preço-quali-
dade, quais sejam: 

A transferência para o setor privado dos riscos que ele está mais 
apto a administrar (riscos operacionais, obsolescência tecnológica 
e outros); 

Remuneração do setor privado apenas contra a prestação do 
serviço claramente especificado (nenhum pagamento é feito 
durante a fase de construção); 

O longo prazo de vigência dos contratos (tempo suficiente para 
a recuperação do investimento); e 

A concorrência na licitação. 

Como se verifica, as PPPs no Reino Unido passaram por um perí-
odo de maturação desde sua implantação até os dias de hoje, maturação 
essa responsável pelo êxito nos projetos desenvolvidos sobre tal modali-
dade de concessão, de forma que os erros do passado fossem sendo 

Disponível em http: //www.bndes.gov.briconhecimento/publicacoes/catalogo/s_PPP.asp. 
g Instituição independente do Governo ligada ao Parlamento, equivalente ao Tribunal de 

Contas no Brasil. 
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erradicados por definitivo para o sucesso dos que ainda viriam a ser im-
plantados, o que nos permite concluir que as Parcerias Público-Privadas 
foram para o Reino Unido uma forma eficiente e eficaz de aumentar os 
investimentos e modernizar os serviços públicos. E, em comparação às 
formas tradicionais de contratação, a PPP representou para aquele pais 
uma economia de recursos e urna melhoria da relação preço-qualidade 
dos serviços prestados. 

Vale ressaltar ainda que, dentro desse processo de aperfeiçoamento 
de modelos, verificou-se a preocupação de manter a legitimidade dos atos, 
tanto para o setor público quanto para o privado. Todas essas razões fo-
ram fatores determinantes para que outros países adotassem, com base no 
modelo Britânico, as PPPs como forma de suprir as necessidades de in-
vestimentos públicos. 

1.2 Outras experiências 

Vários outros países além do Reino Unido introduziram o concei-
to de PPPs, movidos pela necessidade de fazer frente a investimentos cres-
centes em infra-estrutura com a conseqüente redução de recursos fiscais. 
Estima-se que 60 países já adotam ou estão introduzindo o instrumento 
da Parceria Público-Privada como forma de suprir investimentos em infra-
estrutura e serviços. 

Dentre os países com destaque na utilização das PPPs podemos 
citar, na Europa: Portugal, Irlanda, Holanda e Espanha. Fora da Europa: 
Japão, Austrália, África do Sul, Canadá, México e Chile. 

No Seminário que expôs a experiência das Parcerias Público-Priva-
das na Europa9, o representante do Banco de Investimento Europeu (BIE), 
Hug Goldsmith, informou que os projetos financiados por PPPs nos 
países da União Européia são, em sua maioria, voltados para a realização 

9  Realizado em 27 de abril de 2005 pelo Ministério do Planejamento, Ministério da 
Fazenda e Fundo Monetário Internacional. 
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de infra-estrutura de transporte, sendo tal sistema bastante diversificado, 
tendo cada país um modelo de acordo com o seu respectivo arcabouço 

legal. 

1.2.1 Espanha 

Na Espanha, a partir dos anos 90, desenvolveram-se vários Proje-
tos sob a forma de Parceria Público-Privada (Asociación Público Privada — 

APP). Os projetos desenvolvidos sob tal modalidade de concessão, assim 
como em outros países, tiveram o objetivo de suprir a carência de obras e 
serviços de infra-estrutura e foram impulsionados por vários fatores que 
ocorriam na Europa naquele período, dentre eles podemos destacar o fato 
de os organismos públicos estarem contribuindo fortemente com o setor 
privado, com o fim de dar suporte à elaboração e execução dos processos 
licitatórios. Além disso, as instituições financeiras multilaterais aconse-
lhavam aos países em desenvolvimento a aplicação de tal modalidade de 

concessão. 

Dentro desse cenário, a Espanha passou a aplicar a modalidade da 
PPP com o fim de compatibilizar a crescente demanda por obras de infra-
estrutura e a necessidade de contenção do déficit público, tudo isso com o 
suporte dos mercados financeiros que estavam dispostos a fornecer os 
recursos necessários para a execução das obras. 

A Lei de concessões para PPP na Espanha contribuiu sobremaneira 
para o êxito dos Projetos tocados, uma vez que impôs regras rigorosas no 
que se refere à qualidade dos serviços a serem realizados pelo parceiro 
privado, quando introduziu indicadores de qualidade associados a recom-
pensas e penalizações. Segundo Vassallo (2005), a introdução de indica-
dores de qualidade em concessões de rodovias na Espanha tiveram três 
razões para existir: a) a aprovação da nova lei de concessões; b) a necessida- 
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de de dar um serviço mais orientado ao usuário; e c) a decisão da Comissão 
Européia sobre o tratamento das PPPs no déficit e da dívida publicai°. 

Até novembro de 2003, o Governo Espanhol havia assinado 
114 projetos de PPP, em contratos para obras de: autopistas, túneis de 
carretas e pontes, aeroportos e operações aeroportuárias, portos e ter-
minais de coneeineres, transporte de trens de mercadoria e sistemas de 
trânsito rápido". 

Pode-se considerar que a Espanha é um dos países da Europa onde 
o instituto das Parcerias Público-Privadas deu certo. Segundo avaliação 
divulgada pelo Governo Espanhol no Seminário Internacional sobre Pa-
receria Público-Privada, na prestação de serviços de infra-estrutura as ra-
zões para o êxito no desenvolvimento de tais projetos são as formas de 
contratação similares às PPPs, realizadas há mais de 40 anos; marco jurí-
dico estável; boa relação entre os setores público e privado; marco legal 
adaptado aos interesses dos mercados financeiros; e uma indústria de cons-
trução financeiramente capaz e técnica. 

1.2.2 Portugal 

Assim como em outros países da Europa, também em Portugal a 
falta da capacidade de investimento público para acompanhar o cresci-
mento econômico acabou por gerar insuficientes realizações de obras e 
serviços públicos de infra-estrutura, razão que levou o Governo Portugu-
ês a instituir a Parceria Público-Privada como ferramenta para contornar 
tal crise. 

'°A CE impõe que o risco da demanda e o risco de disponibilidade (indicadores de 
qualidade) devem ser transferidos ao setor privado para que a inversão não se contabilize 
inicialmente em um déficit público. 

" Dados apresentados pelo Grupo Dragados no Seminário Internacional Parceria Público-
Privada na prestação de serviços de infra-estrutura, promovido pelo MRE-BID-BNDES 
em 13 de novembro de 2003. 
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Em Portugal, utilizou-se largamente a PPP na construção de estra-
das. Nesse país, em diversas rodovias, lançou-se mão do modelo de pedá-

gio-sombra (sem cobrança do usuário). Este sistema passou a ser aplicado 
nas estradas onde o volume de tráfego não conferia o retorno suficiente 
dos projetos, nele a viabilidade da rodovia era garantida pelo Estado. 

Porém, os contratos sob a modalidade de PPPs em Portugal foram 
norteados de falhas que comprometeram significativamente os resultados 
alcançados. Dentre as falhas mais latentes, podemos citar: a) lançamento 
independente dos projetos; b) composição contratual dos concessionári-
os; e c) menosprezo das possíveis desvantagens e riscos, como por exem-
plo, os riscos ambientais. Tudo isso acabou por gerar a incapacidade do 
setor público de gerir o processo. 

Costa e Silva (2003) informaram que com o lançamento indepen-
dente de projetos, o governo verificou que a partir de 2008 o Orçamento 
do Estado não agüentaria com a totalidade das despesas com os projetos 
rodoviários. Tais fatos se deram porque houve, segundo eles, uma estima-
tiva do custo individual e do custo total dos projetos, quando deveria 
haver uma estimativa do custo anual. Assim, na falta de uma noção de 
capital limitado, lançaram-se todos os projetos independentemente da 
sua importância nacional. O resultado desta falta de gerenciamento foi 
que até 2003, de todos os projetos, apenas alguns poucos que já se encon-
travam adjudicados foram objeto de estudo para verificação da possibili-
dade de renegociação de contratos, e os restantes foram adiados. 

Da análise das falhas ocorridas na implantação de projetos das PPPs 
em Portugal, principalmente no que se refere aos projetos de maior vulto 
implantados por aquele país, a principal lição que se tira é que investi-
mentos em projetos sobre a forma de PPPs envolvem prazos de amorti-
zação que ultrapassam o tempo normal de urna legislatura e chegam a 
passar de gerações. E a solução para este problema seria a necessidade de 
existir um consenso político alargado para garantir a execução dos proje-
tos e incentivar o investimento privado, bem como de se ter em mente 
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que a avaliação técnica só é possível quando se faz um estudo rigoroso das 
desvantagens e riscos. 

Após um período de erros e acertos, Portugal veio adequando tan-
to os projetos em andamento como os novos projetos, de forma a garan-
tir sua executabilidade. Segundo estudo realizado pelo Ministério do Pla-
nejamento, Orçamento e Gestão brasileiro, o programa de PPP 
implementado em Portugal a partir de 1998 possibilitou um rápido de-
senvolvimento de uma rede de rodovias de alta qualidade, o que, até 2006, 
representará a duplicação de toda a extensão da malha de auto-estradas 
concedidas em um período de 10 anos. O modelo está sendo também 
aplicado à construção e operação de hospitais, ferrovias e trens urbanos. 

1.2.3 Chile 

No início dos anos 90, o Chile encarava um déficit em infra-estru-
tura de US$ 11 bilhões e a necessidade do Estado de equilibrar os investi-
mentos com a forte demanda de serviços sociais. Assim, frente a recursos 
insuficientes para investir e uma visão de mercado voltada para as PPPs 
como alternativa para contornar tais problemas, o Governo Chileno fir-
mou um consenso político para utilização da Parceria Público-Privada 
como forma de suprir investimentos em tais áreas. Dentro deste cenário 
foi editada a Lei de Concessões, que tornou o Chile o país sul-americano 
onde mais se utilizou a PPP em sentido amplo. 

Nesse país o modelo de concessões de serviços públicos e de infra-
estrutura passou a vigorar em múltiplos setores a partir da edição da Lei 
de Licitações sob a modalidade de PPP, momento em que se pôs em 
prática um grande número de contrato de concessões, principalmente na 
recuperação e manutenção de rodovias. 

Vassafio (2005), acerca da análise dos projetos em infra-estrutura 
rodoviária, informa que os primeiros contratos não puseram ênfase em 
indicadores de qualidade, mas unicamente em indicadores de seguridade 
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ai 	e que os critérios estabelecidos para a obtenção de resultados foram 
mínimos. Desta forma, verificou-se que as regras que geriam e conduzi-
am os contratos eram insuficientes para a obtenção de resultados positi-
vos, motivo pelo qual se iniciou um trabalho de redefinição de indicado-
res de qualidade, os quais foram inicialmente aplicados em projetos pilo-
tos que ao final acabaram por surtir resultados positivos, corroborando 
assim os novos rumos definidos para a execução dos projetos. 

Vale destacar aqui três indicadores de qualidade utilizados pelo 
Chile para avaliar os projetos de infra-estrutura viária, quais sejam: a) 
índice de compromisso patrimonial (mede o nível de investimentos 
realizados pelo concessionário); b) índice de seguridade vial (contrasta 
a seguridade vial em função da intensidade/capacidade de circulação); 
e c) índice de qualidade do serviço (avalia, através de um conjunto de 
indicadores, o nível de serviço que se presta ao usuário). Divide-se um 
índice de qualidade para os serviços técnicos e um índice de qualidade 
percebida pelos usuários. 

Dentro desse cenário, pode-se dizer que o Chile alcançou resulta-
dos positivos, uma vez que, segundo dados divulgados pelo Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão brasileiro, os investimentos reali-
zados na década de 1992-2002 foram em torno de US$3,4 bilhões, bem 
como que de 1994 até 2005 foram executados 36 projetos, num mon-
tante de US$6 bilhões. Desses projetos, vinte e quatro são do setor de 
transporte, nove aeroportos, duas prisões e um reservatório, sendo que 
vinte deles já estão em operação. 

12  Seguridade Via!: Termo amplamente utilizado por países como a Espanha, Chile e 
México para indicar aspectos relacionados a seguridade das auto-estradas no que se 
refere ao fluxo do tráfego e a prevenção de acidentes. 
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2 As PPPs no Brasil 

2.1 Contexto histórico-econômico 

Por volta dos anos 30, o Estado brasileiro era o principal agente 
produtor e fomentador da economia nacional, via industrialização. A 
montagem desta infra-estrutura coube ao Estado, primeiro porque o vo-
lume de investimentos a ser aplicado era altíssimo e seu retorno muito 
lento e, segundo, porque o setor privado nacional não tinha condições de 
fazê-lo, bem como inexistia a idéia de investimento internacional que se 
tem hoje (POLTRONIERI, 2004). 

O governo era responsável por quase todos os setores da economia. 
Fornecia bens e serviços e realizava investimentos diretamente ou através 
de empresas estatais. Para tal, usava tanto recursos fiscais como recursos 
próprios das empresas, mas também recorria a empréstimos e financia-
mentos internacionais e nacionais, fator esse responsável pelo alto grau de 
endividamento do setor público nacional. Assim, até fins da década de 80 
não existia motivo para suspeitar da atuação da administração pública na 
prestação direta de serviços públicos. A realidade mudou com o esgota-
mento das fontes internacionais de recursos disponíveis nas décadas de 50 
e 70 e a estagnação estrutural da Administração como um todo. 

André Franco Montoro Filho, em artigo publicado no Boletim da 
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas — FIPE, assim comenta acerca 
do esgotamento das fontes de recursos: 

Na verdade, desde a década dos oitenta, o gover-
no, em todos os seus níveis e em suas empresas, 
passou a conviver com acentuadas restrições de 
crédito, praticamente inviabilizando os investi-
mentos nestes setores. Houve assim uma drástica 
redução no volume de investimentos, gerada tan-
to pela incapacidade de financiamento como pe-
las dificuldades de geração de recursos próprios, 
em grande parte comprometidos no pagamento 
do serviço da dívida contraída anteriormente. 
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Como se verifica, dentro desse cenário o Estado brasileiro, após 
algumas décadas, passou a sofrer um processo de paralisia dos serviços 
públicos essenciais de infra-estrutura, e, pelo quadro que se apresenta hoje, 
podemos dizer que os setores mais atingidos foram os de transporte, ener-
gia, telecomunicação e saneamento básico. O Estado chegou ao limite da 
responsabilidade da administração, uma vez que esses serviços estavam próxi-
mos de um colapso na sua disponibilização para a sociedade em geral. 

A década de 90 foi mareada pela tentativa de transformar o Estado 
e racionalizar o setor público, implantando a privatização e mantendo na 
administração pública apenas os meios institucionais de controle e 
regulação. Portanto, o Estado assume um papel de mediador de forças 
entre os vários segmentos sociais e econômicos. Nesse contexto, como 
atrair o investimento privado para auxiliar o Estado no cumprimento de 
suas obrigações legais no que se refere às necessidades básicas e fundamen-
tais da sociedade? As PPPs surgem como alternativa. 

2.2 O surgimento das PPPs no Brasil 

No Brasil, inúmeras são as causas determinantes do surgimento da 
Parceria Público-Privada, a qual decorre mais do que de uma opção de 
natureza político-ideológica, mas da própria crise do Estado brasileiro, 
cuja vertente financeira o incapacita a realizar os investimentos que a soci-
edade requer. Se, de um lado, o setor público não tem condições de aten-
der às demandas sociais, a iniciativa privada busca mercados alternativos 
para utilização de sua capacidade empresarial, financeira e administrativa 
ociosa, em função do longo período recessivo que o país vem atravessan-
do (LODOVICI & BERNAREGGI, 2005). 

Nesse sentido, as PPPs surgem como uma modalidade de contra-
tação em que os entes públicos e as organizações privadas, mediante o 
compartilhamento de riscos e com financiamento obtido pelo setor pri-
vado, assumem a realização de serviços e empreendimentos públicos. 

A PPP é uma modalidade de contrato a ser desenvolvida em para-
lelo aos contratos de concessão já existentes, permitindo um amplo leque 
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de atividades que incluem principalmente projetos de infra-estrutura. Em 
sentido mais amplo, representa o trabalho conjunto dos setores público e 
privado, em cooperação, para oferecer infra-estrutura e serviços à popula-
ção alcançada pelo empreendimento. 

Para Brito e Silveira (2005), duas questões permeiam o debate eco-
nômico em torno da justificativa de se adotar um programa de Parceria 
Público-Privada, quais sejam, "[...] a obtenção de espaços orçamentários 
para viabilizar investimentos em um quadro de restrição fiscal e a eficiên-
cia na prestação de serviços públicos." 

Pelo ponto de vista dos citados autores, a PPP pode ser uma alter-
nativa para viabilizar investimentos, frente a uma escassez de recursos ge-
rada pela necessidade de contenção de gastos públicos, em confronto com 
a crescente demanda pela oferta de serviços de boa qualidade, como 
contrapartida à pesada carga de impostos que o contribuinte brasileiro é 
obrigado a arcar. 

O chefe do Departamento de Assessoria Econômica do Ministério 
do Planejamento, Demin Fiocca, em trabalho elaborado acerca do papel 
das PPPs na retomada do crescimento sustentável, afirma que o Brasil 
precisa elevar o nível de investimentos em infra-estrutura, uma vez que a 
crise energética de 2001 causou a perda de 3% do PIB e, segundo sua 
análise, o novo modelo de concessão a ser adotado no Brasil poderá, por 
exemplo, estimular o investimento em geração de energia, setor estratégi-
co para dar suporte à retomada do crescimento. 

Frente a esses problemas, a Parceria Público-Privada surge como 
um mecanismo que visa a maximização da atração do capital privado para 
a execução de obras públicas e serviços, por meio de concessão, bem como 
para a prestação de serviços que a administração pública seja usuária direta 
ou indireta, suprindo a escassez de recursos públicos para investimento de 
curto prazo. 

Assim, levando-se em consideração o cenário internacional, que já 
contava com uma considerável experiência nos programas de parceria como 
forma de suprir as necessidades de investimento, também o Brasil, frente 
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ao quadro econômico que se encontrava, iniciou em 2002 a discussão 
sobre a adoção de um programa de Parcerias Público-Privadas, discussão 
essa que culminou na elaboração do Projeto de Lei n.° 2.546, de 2003, 
que buscou adaptar o atual marco legal de contratação previsto na Lei de 
Licitações e de Concessões de serviços Públicos'', de forma a permitir 
alterações que potencializassem o sistema de parceria e o seu elemento de 
distinção, qual seja: o compartilhamento dos riscos e o financiamento 
privado. Desta forma, e após mais de um ano de discussão em torno do 
referido Projeto de Lei, foi editada em 30 de dezembro de 2004 a Lei n.° 
11.079“, que instituiu normas gerais para a licitação e contratação de 
Parceria Público-Privada no âmbito da Administração Pública. 

3 Os Aspectos gerenciais da Lei n.° 11.079/04 (Lei das PPPs) 

O modelo brasileiro de PPP recepcionado pela Lei n.° 11.079, de 
30 de dezembro de 2004, define a Parceria Público-Privada como um 
contrato de prestação de serviços entre o setor público e o privado, sendo 
vedada a celebração de contratos que tenham por objetivo único o forne-
cimento de mão-de-obra ou equipamentos. Estabelece ainda um valor 
mínimo de contrato de R$20 milhões (art. 2°, § 40, I) e um prazo míni-
mo de cinco e máximo de 35 anos para os contratos de parceria, já inclu-
indo eventual prorrogação (art. 50,1). 

A fixação de um valor mínimo para os contratos de PPP teve como 
objetivo afastar a possibilidade de que serviços de baixo valor contratual, 
contratados normalmente pela Lei n.° 8.666/93, viessem a serem licita-
dos como PPP. 

A definição legal de um valor mínimo para o firmamento de con-
tratos sob a modalidade de PPP se faz necessária em função da complexa 

13  Lei n.° 8.666/93 (Lei de Licitações), Lei n.° 8.987/95 e Lei n.° 9074/95 (Lei de 
Concessão de Serviços Públicos). 

' 4  Publicada no Diário Oficial da União em 31/12/2004. 
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estrutura contratual, a qual envolve elevados custos de transação, não sen-
do, portanto, adequados a projetos e serviços de pequena escala, em que 
um potencial ganho de eficiência não comportaria os custos de transação 
associados (BRITO; SILVEIRA, 2005). 

De forma geral, o setor público indica os resultados esperados, ou 
serviços e obras pretendidos, e o setor privado concebe o projeto no con-
texto da tecnologia por ele julgada mais adequada, executa, financia e 
opera pelo tempo e nas condições definidas contratualmente. Vale ressal-
tar aqui que segundo o artigo 7° da Lei n.° 11.079/04, a contraprestação 
da Administração Pública será obrigatoriamente precedida da 
disponibilização do serviço, objeto do contrato, ou seja, a remuneração 
somente será devida ao parceiro privado após a entrega da obra ou do 
serviço licitado, podendo variar de acordo com as metas e padrões de 
desempenho (parágrafo único do art. 6°). 

O regime aplicável às PPPs adota ainda uma estrutura conceitual 
que define como Parceria Público-Privada o contrato administrativo de 
concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa. 

O § 1° do Art. 2° prevê que na concessão patrocinada poderá ha-
ver, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários, uma complementação 
de receita pela autoridade pública em forma de contra prestação pecuniária. 
Neste caso, por se tratar de prestação de serviço público ao usuário, apli-
ca-se subsidiariamente o disposto na lei de concessões. Para exemplificar 
citamos o caso de uma concessão de rodovia, onde a cobrança de tarifa 
módica não seria suficiente para recuperar o investimento e remunerar o 
capital, sendo necessário, portanto, a complementação de receita pela au-
toridade pública para tornar o empreendimento viável. 

No que se refere à concessão administrativa, o § 2° do Art. 2° 
define-a como sendo um contrato de prestação de serviços que a adminis-
tração pública seja usuária direta ou indiretamente, cabendo a ela o paga-
mento integral ao parceiro privado. Como exemplo, citamos contratos 
para construção, manutenção e gestão de hospitais e escolas públicas, em 
que, embora exista um beneficiário, no caso o cidadão, é a própria admi- 
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nistração a usuária indireta do sistema, por ser ela a compradora do servi-
ço prestado pelo parceiro privado. 

Outro ponto importante de que trata a Lei das PPPs é acerca da 
repartição de riscos entre as partes, inclusive os referentes a caso fortuito, 
força maior, fato príncipe e álea.15  econômica extraordinária, prevista no 
inciso V do artigo 4° e inciso III do artigo 5°. Para Brito & Silveira (2005), 
este dispositivo representa uma alteração significativa do regime tradicio-
nal de repartição de riscos entre a administração e os entes privados, uma 
vez que nos contratos administrativos em geral, regidos pela Lei n.° 8.666/ 
93, o poder público arca com o ônus integral desses riscos, e, no caso da Lei 
n.° 8.987/95, os riscos dos contratos são transferidos para o ente privado. 

Nesse novo paradigma em que o setor público e o setor privado 
realizam investimentos em parceria, associando eficiência privada e visão 
pública de longo prazo, os riscos de construção e operação são transferi-
dos ao setor privado, o que induz ao primeiro a eficiência, e ao setor 
público, quando compartilha os riscos de demandas, a viabilidade do 
investimento.Vale ressaltar ainda que a Lei de PPP, quando permite, ain-
da contratualmente, o compartilhamento de riscos entre o setor público e 
o setor privado, está introduzindo uma importante mudança no direito 
administrativo brasileiro, quando resguarda no processo os interesses do 
ente privado. 

Como resultado desse compartilhamento de riscos, deverá se esta-
belecer uma Matriz de Risco'6  para orientar a produção dos contratos de 
concessão, com uma nova divisão de riscos entre o Poder Público e o 
Parceiro Privado, onde essa disposição implicará em contratos mais flexí- 

's Fato Príncipe: paralisação definitiva ou temporária do trabalho, por ato de autoridade. 
Uma das espécies da força maior. Álea: Probabilidade de perda concomitante a. probabi-
lidade de lucro. Dicionário Aurélio Eletrônico — Séc. XXI. 

16  Matriz de Risco é um método, ou sistema, capaz de localizar e definir, com razoável 
margem de segurança, áreas de trabalho mais passíveis de oferecer oportunidade de 
distorções a ilicitudes, capazes de gerar benefícios para seus autores e concomitante 
prejuízo, ou lesão operacional, para a entidade alvo dos desvios. 
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veis, que possam incorporar variações de risco ao longo da vida das con-
cessões. 

A Lei n.° 11.079/04 trouxe também uma importante inovação 
que merece destaque na nova modelagem, no que se refere à Sociedade de 
Propósitos Específicos — SPE", onde o art. 9° disciplina que, antes da 
celebração do contrato de PPP entre o setor Público e o Privado, deverá 
ser constituída entre ambos uma SPE para implantar e gerir seu objeto. 
Neste caso, a Lei trata ainda do direito do Parceiro Privado de intervir no 
controle da respectiva sociedade em caso de inadimplência dos contratos 
de financiamento ou de queda dos níveis de retornos a patamares que 

comprometam o cumprimento das obrigações finuras. Porém, o disposi-
tivo legal (art. 5° § 2°, I) que prevê a transferência do controle da socieda-

de não altera a prerrogativa da administração de intervir na concessionária 
para garantir a segurança e a continuidade da prestação do serviço. 

FÉRES (2005), em artigo elaborado sobre as SPEs no âmbito das 
PPPs, cita o item 55 da versão portuguesa constante do Livro Verde sobre 
as PPPs na União Européia, que trata da importância de uma entidade 
dotada de personalidade jurídica para um melhor controle das operações 
contratuais ao longo do tempo, conforme trecho abaixo: 

A cooperação directa entre o parceiro público e o 
parceiro privado no quadro de uma entidade do-
tada de personalidade jurídica permite ao parcei-
ro público manter um nível de controle relativa-
mente elevado sobre o desenrolar das operações, 
que pode adaptar ao longo do tempo, em função 
das circunstâncias, através da sua presença entre 

17  A Sociedade de Propósitos Específicos — SPE é uma das formas societárias existentes no 
ordenamento brasileiro e tem natureza de uma Cotporate joint venture formada entre os 
setores privado e público, não estando o controle societário nas mãos da administração, 
para que assim não se caracterize uma sociedade de economia mista. A SPE no âmbito da 
PPP, em seu art. 9°c parágrafos, estabelece algumas restrições censitárias qualitativas e 
quantitativas ao quadro de sócios. 
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os accionistas e nos órgãos de decisão da entidade 
comum. Permite igualmente ao parceiro público 
desenvolver a sua experiência própria da explora-
ção do serviço em causa, com recursos ao apoio 
de um parceiro privado. 

Na carona dos argumentos sobre a SPE na modalidade de PPP da 
Europa, podemos concluir que tal instrumento poderá ser utilizado pelo 
Estado como meio para orientar a alocação de recursos particulares na 
consecução de interesses públicos para os contratos de parceria, bem como 
para manter um acompanhamento mais detalhado no desenvolvimento 
dos projetos. Porém, somente com a utilização diuturna das Sociedades 
de Propósitos Específicos se poderá dizer de sua eficiência ou não enquan-
to meio de realização de interesses públicos. 

Outro ponto importante a ser destacado da Lei é o fato de que a 
abertura do processo licitatório estará condicionado a fatores que visem a 
manutenção do equilíbrio econômico-orçamentário do ente Público, quais 
sejam: a) elaboração de estimativa do impacto orçamentário-financeiro 
nos exercícios em que deva vigorar o contrato de parceria; b) declaração 
do ordenador de despesa de que as obrigações contraídas pela administra-
ção no decorrer do contrato são compatíveis com a lei de diretrizes orça-
mentárias e estão previstas na lei orçamentária anual; c) estimativa do 
fluxo de recursos públicos para o cumprimento, durante a vigência do 
contrato e por exercício financeiro, das obrigações contraídas pela Admi-
nistração Pública; d) seu objeto deve estar previsto no plano plurianual 
em vigor no âmbito onde o contrato será celebrado; e) submissão de 
minuta do edital e de contrato à consulta pública; e f) licença ambiental 
prévia ou expedição das diretrizes para o licenciamento ambiental. 

Observa-se do estudo acima descrito que as previsões legais foram 
norteadas pelos principais aspectos positivos e negativos observados em 
experiências externas, notadamente com relação ao caso de Portugal, que 
teve como principal razão de resultado o ineficiente e mau planejamento 
e gerenciamento do orçamento público. 
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De modo a atenuar possíveis riscos ao não cumprimento das obri-
gações pecuniárias contraídas pela administração pública nos contratos de 
PPP, o Capítulo III da Lei n.° 11.079/04, trata em seu art. 80  e incisos, 
que serão permitidas vinculações de receitas, instituições de fundos espe-
ciais, contratação de seguro-garantia com organismos multilaterais, além 
daquela prestada por fundo garantidor ou empresa estatal criada para essa 
finalidade. O Art. 16 da mesma Lei ainda prevê que a União, suas autarquias 
e fundações públicas participarão, com o limite global de R$ 6 bilhões 
para o Fundo Garantidor de PPP, que terá a finalidade de garantir o paga-
mento das obrigações pecuniárias assumidas pelo parceiro público. 

O Art. 22 da Lei em análise condiciona a União a contratar sob a 
modalidade de PPP somente quando as despesas de caráter continuado 
do conjunto das parcerias já contratadas não tiverem excedido, no ano 
anterior, a 1% da Receita Corrente Líquida — LRC do exercício, bem 
como as despesas anuais dos contratos vigentes nos 10 anos subseqüentes 
não poderão exceder a 1% da RCL projetada para os respectivos exercíci-
os. Tal assertiva teve como finalidade evitar que as obrigações com o paga-
mento da contraprestação pública representassem risco de indisciplina fis-
cal e viessem a comprometer parcela substancial do orçamento público. 

Importante também frisar que o artigo 28 dá o mesmo tratamen-
to, no que se refere à limitação para a concessão de garantias e transferên-
cias voluntárias que a União fará aos Estados, Distrito Federal e Municípi-
os, onde deverá ser observado o comprometimento do limite de 1% da 
Receita Corrente Liquida com contratos de Parceria Público-Privada. 

Um dos pontos mais destacados na experiência internacional como 
fundamental para a boa condução dos programas de PPP é a existência de 
um órgão público central, responsável por coordenar a implementação 
dos projetos, desenvolver expertisP em PPP e disseminá-la pelos órgãos 
da administração pública (BRITO; SILVEIRA, 2005). 

IS  EXPERTISE: S.f., perícia, avaliação ou comprovação realizada por experto. Dicionário 
Aurélio Eletrônico — Séc. XXI 
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Nesse prisma, a Lei de PPP definiu em seus art. 14 e 15 as compe-
tências do órgão gestor das PPPs, delegando a composição do mesmo por 
representantes indicados nominalmente pelo Ministério da Fazenda, Casa 
Civil da Presidência da República e Ministério do Planejamento, Orça-
mento e Gestão, onde este último será o responsável pela coordenação 
das atividades do órgão. Assim, todos os editais sob a modalidade de 
PPPs estarão subordinados ao órgão Gestor, que analisará, procederá a 
licitação, acompanhará e fiscalizará a execução dos contratos. 

Assim, dentro dos aspectos gerenciais disciplinados pela Lei n.o 
11.079/2004, podemos concluir, utilizando-se das palavras de Brito & 
Silveira (2005), que a Parceria Público-Privada é um modelo de 
contratação de serviços públicos em que a remuneração do particular é 
feita parcialmente ou integralmente pelo Estado. É uma mudança na ló-
gica de aquisição de ativos para uma de compra de serviços, que acarreta 
alteração fundamental na estrutura de incentivos de contrato. Sendo res-
ponsável pelo projeto, construção, financiamento e operação dos ativos 
necessários à disponibilização do serviço, o particular é incentivado a ado-
tar uma visão integrada do ciclo de vida do empreendimento, o que esti-
mula, além da eficiência, melhor qualidade na prestação do serviço. 

4 Riscos e benefícios das PPPs 

Conforme visto até aqui, o modelo de cooperação entre setor pú-
blico e privado preconizado pela PPP apresenta-se como alternativa às 
necessidades sociais, principalmente em infra-estrutura e serviços públi-
cos. No plano internacional, as PPPs têm, de forma geral, atendido às 
demandas. Não sem, contudo, ter sido preciso sanar algumas falhas en-
contradas no decorrer da implementação. No Brasil, as parcerias já nas-
cem com a vantagem de poder implementar este novo modelo de 
contratação considerando como bússola os erros e acertos observados nas 
experiências externas. Assim, a partir desta percepção, trazemos neste ca-
pítulo uma síntese de estudos sobre o tema que nos mostram pontos de 
riscos e benefícios que se pode ter com as PPPs, e que para o caso do 
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Brasil, em suas esferas governamentais, poderão servir como referência 
em suas ações. 

4.1 Riscos 

Sobre as dificuldades de se formatar as Parcerias Público-Privadas, 
a pesquisadora do Departamento de Administração da UNB, professora 
Joslin (2004), bem resume como sendo uma das complicações o fato das 
parcerias serem de naturezas distintas e terem atores diferenciados (setor 
público e privado). Nesta relação é importante ressaltar a responsabilização 
e os pesos atribuídos a cada parceiro. Aqui faremos um breve relato dos 
principais pontos críticos atribuídos sob o ponto de vista do setor público. 

4.1.1 As PPPs e a responsabilidade fiscal — endividamento público 

Constitui uma das diretrizes para a contratação da Parceria Públi-
co-Privada, conforme previsto no art. 4., inciso IV da Lei n.° 11.079/04, 
a "[...] responsabilidade fiscal na celebração e execução das parcerias." 

Desperta esse dispositivo para os riscos que as contratações em lon-
go prazo podem representar para a Administração Pública. O efetivo com-
promisso financeiro assumido pela Administração, na forma de 
contraprestação, deve ser suportada pelos orçamentos seguintes ao da 
assunção da despesa. Diante disso, a Lei das PPPs, em seu artigo 10, dis-
ciplina que a contratação seja precedida de licitação na modalidade con-
corrência, resguardada por estudos técnicos que atendam aos parâmetros 
de metas fiscais previstos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, e 
condicionando seus efeitos financeiros nos períodos seguintes à compen-
sação do aumento permanente da receita ou redução permanente da des-
pesa. 

Em continuação, a Lei de PPPs também impõe que seja elaborada 
estimativa do impacto orçamentário-financeiro nos exercícios em que 
devam vigorar o contrato de PPP; que seja observada a compatibilidade 
com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária anual e Plano 
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Plurianual, bem como outras providencias que possam resguardar as fi-
nanças públicas não só com vistas a vigência total do contrato, como o 
acompanhamento do orçamento ano a ano. 

Podemos deduzir dos regramentos que a Lei quer assegurar que a 
contraprestação pela Administração Pública seja suficiente para que, no 
período da vigência do contrato, possa cobrir o compromisso financeiro 
assumido, bem como os riscos. Caso contrário, estaremos mais uma vez 
diante de um fato já historicamente notado na economia brasileira, que é 
postergar a dívida e acarretar ainda mais o endividamento público futuro. 
Aliás, uma das preocupações despertadas pela instituição das PPPs diz 
respeito à credibilidade no governo em honrar contratos que poderão 
durar algumas décadas. A propósito da questão orçamentária, este foi um 
dos problemas detectados na experiência implementada em Portugal, que 
estouraram o orçamento público e levaram à suspensão de algumas 

contratações. 

4.1.2 Eleição de Prioridades 

A experiência portuguesa nos traz um outro ponto que compro-
mete o resultado da parceria na modalidade de PPP: o lançamento inde-
pendente de projetos. Sem gerenciamento sobre o orçamento do Estado, 
lançaram-se todos os projetos independentes de sua importância, acarre-
tando renegociação de contratos e adiamento de planos de ação A lição 
que se tira, como forma de conter riscos, é que as principais decisões sobre 
investimentos governamentais obedeçam a um planejamento capaz de 
sinalizar os objetivos da ação governamental e as prioridades de alocação 
dos recursos públicos no médio e longo prazo. 

Os critérios na escolha de projetos devem obedecer a um programa 
de investimento para assegurar o melhor uso dos recursos públicos na 
execução da provisão de serviços públicos. Assim, devem ser considerados 
na contratação de uma PPP: a demanda social, as opções de contratação e 
a estimativa do montante mínimo de recursos públicos capazes de viabilizar 

o projeto. 
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4.1.3 Ações de importância estratégica 

No que se refere às ações de importância estratégica, Juruá (2004) 
lança importante questionamento acerca da possível cobiça internacional 
sobre rios e florestas, ou ainda sobre recursos minerais e energéticos, po-
dendo haver o aproveitamento desse tipo de contrato para garantir o usu-
fruto de nossas riquezas naturais por um longo período de tempo, a títu-
lo de contraprestação dos contratos de parceria. 

Esse é um importante ponto de reflexão que a Administração Pú-
blica deverá observar para que as contratações não se revistam de instru-
mento para o crescimento sustentável e encontrem espaço para interferir 
em matérias de soberania nacional. Esta possibilidade está disposta no 
Art. 60, incisos III e IV, da Lei n.. 11.079/04, que aduz que a contra-
prestação da Administração Pública poderá ser feita por outorga de direi-
tos em face da Administração Pública, e por outorga de direitos sobre 
bens públicos dominicais". É bastante razoável, então, que não se perca 
de vista as ações de importância estratégica e assim sejam tomadas medi-
das que resguardem áreas vitais de interesse nacional, como por exemplo: 
exploração e produção de petróleo e gás natural; e setor elétrico, com a 
instalação de usinas hidroelétricas e termoelétricas. Vale lembrar que a 
transferência de domínio dos bens dominicais exige lei autorizativa, avali-
ação prévia e licitação. 

4.1.4 Garantia aos investidores 

O financiamento privado das parcerias não elimina a possibilidade 
de que o parceiro privado busque financiar-se junto a organismos oficiais 

'9  Bens públicos dominicais, também chamados dominiais — são os próprios do Estado 
como objeto real, não aplicados nem ao uso comum nem ao uso especial, tais como os 
terrenos ou terras em geral, sobre os quais tem senhoria, à moda de qualquer proprietá-
rio, ou que, do mesmo modo, lhe assistam em conta de direito pessoal. MELLO, Celso 
Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. Editora Malheiros. São Paulo: 
1999. 
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de crédito. Assim, do que se entende do disposto no Art. 50, §2°, Inciso 
III, da Lei n.° 11.079/04, as obrigações constituídas pelos financiadores 
do projeto junto aos fundos e empresas estatais garantidores das parcerias 
poderão ser repassadas ao governo como resgate de operações. Neste caso, 
não nos parece que os riscos estejam efetivamente sendo compartilhados, 
restando ao Estado arcar, em verdade, com os riscos de crédito. 

4.2 Benefícios 

De início ressaltamos a proposta original das PPPs que é tornar 
viáveis economicamente projetos de investimento de interesse da admi-
nistração pública, de forma a atrair capitais privados para o seu financia-
mento. À vista desta proposimra e diante das evidências internacionais, 
foram notados os principais aspectos positivos, representativos da inova-
ção que poderá trazer essa nova modalidade de contratação. Abaixo 
elencamos: 

Alternativa à necessidade de investimentos — como condição 
à retomada e sustentação do crescimento econômico do país; 

Recursos significativos com a captação de recursos privados 
— permite ao governo aumentar o investimento em infra-estru-
tura sem aumentar seu endividamento, pelo menos em curto 
prazo; 

Amplo leque de investimentos — permite suprir demandas em 
variadas áreas como segurança pública, habitação, saneamento 
básico, infra-estrutura viária ou elétrica; 

Capacidade gerencial e tecnológica próprias do setor privado 
— maior capacidade administrativa e de inovação tecnológica, o 
que emprestaria um nível mais elevado de eficiência ao setor 
público, resultando na reforma e modernização dos serviços; 

Vinculação do retorno financeiro à qualidade da obra e/ou 
exploração da atividade — melhoria da relação custo-benefício 
na prestação dos serviços com o estabelecimento de metas de 
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resultados, que deverão servir de referência para o cômputo da 
remuneração da entidade privada; e 

f) Compartilhamento de riscos — cada contrato da PPP deverá 
definir diferentes níveis de transferência de risco. 

Em linhas gerais, as PPPs apresentam-se como alternativa positiva 
à atual situação econômico-financeira e social do Brasil — situação esta 
cultivada a longas décadas de déficit público e a elevado custo social. As-
sim, representam importante instrumento para viabilizar investimentos 
em infra-estrutura e serviços de utilidade pública, utilizando-se de novo 
padrão de financiamento. Contudo, para um crescimento sustentável em 
longo prazo, devem ser observados os parâmetros dispostos na Lei de 
Responsabilidade Fiscal, como forma de garantir a transparência na utili-
zação de recursos públicos no decorrer de variadas gestões. De fato, as 
repercussões políticas e econômicas só poderão ser notadas pela sociedade 
brasileira no decorrer da efetiva implementação de contratações na moda-
lidade de Parceria Público-Privada. 

Considerações Finais 

Em síntese, a Parceria Público-Privada foi originalmente concebida 
na Europa, na década de 90, para suprir as demandas sociais, uma vez que 
o poder público já não dispunha de crédito financeiro suficiente para o 
atendimento das necessidades sociais com investimentos, especialmente 
em infra-estrutura. Para o setor privado, por sua vez, tal medida pôde 
representar a busca de soluções pelas "imperfeições" do mercado, ofere-
cendo novas formas de atuação frente ao afunilamento de campos 
mercadológicos a explorar20. Nessa relação de interesses, as PPPs passa-
ram então a ser utilizadas por governos, ultrapassando continentes, como 

" O ponto de vista do setor privado não foi objeto deste trabalho, contudo, trouxemos a 
citação para lembrar que existe o outro lado para o qual a parceria pode apresentar-se 
também como alternativa positiva na busca de investimentos. 
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instrumento de reformulação de ações, políticas e atividades governamen-
tais com vistas ao atendimento dos anseios sociais frente à escassez de 
recursos. Contudo, nem sempre as experiências foram bem sucedidas e, 
em razão da necessidade de readequação a esta nova modalidade de 
contratação, procedimentos tiveram que ser revistos, revelando-se positi-
vamente na maioria dos países onde foram utilizadas. 

Do panorama geral passamos ao ponto focal deste trabalho que, 
evidentemente sem pretensões de esgotar o tema, foi o de informar, atra-
vés de uma visão geral dos modelos de PPPs utilizados ao redor do mun-
do e experiências efetivamente implementadas, baseados em erros e acer-
tos observados em outros países, fazer uma análise conceitual dessa nova 
modalidade de contratação, na forma especificada pela lei brasileira de n.° 
11.079/04 — Lei das Parcerias Público-Privadas. 

Nesse sentido, esta modalidade de contratação surge, com a parce-
ria entre os entes públicos e as organizações privadas, onde a principal 
distinção das Leis brasileiras já existentes, de Licitações (8.666/93) e de 
Concessões de Serviços Públicos (8.987/95), está nos elementos chaves: 
compartilhamento dos riscos e financiamento privado. Vimos também 
que há duas formas de parceria: a modalidade patrocinada — quando, com-
plementarmente à garantia de risco-retorno ao setor privado, há a 
complementação pecuniária prestada pelo Poder Público; e a modalidade 
administrativa— quando a empresa toca a obra, encarrega-se de adminis-
trar a atividade para a qual a obra foi construída e recebe para isso desem-
bolsos do governo previstos em contrato. 

Mais uma inovação observada na Lei de PPPs diz respeito à Socie-
dade de Propósito Específico — SPE, entidade dotada de personalidade 
jurídica que surge como instrumento que poderá ser utilizado pelo Esta-
do como meio para orientar a alocação de recursos particulares na conse-
cução de interesses públicos nos contratos de parceria, bem como para 
manter um acompanhamento mais detalhado no desenvolvimento dos 
projetos. 
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Em contraposição, frente aos problemas que poderão existir, consi-
derando-se inclusive experiências externas, reunimos, nas avaliações de 
estudiosos do tema, as principais críticas à instituição das PPPs. Destas 
elegemos a questão orçamentária como importante ponto a ser observa-
do, dado o compromisso financeiro a que o Estado irá se submeter por 
longo prazo, a importância de eleição de prioridades e o risco de interfe-
rências internacionais em questões de caráter estratégico como, por exem-
plo, a exploração de recursos naturais. 

Em resumo, os fatores críticos para o sucesso das PPPs são: com-
promisso político, legislação adequada, experti se, priorização de projetos 
e a existência de um fluxo regular e previsível de provisão dos serviços e 
pagamentos. Os dois primeiros dizem respeito ao ambiente institucional 
no qual os contratos serão firmados: a estabilidade econômica, política e 
social e a existência de um marco legal e regulatúrio forte o bastante para 
garantir a confiança do investidor privado no cumprimento dos contra-
tos. Os demais fatores dizem respeito à administração e à operacionalização 
dos projetos de PPP. 
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O CONTRATO ADMINISTRATIVO COMO FENÔMENO 

ATUAL DO DIREITO ECONÔMICO 

Cláudio Cairo Gonçalves' 

Resumo 

Existe um movimento crescente da Administração Pública voltado para a 
estipulação de contratos com os particulares. Este movimento orienta-se no 
intuito de prover, através do contrato administrativo, suas necessidades 
materiais, assim como também no sentido de delegar a prestação de alguns 
serviços públicos à. iniciativa privada. Este movimento é uma tendência para 
o direito econômico e para a moderna Administração Pública. 

Palavras-chave: Contratos Administrativos; Contratualização; Tendência; 

Direito Econômico; Administração Pública; Estado Democrático de Direito 

Introdução 

Em matéria de atuação administrativa, há uma tendência crescente 

voltada para a estipulação de contratos com os particulares. Este movi-

mento orienta-se no intuito de prover, através dos contratos celebrados 

pela Administração Pública, suas necessidades materiais, assim como tam-

bém no sentido de delegar a prestação de alguns serviços públicos à inici-

ativa privada, i.e., no que toca à prestação de serviços públicos, realização 

de obras públicas ou fornecimento de materiais ou utilidades, em face do 

fortalecimento do Estado Democrático de Direito, do aprimoramento 

O autor é Professor de Direito Econômico da Faculdade Ruy Barbosa, Mestre em 
Direito pela UFBA, Membro do Instituto de Direito Administrativo da Bahia— IDAB, 
Procurador do Estado da Bahia e Advogado em Direito Administrativo, Tributário e 
Financeiro. 
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tecnológico e da expansão das limitações dos recursos públicos para pro-
ver as cada vez mais extensas necessidades públicas e coletivas. 

1 O Estado Democrático de Direito 

A passagem do Estado Totalitário da Idade Média para o Estado 
Democrático de Direito do século XX fez com que se implementasse um 
modelo que acolhe uma maior participação dos indivíduos, das comuni-
dades e das organizações civis, havendo maior espaço para a intervenção 
popular nas decisões políticas. É que, em determinado momento históri-
co, além de formalizar o exercício do poder, tornou-se necessário erigir 
condições para que o acesso ao seu exercício fosse considerado socialmen-
te legítimo. Buscou-se instituir, portanto, um procedimento que inten-
tasse refletir uma vontade coletiva dentro da sociedade. Desta feita, o 
exercício do poder estaria respaldado na vontade coletiva, i.e., respaldado 
na legitimidade do sistema político-jurídico. 

Tal procedimento orientava-se pela busca de algo que representasse 
a vontade coletiva. Esse "algo" significou justamente um elemento se-
mântico denominado "consenso'', do latim consensus, que na pragmática 
da comunicação humana significa consentimento; acordo; opinião geral; 
anuência'. Na acepção da pragmática jurídicas, a palavra possui a mesma 
significação de consentimento, que por sua vez, equivale à expressão ter o 
mesmo sentir. No âmbito jurídico, é certo que consenso e consentimento 
equivalem à idéia de manifestação de vontade, aprovação, outorga. Nesse 
sentido, era deveras impossível que um sistema político-jurídico conse-
guisse refletir, a uma só vez, a vontade de todos individualmente. A em-
presa constitui a busca da vontade geral, ainda que não seja de todos. O 
modelo procedimental que buscou o consenso efetivou-se pela realização 
da vontade de uma maioria. 

Segundo Francisco da Silveira Bueno (1963). 
3 	Cf. De Plácido e Silva. Vocabulário Jurídico, 1991. 
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Por outro lado, em nível da especialização de funções, tornou-se 
indispensável que existisse uma determinada classe de pessoas cuja ativi-
dade se restringisse especialmente à seara política, ou seja, "[...] quando o 
governo das comunidades antigas deixa de ser direto — nas quais os cida-
dãos governavam-se eles próprios — e passa a intermediário [...]", surgem 
os regimes representativos, em que a idéia de consenso básico dos cidadãos 
passa a ser o principal instrumento de legitimação da atividade política4  

Instituem-se, portanto, os regimes representativos, cuja noção bá-
sica se estreitou à de democracia. Para José Eduardo Faria, 

E...1 democracia é o regime dos sistemas abertos, 
ou seja, aqueles que procuram garantir a manu-
tenção das regras do jogo, a sobrevivência dos tex-
tos constitucionais, a impessoalidade e o rodízio 
do poder, e a ação dos diferentes grupos sociais, 
sem a eliminação das partes descontentes e da 
maneira menos coercitiva possível'. 

Convém destacar que a democracia conseguiu, com a extensão da 
cidadania às classes mais despossuídas de recursos materiais, implantar o 
que se pode chamar de plena igualdade entre as pessoas do povo, posto 
que o voto de todos, e de cada um, tem o mesmo peso, a mesma força 
perante o sistema político-eleitoral. Isto representa uma conquista histó-
rica, que passou a ser adotada a partir do fim do século XIX, com o sufrá-
gio universal. 

O modelo de democracia adotado pelos governos oriundos das 
revoluções liberais do Ultimo quartel do século XVIII, para Manoel Gon-
çalves Ferreira Filho (1990, p. 72), fez instituir a democracia representati-
va que significa um tipo de democracia em que o povo se governa indire-
tamente, por intermédio de representantes que elege. 

Cf. José Eduardo Faria, Poder e Legitimidade. São Paulo, SP, Editora Perspectiva, 1978, 

p. 62 
Ob. Cit., p. 62. 

Revista Gestão Pública e Controle. v. I, n. 3, ago./2007 	 115 



Porém, deformações existem, e são encontradas em um sistema 
que se respalda in absoluto na representatividade. É certo que, no contexto 
político moderno, a noção de democracia representativa não oferece mais 

consenso, pois a integração do povo na vida política tem sido cada vez 
menos constante, em face de que não mais participa, nem delibera, exceto 
no dia da eleição. 

José Eduardo Faria, em lúcida observação, afirma que uma faceta 
importante do processo de recomposição de poder do Estado-nação: 

E...1 são as recorrentes discussões sobre o sentido, 
alcance, e o lona da democracia representativa 

no âmbito da economia globalizada; sobre a subs-
tituição da política de mercado como fator 
determinante de "âmbito público"; sobre a ero-
são dos distintos mecanismos de formação de iden-
tidade coletiva forjados pela modernidade; sobre 
os novos tipos de sociabilidade gerados pela 
mercantilização das mais diversas relações sociais; 
sobre o impacto fragmentador ocasionado pela 
diversidade de ritmos, dinâmicas e horizontes 
temporais com relação às percepções da história e 
de um figuro nacional; sobre a efetividade da re-
presentação parlamentar; e, por fim, sobre o ca-
ráter cada vez mais difuso e menos transparente 
da elaboração das regras jurídicas em matéria eco-
nômica, monetária, financeira, cambial, industrial 
e comercial'. 

Nesse sentido, Edvaldo Brito' lembra a tese defendida por Ray-
mond Aron, segundo a qual a democracia deve ser considerada como 
governo de minoria, "por que não pode ser caracterizado como o governo em 
que o povo decide, dada a complexidade da vida moderna". Desta forma, o 

6  Ibid., 1999, p. 28. 
Em seu artigo Aspectos Jurídicos Si Democracia Participativa como uma Revisão do 
Processo Decisório, 1996, p.115-131. 
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autor referido elenca os aspectos jurídicos que tendem ao aprimoramento 
da democracia, instituindo-se a "chamada democracia semi-direta", prin-

cipalmente através dos institutos da iniciativa popular, referendo (referen-

dum), plebiscito (plebiscitum)8  . Lembra ainda, o recall ou revoca, que a 

Constituição brasileira não contempla, embora pudesse ser útil ao nosso 
sistema de governo presidencialista. 

O que se estabeleceu através de consenso é que todo poder emana do 

povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, consa-
grando em nível constitucional (Parágrafo único artigo 1. da C.P. de 1988), 
como fundamento do Estado, a participação e o reconhecimento do in- 

Dalmo de Abreu Dallari, analisando os institutos da democracia semidireta, conceitua 

referendum, plebiscito, a iniciativa, o veto e o recall. Assim, em linhas gerais, o autor 

conceitua os institutos da seguinte forma: o reftrendum consiste na consulta à opinião 
pública para a introdução de um emenda constitucional ou mesmo de uma lei ordiná-
ria, quando esta afeta um interesse público relevante; o plebiscito consiste numa consul-
ta prévia à opinião popular; a iniciativa confere a um certo número de eleitores o direito 
de propor uma emenda constitucional ou um projeto de lei; o veto popular é um 
instituto que dá aos eleitores, após a aprovação de um projeto pelo Legislativo, um prazo 
para que requeiram a aprovação popular; o rendi judicial é a possibilidade de que 
decisões dos juízes e tribunais, exceto a Suprema Corte, negando a aplicação de uma lei, 
por julgá-la inconstitucional, deveriam poder ser anuladas pelo voto da maioria dos 
eleitores (1995, p. 130 e ss.). 
Há de se ressaltar que o Congresso Nacional decretou a Lei n°9.709, de 18 de novem-
bro de 1998, que regulamentou os incisos I, II e III do artigo 14 da Constituição 
Federal, no que concerne ao plebiscito, ao referendo e à iniciativa popular. No seu artigo 
2° estabelece que plebiscito e referendo são consultas populares formuladas ao povo 
para que delibere sobre matéria de acentuada relevância, de natureza constitucional, 
legislativa ou administrativa. Consoante seu parágrafo primeiro, plebiscito é convocado 
com anterioridade a ato legislativo ou administrativo, cabendo ao povo, pelo voto, 
aprovar ou denegar o que lhe tenha sido submetido, enquanto que, na forma do pará-
grafo segundo, referendo é convocado com posterioridade a ato legislativo ou adminis-
trativo, cumprindo ao povoa respectiva ratificação ou rejeição. Com  relação à iniciativa 
popular, prevê o artigo 13 da lei, que esta consiste na apresentação de projeto de lei à 
Câmara dos Deputados, subscrito, por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacio-
nal, distribuído pelo menos por cinco estados, com não menos de três décimos por cento 
dos eleitores de cada um deles. 
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divíduo como pessoa integrada na sociedade estatal e que todo o funcio-
namento do Estado estará submetido à vontade popular'. 

Diogo de Figueiredo Moreira Neto destaca o fato de que, na de-
mocracia clássica, a participação popular está voltada à escolha dos 
governantes enquanto a democracia emergente do final do século XX volta-
se "à escolha de como se quer ser governado", através de maior participa-
ção política (2000, p. 41). 

O dado elementar dessa conformação é a histórica busca da legiti-
midade através da participação popular, por meio do aprimoramento 
doutrinário e legislativo das instituições existentes na sociedadem. 

Todavia, fica sacramentado que quanto maior a busca e a obtenção 
do consenso, da participação, e do envolvimento dos indivíduos, dos gru-
pos e das comunidades em torno das ações estatais, maior será o retorno e 
as vantagens a serem desfrutadas por todos. É conseqüência direta do apri-
moramento, instituição e efetivação dos instrumentos democráticos, maior 
respaldo nas ações do Estado. 

2 Limitações do Estado na manutenção das necessidades públicas e 
coletivas 

Com relação às limitações dos recursos públicos para prover as cada 
vez mais extensas necessidades públicas e coletivas, após a implantação 
dos modelos de Estado intervencionista, com o passar do tempo e em 
grande parte dos países, verificou-se urna verdadeira degradação dos apa-
relhos públicos e a completa impossibilidade de que o Poder público 

9 	Cf. José Afonso da Silva. 1996, p. 106. 
1 ° A própria Constituição Federal de 1988 estatui em seu artigo 1° que a República 

Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamen-
tos, entre outros, o pluralismo político, sendo que infirma a participação popular ao 
preceituar que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes 
eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição. 
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pudesse recompor este aparelhamento a partir de seus próprios recursos 

materiais". 

O Plano Diretor de Reforma do Estado, de novembro de 1995, 
define a crise do Estado: (1) como uma crise fiscal, caracterizada pela 
crescente perda do crédito por parte do Estado e pela poupança pública 
que se torna negativa; (2) o esgotamento da estratégia estatizante de inter-
venção do Estado, a qual se reveste de várias formas — o Estado do bem-
estar social nos países desenvolvidos, a estratégia de substituição de im-
portações no terceiro mundo, e o estatismo nos países comunistas; e (3) a 
superação da forma de administrar o Estado, isto é, a superação da admi-
nistração pública burocrática. 

No Brasil, conforme a observação de Belmiro Valverde Jobim Cas-

tor, verificam-se diversas conseqüências decorrentes do modelo 
intervencionista, notadamente, o esgotamento do modelo de Estado con-
dutor do processo econômico e social; a erosão da capacidade de presta-
ção de serviços públicos, gerando seqüelas indesejáveis como clientelismo, 

corporativismo, populismo e corrupção (1995, p. 147 c ss.). 

Segue-se, demais disto, a extrema dependência econômico-finan-
ceira estatal em relação aos capitais privados, no tocante ao crescente 
endividamento interno e externo e à necessidade de promover a rolagem 
de tais dívidas. Paralelamente, verificou-se a impossibilidade de manter 
níveis também crescentes de investimentos nos órgãos da Administração 
direta, e, principalmente, nas entidades que compõem a Administração 
indireta, as autarquias, as fundações instituídas e mantidas pelo poder 
público, as empresas públicas e as de economia mista, que se tornaram, na 

I I Diogo de Figueiredo Moreira Neto, analisando a chamada crise do Estado, já descrita 
com nitidez desde a década de setenta nos debates sobre ingovernabilidade, acentua as 
seguintes características: 1°- o Estado perdia poder no processo produtivo; 20- o Estado 
acumulava déficits crescentes; 3°- o Estado não tinha recursos para atender com um 
mínimo de eficiência aceitável às demandas da sociedade; e 4°-o Estado não tinha mais 
condições políticas de aumentar indefinidamente a carga tributária sobre a sociedade, o 
que no caso do Brasil elevou-se de 4% a cerca de 33% do PIB (2000, p. 39). 
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sua maioria, intensamente defasadas sob o ponto de vista tecnológico e 
do modelo de gestão administrativa. 

Esse foi um dos principais motivos que desencadearam os proces-
sos de privatização das entidades integrantes da Administração Pública 
descentralizada. Este movimento privatizante, também ocorrido no Bra-
sil'', é o reconhecimento explícito de que não há disponibilidade de re-
cursos materiais e humanos para prover a realização de todas as funções 
do Estado, havendo a necessidade de recorrer-se aos recursos materiais e 
humanos privadosu 

" No Brasil, a edição da Lei no 8.031, de 12 de abril de 1990, foi marcante para determi-
nar o passo inicial na reformulação do papel do Estado, instituindo, em nível federal, o 
Programa Nacional de Desestatização, para: reordenar a posição estratégica do Estado na 
economia, transferindo à. iniciativa privada atividades indevidamente exploradas pelo 
setor público; contribuir para a redução da dívida pública, concorrendo para o sanea-
mento das finanças do setor público; permitir a retomada de investimentos nas empre-
sas e atividades que vierem a ser transferidas à iniciativa privada; contribuir para a 
modernização do parque industrial do País; permitir que a administração pública con-
centre seus esforços nas atividades em que a presença do Estado seja fundamental para 
a consecução das prioridades nacionais; contribuir para o fortalecimento do mercado de 
capitais, através do acréscimo de oferta de valores mobiliários e da democratização da 
propriedade do capital das empresas que integrarem o Programa (art. 10). De acordo 
com esta lei, considera-se privatização a alienação pela União de direitos que lhe assegu-
rem, diretamente ou através de outras controladas, preponderância nas deliberações 
sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores da sociedade. Já o seu artigo 7° 
previu que a privatização de empresas que prestam serviços públicos pressupunha a 
delegação, pelo Poder Público, da concessão ou permissão do serviço objeto da explora-
ção. A Lei no 9.491, de 9 de setembro de 1997, alterou a Lei n°8.031/90, prevendo 
que poderão ser objeto de desestatização 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 
controle 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, na forma do Decreto-lei n°2.321, de 25 de fevereiro 
de 1987 (art. 2°). Considerou, a Lei n°9.491/97, desestatizaçáo: a) a alienação, pela 
União, de direitos que lhe assegurem, diretamente ou através de outras controladas, 
preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administrado- 
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Nesse aspecto é que Alice Gonzalez Borges, pontualizando a redu-
ção da intervenção estatal na economia, no sentido de ceder espaço às 
formas de parceria com a iniciativa privada, posiciona a onda privatizante 
em três etapas: na primeira, procura o Estado retirar-se das atividades eco-
nômicas, desestatizando suas empresas exploradoras de atividade econô-
mica em regime de competição de mercado; na segunda, direciona-se o 
Estado para a privatização das empresas estatais criadas exclusivamente 
para a prestação de serviços públicos, sob regime híbrido, predominante-
mente sujeito ao direito privado; na terceira, volta-se o Estado para a 
impropriamente chamada "privatização" de serviços públicos. (1997, p. 
8). 

O Plano Diretor de Reforma do Estado relaciona três formas de ad-
ministração ocorridas no Brasil, e que se sucederam no tempo, como 

res da sociedade; b) a transferência, para a iniciativa privada, da execução de serviços 
públicos explorados pela União, diretamente ou através de entidades controladas, bem 
como daqueles de sua responsabilidade. 

13  José Eduardo Faria, quando observa os processos que desencadearam o fenômeno da 
globalização, destaca as crises mundiais do petróleo e a explosão da dívida federal norte-
americana, que ocasionou a crise do padrão monetário internacional, chamando atenção 
que a necessidade da economia mundial conceder novo fôlego ao capitalismo, evitando 
o prolongamento da estagnação econômica, foi atendida através da progressiva 
desregulamentação dos mercados financeiros, a crescente revogação dos monopólios 
estatais e a veloz abertura no comércio mundial de serviços e informação (1999, p. 65), 
inferindo-se daí também o surgimento do movimento das privatizações. 

14  Existem diversos questionamentos sobre o fenômeno das privatizações, sua forma e 
procedimento, efetivado no Brasil, taxado como "vergonhoso" por Aloysio Biondi 
(20006, p. 19), podendo ser citados: o financiamento estatal das privatizações; o cres-
cimento das remessas de lucros para o exterior por parte das empresas privatizadas e 
adquiridas por empresas estrangeiras; a baixa pulverização do controle das estatais, acres-
cida ainda, pelo fenômeno da recompra de ações das empresas estatais pelos controladores, 
reduzindo a participação de pequenos e médios acionistas; a simples transferência de 
monopólios públicos estatais para a iniciativa privada. Sobre alguns dos questionamentos 
concordamos plenamente com suas proposições, porém não temos dúvida de que, em 
alguns casos, a venda de empresas estatais era fundamental para o atual processo econô-
mico e para o redimensionamento do Estado brasileiro. 
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sendo: a Administração Pública Patrimonialista; a Administração Pública 
Burocrática; e a Administração Pública Gerencial' 5. 

3 Agências executivas e reguladoras 

Seguindo a tendência à implementação de instrumentos regulatOrios, 
há referência no Plano Diretor de Refbrma do Estado às agências autôno-
mas, aqui reconhecidas como agências executivas (executive agencies). As-
sim, tendo como pressupostos a responsabilização por resultados e a con- 

" Segundo o Plano Diretor de Reforma e Aparelhamento do Estado, a primeira, a Admi-
nistração Pública Patrimonialista, baseia-se no patrimonialismo, em que o aparelho do 
Estado funciona como uma extensão do poder do soberano, e os seus auxiliares, servido-
res, possuem status de nobreza real. Os cargos são considerados prebendas. A res publica 
não é diferenciada das res principis. Em conseqüência, a corrupção e o nepotismo são 
inerentes a esse tipo de administração. No momento em que o capitalismo e a democracia 
se tornam dominantes, o mercado e a sociedade civil passam a se distinguir do Estado. A 
segunda, a Administração Pública Burocrática, surge na segunda metade do século XIX, 
na época do Estado liberal, como forma de combater a corrupção e o nepotismo 
patrimonialista. Constituem princípios orientadores do seu desenvolvimento a 
profissionalização, a idéia de carreira, a hierarquia funcional, a impessoalidade, o formalismo, 
em síntese, o poder racional-legal. Os controles administrativos visando evitar a corrupção 
e o nepotismo são sempre a priori. Parte-se de uma desconfiança prévia nos administra-
dores públicos e nos cidadãos que a eles dirigem demandas. Por isso são sempre necessá-
rios controles rígidos dos processos, como por exemplo, na admissão de pessoal, nas 
compras e no atendimento a demandas. Por outro lado, o controle— a garantia do poder 
do Estado — transforma-se na própria razão deserdo funcionário. Em conseqüência, o 
Estado volta-se para si mesmo, perdendo a noção de sua missão básica, que é servir 
sociedade. A qualidade fundamental da administração pública burocrática é a efetividade 
no controle dos abusos; seu defeito, a ineficiência, a auto-referência, a incapacidade de 
voltar-se para o serviço aos cidadãos vistos como clientes. Este defeito, entretanto, não se 
revelou determinante na época do surgimento da administração pública burocrática 
porque os serviços do Estado eram muito reduzidos. O Estado limitava-se a manter a 
ordem e administrar a justiça, a garantir os contratos e a propriedade. A terceira, a 
Administração Pública Gerencial emerge na segunda metade do século XX, como res-
posta, de um lado, à expansão das funções econômicas e sociais do Estado, e, de outro, ao 
desenvolvimento tecnológico e à. globalização da economia mundial, uma vez que ambos 
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seqüente autonomia de gestão, que tem como objetivo a transformação 
de autarquias e de fundações que exerçam atividades exclusivas do Estado, 
em agências autônomas, com foco na modernização da gestão, ligadas à 
regulação operacional. 

Nesse contexto, surgem também as agências reguladoras (regulatars 
agencies), que são órgãos administrativos ligados ao Poder Executivo, 
dotados de autonomia e independência administrativa, funções normativas 
e de fiscalização, chegando, em alguns casos, a ter atribuições para dirimir 
conflitos na seara administrativa. As agências reguladoras assumem o pa-
pel que antes era desenvolvido pela própria Administração Pública direta 
na qualidade de poder concedente, como órgão regulador da concessão de 
serviços públicos, bem assim na permissão e autorização de serviços pú-
blicos, ligadas à regulação basicamente normativa. 

Marcos Juruena Villela Souto assevera que o 

Plano Diretor usou a expressão 'agências autôno-
mas', sem fazer distinção entre agências regula-
doras, voltadas para a intervenção em mercados 

deixaram à mostra os problemas associados à. adoção do modelo anterior. A eficiência da 
administração pública — a necessidade de reduzir custos e aumentar a qualidade dos 
serviços, tendo o cidadão como beneficiário — torna-se então essencial. A reforma do 
aparelho do Estado passa a ser orientada predominantemente pelos valores da eficiência 
e qualidade na prestação de serviços públicos e pelo desenvolvimento de uma cultura 
gerencial nas organizações. Na administração pública gerencial a estratégia volta-se (I) 
para a definição precisa dos objetivos que o administrador público deverá atingir em sua 
unidade; (2) para a garantia de autonomia do administrador na gestão dos recursos 
humanos, materiais e financeiros que lhe forem colocados à disposição para que possa 
atingir os objetivos contratados; e (3) para o controle ou cobrança a posteriori dos resul-
tados. Adicionalmente, pratica-se a competição administrada no interior do próprio 
Estado, quando ha a possibilidade de estabelecer concorrência entre unidades internas. 
No plano da estrutura organizacional, a descentralização e a redução dos níveis hierárqui-
cos tornam-se essenciais. Em suma, afirma-se que a administração pública deve ser per-
meável à. maior participação dos agentes privados e/ou das organizações da sociedade civil 
e deslocar a ênfase dos procedimentos (meios) para os resultados (fins). 
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específicos regulando a relação entre oferta, com 
qualidade e preço acessível, e demanda, e agênci-
as executivas, ligadas à implementação de políti-
ca (sem formular políticas, regular ou influir em 
mercados)16. 

Sobre esta distinção preferimos a que atribui à agência executiva a 
tarefa de regulação operacional, no exercício da fiscalização da 
implementação de políticas públicas, enquanto à agência reguladora cabe 
formular políticas públicas, através de instrumentos normativos dirigidos 
ao mercado, como distinção que, aliás, foi implementada na legislação 
brasileira, conforme se verá adiante Esta opinião também é a de Fernando 
Herren Aguillar, quando observa que as 

Agências Executivas, como designa o próprio 
nome, têm atribuições de caráter operacional e 
não normativo. Essa a principal diferença funcio-
nal em relação às agências reguladoras. Enquanto 
estas se ocupam da regulação normativa, ou seja, 
a formulação de políticas públicas, as Agências 
Executivas se dedicam a implementá-las em ma-
téria de serviços públicos". 

Da análise que se faz, conclui-se que com o abandono dos modelos 
de Estado empresário, e devolvendo-se as atividades econômicas aos entes 
da sociedade, passou a ser necessário encarecer noções de controle sobre o 
exercício de tais atividades, ora designadas à iniciativa privada, com o fito 
de garantir o margeamento das regras de interesse público. 

João Bosco Leopoldino da Fonseca entende como justificável a 
criação das agências reguladoras, 

16  Marcos Juruena Vilela Souto, 2000, p. 155. 
17  Diogo de Figueiredo Moreira Neto afirma que as "Agências governamentais autônomas, 

entendidas como entes fracionários do aparelho administrativo do Estado, não são tema 
novo no Direito Administrativo." Segundo este autor, a "novidade está no ressurgimento 
da importância dessas entidades, rebatizadas, resumidamente, de agências regulado-
ras."(2000, p. 145). 
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[...] na medida em que os serviços públicos pas-
sam a ser executados pelas empresas, através do 
processo de privatização, ao Estado é atribuída 
outra função, justamente aquela prevista no arti-
go 174, que prevê que como agente normativo e 
regulador da atividade econômica, o Estado exer-
cerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, 
incentivo e planejamento, sendo este determi-
nante para o setor público e indicativo para o se-
tor privado. Assim, no dizer do Autor, "como as 
atividades econômicas privatizadas são de grande 
diversidade e de especialidades bem demarcadas, 

Estado cria as agências diversificadas e 
especializadas para o exercício das incumbências 
constitucionais"". 

No direito brasileiro exsurgem, notadamente a nível federal, as agên-
cias executivas, seja através da criação especifica da lei, como no caso da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária — ANVS" e da Agência Nacio-
nal de Saúde Suplementar — ANS20, seja através da conversão de autarquias 
e fundações públicas preexistentes em Agências Executivas, autorizadas 
pela Lei n.. 9.648/98 e pelo advento do Decreto 2.487/9821. 

'8  João Rosco Leopoldino da Fonseca, 2000, p. 259. 
'9  Instituída pela Lei n09.782, de 26 de janeiro de 1999, a Agência Nacional de Vigilân-

cia Sanitária tem funções eminentemente executivas, i,e., de fiscalização,na forma do seu 
artigo 6°. 

20 Instituída pela Lei n°9.961, de 28 de janeiro de 2000. 
21  A Lei n°9.649, de 27 de maio de 1998, em seu artigo 51, faculta ao Poder Executivo 

qualificar como Agência Executiva a autarquia ou fundação que tenha cumprido os 
seguintes requisitos: 1— ter um plano estratégico de reestnituração e de desenvolvimen-
to institucional em andamento; II — ter celebrado Contrato de Gestão com o respectivo 
Ministério supervisor. Sendo que o Poder Executivo editará medidas de organização 
administrativa específicas para as Agências Executivas, visando assegurar a sua autono-
mia de gestão, bem como a disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros para 

cumprimento dos objetivos e metas definidos nos Contratos de Gestão. E ainda 
segundo o artigo 52 da referida lei os planos estratégicos de reestnnuração e de desen- 
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Vêm à baila também as agências reguladoras através de leis esparsas, 
tais como a Agência Nacional de Energia Elétrica — ANNELP, a Agência 
Nacional de Telecomunicações — ANATEL23, a Agência Nacional do Pe-
tróleo — ANP24. Os diplomas legais, que criaram tais órgãos, dispuseram 
que sua natureza jurídica é de direito público, constituindo-se em 
autarquias de regime especia125. Na qualidade de entes autárquicos, su-
jeitam-se às normas constitucionais que disciplinam esse tipo de entida-
de, enquanto o regime especial vem definido nas respectivas leis 
instituidoras, dizendo respeito, em regra, à maior autonomia em relação à 

volvimento institucional definirão diretrizes, políticas e medidas voltadas para a raciona-
lização de estruturas e do quadro de servidores, a revisão dos processos de trabalho, o 
desenvolvimento dos recursos humanos e o fortalecimento da identidade institucional 
da Agência Executiva, sendo que os Contratos de Gestão das Agências Executivas serão 
celebrados com periodicidade mínima de um ano e estabelecerão os objetivos, metas e 
respectivos indicadores de desempenho da entidade, bem como os recursos necessários 
e os critérios e instrumentos para a avaliação do seu cumprimento, ficando o Poder 
Executivo obrigado a definir os critérios e procedimentos para a elaboração e o acompa-
nhamento dos Contratos de Gestão e dos programas estratégicos de reestruturação e de 
desenvolvimento institucional das Agências Executivas. 
O Decreto 2.487/98 estatuiu por sua vez, em seu artigo 10, que as autarquias e as 
fundações integrantes da Administração Pública Federal poderão, observadas as diretri-
zes do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, ser qualificadas como Agências 
Executivas. Neste sentido, foram firmados contratos de gestão, como unidades piloto, 
com as seguintes entidades da Administração Pública Federal: Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial— INMETRO; Conselho Adminis-
trativo de Defesa Econômica — CADE; Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística — IBGE; Instituto Brasileiro do Meio-Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis — IBAMA; Secretaria de Defesa Agropecuária — DAS; Instituto Nacional 
de Propriedade Intelectual — INPI. 

" Instituída pela Lei n°9.427, de 26 de dezembro de 1996. 
23  Instituída pela Lei n°9.472, de 16 de julho de 1997. 
24  Instituída pela Lei n°9.478, de 6 de agosto de 1997. 
" As agências brasileiras recentemente criadas, na sua maioria, conformam a feição de 

agências executivas e reguladoras, na forma dos instrumentos legais que veiculam para-
lelamente entre suas finalidades e atribuições a fiscalização e a regulamentação dos 
setores a que estão ligadas. 
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Administração direta; à estabilidade de seus dirigentes, garantida pelo exer-
cício de mandato fixo, que eles somente podem perder nas hipóteses ex-
pressamente previstas, afastada a possibilidade de demissão ad nutum; ao 
caráter final de suas decisões, que não são passíveis de apreciação por ou-
tros órgãos ou entidades da Administração Pública26. 

Assim, o Estado, no que concerne à necessidade de contar com os 
recursos dos particulares, reduz sua atuação no âmbito de atuação por 
compulsoriedade, fazendo que se ampliem os modos de atuação por parti-
cipação. 

3 Tendência à contratualização 

E, justamente neste sentido, é que se orienta o movimento tenden-
te à utilização dos mecanismos contratuais, porque nada mais salutar que 
instituições da sociedade civil — tais como empresas, consórcios de em-
presas, organizações não governamentais, associações e cooperativas, do-
tadas de personalidade jurídica própria, entidades constituídas ou volta-
das para empreender uma atividade delegada de Poder Público, em prol 
de uma coletividade, mesmo não se perdendo de vista o fito de lucro do 

Nessa conformidade, com relação ao setor de energia elétrica, a teor do que dispõe o 
artigo 2° da Lei n.° 9.427/96, a ANEEL tem por finalidade regular e fiscalizar a 
produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, em conformi-
dade com as polfticas e diretrizes do governo federal. No que pertine ao setor de teleco-
municações, a criação e organização da ANATEL visou atribuir-lhe a função reguladora 
das telecomunicações, competindo-lhe celebrar e gerenciar contratos de concessão e 
fiscalizar a prestação do serviço no regime público, aplicando sanções e realizando inter-
venções, na forma dos artigos Soe  19, VI da Lei n.° 9.472/97. Assim ocorre também 
com relação ao setor de combustíveis fósseis e gás natural, quando foi criada a ANP, 
como órgão regulador da indústria do petróleo, tendo como finalidade promover a 
regulação, a contratação e a fiscalização das atividades econômicas integrantes da indús-
tria do petróleo, consoante artigos 70 e 8° da Lei n.° 9.478/97. 

26  Cf. Maria Sylvia Zanella Di Pietro, 1999, 131. 
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empresário, situações em tese plenamente conciliáveis" — manifestem seu 
consenso, co-participando e cooperando com as ações estatais, através de 
expressa manifestação de vontade contida num instrumento de índole 
contratual. 

Conforme a oportuna observação de Marçal Justen Filho, no senti-
do de que à medida que o Estado caminha para o aperfeiçoamento de sua 
feição democrática, observa-se que a: 

[...] doutrina aponta uma tendência à contratua-
lização da atividade administrativa como reflexo 
da ampliação dos limites do conceito de Estado 
Democrático de Direito. Como todo poder é de 
titulaxidade do povo, o exercício das competênci-
as públicas torna-se cada vez mais sujeito à nego-
ciação com a comunidade. Assiste-se um fenô-
meno muito peculiar, consistente na organização 
da sociedade civil. Surgem entidades privadas, 
sem fins lucrativos, que se interpõem entre o Es-
tado e a comunidade. Os poderes públicos dei-
xam de ser exercitados autoritariamente e a de-
mocracia se manifesta com concordância das de-
cisões públicas com os interesses concretos da 
comunidade [...I. Daí a crescente importância do 
instrumento contratual, que tende a substituir 
amplamente as figuras unilaterais ". 

27  Fernando Herren Aguillar afirma que a lógica do capitalismo e de seus agentes não foi 
invalidada pelas transformações sociais que propiciaram maior interferência estatal na 
economia, para que se pudesse atribuir ao agente econômico capitalista a função de 
considerar preponderantemente os interesses gerais, sendo que o agente econômico não 
é obrigado a levar em conta outro interesse que não o seu. Afirma, porém, que a presença 
do Estado fez introduzir-se novas variantes a serem consideradas pelo agente econômico 
na perseguição de seus interesses individuais, fazendo-se com que possa ser satisfeito 
interesse distinto do interesse individual imediato do agente econômico (1999, 90-91). 

" Marçal Justen Filho, 1996, p. 39. 
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Pois bem, este é um movimento que se acentua à medida que se 
implanta a nova concepção de Estado supra revelada, uma vez que é clara-
mente perceptível que no ordenamento jurídico brasileiro ganhou novo 
assento o contrato de concessão de serviço público e de obra pública; assim 
também surge a figura do contrato de gestão, no domínio público e no 
domínio econômico, além do que a utilização das formas contratuais 
tornou-se visível e amplamente verificável. 

A rearrumação do Estado brasileiro tem implicado no encareci-
mento do estudo das noções sobre o contrato administrativo,'verifican-
do-se que esta foi uma das opções para viabilizar a implantação da atual 
versão estatal. 

Roberto Bazilli, logo na nota introdutória de sua obra sobre a legis-
lação federal implementada após a Constituição Federal de 1988, no exer-
cício da competência dirigida à União Federal, no que concerne à institui-
ção de normas gerais de licitação e contratos (art. 22, XXVII), assevera 
que se objetou buscar mais coibir a corrupção "do que adequar o sistema 
normativo às atuais concepções do novo Estado emergente." Todavia, a 
partir de instrumentos normativos tais como a Lei n° 8.987/95 e n°9.074/ 
95, entre outros, depreende-se o movimento no sentido de adequação da 
legislação brasileira aos novos reclames da realidade estatal". 

A contratualização é um fenômeno que advém da idéia de parceria 

entre o setor público e o setor privado. Segundo Maria Sylvia Zanella Di 
Pietro, a idéia de parceria compreende: 

29  Diogo de Figueiredo Moreira Neto, em seu Mutações do Direito Administrativo, aponta 
para o surgimento da chamada Administração pública consensuah que abrange a seguin-
te tipologia: a Administração Pública regida pelo Direito Privado; a Administração 
Pública dispositiva de Fomento Público; a Administração Pública sob contrato de 
Direito Público; a Administração Pública sob acordos de Direito Público; a Administra-
ção Pública a cargo de entidades independentes ou semi-públicas (2000, p. 43). 
Em relação à Administração pública sob contrato de Direito Público, o autor assevera 
que "a reintrodução da contratualidade veio com o conceito de duplicidade de natureza 
do contrato de direito público: público, com relação aos interesses do Estado, e privado, 
com relação aos interesses particulares"(ob. cit., p. 45). 
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[...] forma de delegação da execução de serviços 
públicos a particulares pelos instrumentos da con-
cessão e permissão de serviço público; meio de 
fomento à iniciativa privada de interesse público, 
efetivando-se por meio de convênio ou contrato 
de gestão; forma de cooperação do particular na 
execução de atividades próprias da Administra-
ção Pública, pelo instrumento da terceirização 
(contratos de obras e serviços, por meio de em-
preitada); instrumento de desburocratização e de 
instauração da chamada Administração Pública 
gerencial, por meio de contratos de gestão?". 

Amoldo Wald assevera que a 

[...] formulação atual do direito de desenvolvi-
mento está vinculada a uma idéia que é ao mes-
mo tempo antiga e nova. Antiga na sua concep-
ção, nova na sua densidade e nas dimensões que 
está alcançando. É a idéia de parceria. Parceria 
entre as nações, parceria entre o Estado e a inici-
ativa privada, parceria entre empresas concorren-
tes, parceria entre moradores do mesmo bairro, 
parceria entre produtor e o consumidor, parceria 
entre acionistas e dirigentes de empresa, e final-
mente, pareceria entre empregados e emprega-
dores, com a participação nos lucros e com a fun-
ção social atribuída à empresa"' 

Infere-se, pois, que a implantação da idéia de parceria entre o públi-
co e o privado essencialmente se realiza e se viabiliza mediante a contratualiza-
ção das relaçóes dó Estado com os particulares, embora haja outras formas 
de parceria, como gestão associada dos entes federados através de convênios 
e consórcios, além de franquia, terceirização, cooperativas prestadoras à ser-
viços públicos, entre outras. 

30 Maria Sylvia Zanella Di Pietro, 1999, p. 32. 
31  Arnoldo Wald, 1996, p. 27. 
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Essa tendência à contratualização das relações entre a Administra-

ção e os particulares e entidades autônomas no âmbito da prestação de 

serviços públicos e intervenção administrativa na economia, desde a déca-

da de 1980, é verificada por eminentes juristas. Todavia, este fenômeno 

só voltou a permear efetivamente a vida do ordenamento jurídico brasi-

leiro a partir da implementação da nova e atual concepção jurídica do 

Estado brasileiro, após a Constituição de 1988 e de alterações posteriores 

advindas de Emendas Constitucionais aprovadas no Congresso Nacio-

nal32. 

Luís Cabral de Moncada, v.g., na análise da contratualização nos 

países europeus, aponta para duas ordens de causa deste fenômeno: 

[...] uma, é a conhecida extensão quantitativa e a 
profundidade dos objectos que se propõe realizar 
o Estado intervencionista dos nossos dias, de modo 
a acertar o passo com as exigências "desenvolvi-
mentistas" e "salutistas" de que se faz arauto o 
texto constitucional, só compatíveis com uma 
reordenação da produção e repartição sociais dos 
bens (produção e de consumo) indispensáveis, a 
par claro está, de uma evolução no sentido 
contratualista das relações jurídicas do Estado 
com os particulares, sob pena de se cair no mais 
feroz autoritarismo; a outra, é que a proliferação e 
a diversidade das novas espécies contratuais ficam 
também a dever-se à estrutura liberal e anti-
dirigista da ordem jurídica da economia da mai-
oria dos países europeus, assente no reconheci-
mento e protecção da livre iniciativa de que a li- 

32  Notadamente, com as seguintes emendas constitucionais: Emenda Constitucional n°5, 
de 15 de agosto de 1995; Emenda Constitucional no 6, de 15 de agosto de 1995; 
Emenda Constitucional n°8, de 15 de agosto de 1995; Emenda Constitucional n°9, 
de 9 de novembro de 1995; Emenda Constitucional n° 19, de 4 de junho de 1998; 
Emenda Constitucional n°20, de 15 de dezembro de 1998. 
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berdade contratual é expressão autorizada no do-
mínio da disposição dos bens". 

E arremata o jurista lusitano, o "Estado dos nossos dias não pode 
demitir-se da prossecução do programa constitucional por um lado, mas 
pelo outro não pode levá-lo a cabo senão contando com livre adesão 
contratual dos destinatários do programa geral de transformação estrutu-
ral de que se faz defensor"". 

Da mesma forma averba André de Laubadere quando, ao se referir 
ao estilo de ação estatal relacionado ao novo desenvolvimento do 
contratualismo, assevera que este: 

[...] desenvolvimento encontra terreno de eleição 
particularmente favorável em matéria econômica 
porque a complexidade das situações econômicas 
e a importância dos interesses tornam muitas ve-
zes difícil a aplicação coerciva das regulamenta-
ções e prescrições unilaterais, o que incita o Esta-
do a preferir a aceitação dos interessados ao uso 
dos meios de autoridade. Donde a procura de uma 
"economia contratual", complemento da "econo-
mia concertada". 

Segundo esse autor, a novidade é que a utilização do contrato como 
forma de administrar se tornou mais freqüente, e, "em certa medida o 
contrato tornou-se, deste ponto de vista, uma espécie de substituto do 
acto unilateral"36. Com  relação ao fenômeno da contratualização, impor-
ta notar que as observações dos autores supra voltam-se para identificar o 
contrato administrativo principalmente no âmbito econômico. 

Eduardo Garcia de Enterria e Tomás-Rarnón Fernandez chamam 
atenção para o fato de que os "convênios" entre a Administração e admi- 

33  Luís Cabral de Moncada, 1988, p. 380. 
34  Ibid.. 
"André de Laubadère, 1985, p. 423. 
" Ibid. 
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nistrados se dão por intermédio de três tipos perfeitamente diferenciados: 
os contratos administrativos stricto sensu; os contratos de Direito Priva-
do; e os chamados genericamente de acordos ou "convênios de colabora-
ção" (1991, p. 589). Segundo os autores, os dois primeiros tipos supõem 
"a utilização por parte daAdministração de instrumentos contratuais dentro 
do âmbito específico das relações patrimoniais que são comuns a todos os 
sujeitos de Direito", que se situa em um terreno de colaboração ou inter-
câmbio patrimonial, por dinheiro, ou transfere possibilidades de atuação, 
frente ao público, a ela reservadas em troca de coisas ou de serviços que 
busca e que recebe (loc. cit.). Com relação aos acordos entre a Adminis-
tração e os administrados, os autores afirmam, com propriedade, que não 
se supõe existirem colaboração ou intercâmbio patrimonial entre as par-
tes, "mas, pelo contrário, um simples acordo sobre a medida de uma 
obrigação, ou de uma vantagem, típicas de uma relação de submissão 
jurídico-pública previamente estabelecida entre a Administração e a pes-
soa com quem ela ajusta", sendo casos que tais, v.g., um "convênio 

expropriatórion37; acordo fiscal de avaliação objetiva de bases tributárias ou 
de liquidação de cotas"; convênio de preços"; ação acordada; contratos pro-
grama°. Todos estes acordos da Administração, segundo os autores, tra-
tam-se de uma técnica de administração, no sentido jurídico, e não do 
intercâmbio de prestações patrimoniais. 

Em verdade, nesse instante, cabe distinguir e decompor o termo 

contratualização em dois sentidos. No primeiro, haveria uma acepção ampla 
do termo, implicando em um tipo de vinculação entre a Administração e 
os particulares ao nível de compromissos, tipicamente advindos de uma 

" Previsão da lei espanhola, segundo os autores (art. 24 da LEF). 
" Previsão da lei espanhola, segundo os autores (art. 51, "b" da LGT e art. 736, LRL). 

Este acordo fiscal encontra paralelo no direito brasileiro com o Programa de Recupera-
ção Fiscal — Refis, instituído pela Lei no 9.964, de 10 de abril de 2000. 

" No Brasil, os acordos de preços advindos das Câmaras setoriais, instituídas no âmbito do 
Ministério da Fazenda. 

40 Previsão da lei espanhola, segundo os autores (art. 91 da LGP). 
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obrigação de natureza pública preexistente, enquanto que, no segundo, 
encontrar-se-ia a acepção restrita do termo, onde adviria o fenômeno de 
intercâmbio e colaboração econômica entre o público e o privado. 

Todos, porém, parecem estar situados no âmbito da chamada consen-
sualidade, idéia que Diogo de Figueiredo Moreira Neto traz no seu Mu-
tações, em que vigora o refluxo da imperatividade dos atos administrati-
vos, dando espaço para instrumentos de coordenação operativa entre so-
ciedade e Estado (2000, p. 41). 

A consensualidade, de acordo com o autor, pode ser percebida a 
partir das funções fundamentais do Estado: 

Primo, a consensualidade na produção das nor-
mas, como o reaparecimento de fontes alternati-
vas, fontes consensuais e de fontes extra-estatais: 
a regulática. Secundo, a consensualidade na ad-
ministração dos interesses públicos, como o em-
prego das formas alternativas consensuais de co-
ordenação de ações, por cooperação e por colabo-
ração. Tertio, a consensualidade na solução dos 
conflitos, com a adoção de formas alternativas de 
composição"41  . 

Para Diogo de Figueiredo Moreira Neto, 

[...] a participação e a consensualidade tornaram-
se decisivas para as democracias contemporâneas, 
pois contribuem para aprimorar a governabilidade 
(eficiência); propiciam mais freios contra o abuso 
(legalidade); garantem a atenção de todos os in-
teresses (justiça); proporcionam decisão mais sá-
bia e prudente (legitimidade); desenvolvem a res-
ponsabilidade das pessoas (civismo); e tornam os 
comandos estatais mais aceitáveis e facilmente 
obedecidos (ordem)". 

41  Loc. cit. 
42  Diogo de Figueiredo Moreira Neto, 2000, p. 41. 
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Odete Medauar, em seu Direito Administrativo em evolução (1992: 

pp. 198 usque 201), analisando a aplicação da clássica doutrina do contra-

to administrativo, desvinculada da tradicional feição privatística, com a 

presença das cláusulas exorbitantes e da desigualdade entre as partes con-

tratantes, aponta para as recentes preocupações surgidas já na década de 

setenta, no sentido de minorar a desigualdade contratual e a unilateralidade 

dos atos administrativos, podendo-se falar em Administração concertada. 
Tais preocupações vêm a reforçar a tese da consensualidade, motivada 

pela "afirmação pluralista, a heterogeneidade de interesses detectados numa 

sociedade complexa; a maior proximidade entre Estado e sociedade, por-

tanto entre Administração e sociedade." Baseada nestas idéias traz o pen-

samento de Paul Amselek, que aponta para "o desenvolvimento, na atua-

lidade, ao lado dos mecanismos democráticos clássicos, de "formas mais 

autênticas de direção jurídica autônoma das condutas", que abrangem, de 

um lado, a conduta do poder público no sentido de debater e negociar 

periodicamente com interessados as medidas ou reformas que pretende 

adotar, de outro, o interesse dos indivíduos em particular, individual-

mente ou em grupos, na tomada de decisões da autoridade administrati-

va, seja sob a forma de atuação em conselhos, comissões, grupos de traba-

lhos no interior dos órgãos públicos, seja sob a forma de múltiplos acor-

dos celebrados. E afirma ainda que, conforme Rosario Ferrara, associa-se 

a esse processo: 

l...1 o florescimento de módulos contratuais à crise 
da lei formal como ordenadora de interesses, em 
virtude de que esta passa a enunciar os objetivos 
da ação administrativa e os interesses protegidos; 
o processo de deregulation; a emersão de interes-
se metaindividuais; a exigência de racionalidade, 
modernização e simplificação da atividade admi-
nistrativa, assim como maior eficiência e produ-
tividade, alcançados de modo mais fácil quando 
há consenso sobre o teor das decisões. 

Por outro lado, Fernando Herren Aguillar expressa-se sobre a 

regulação de serviços públicos pela via contratual, fazendo menção de que 
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o importante é determinar em que medida ela é suficiente para atender 
certos interesses públicos ou da população (1999,284). Acentua o autor 
que um poderoso argumento em favor da contratualização é o de que as 
necessidades de serviços públicos são diferenciadas conforme as regiões do 
país e que não se pode dar a elas tratamento uniforme sem risco de 
distorção, fazendo com que, mediante a estipulação contratual, o poder 
público possa eficientemente disciplinar o exercício da atividade, tendo 
em vista que sabe melhor os pontos críticos da atividade delegada e as 
necessidades impostas pelo serviço, encontrando-se, porém, desprovido 
de instrumentos eficazes na sua disciplina. 

6 O contrato administrativo como fenômeno atual do direito 
econômico 

A utilização dos contratos administrativos na esfera pública esteve 
vinculada às tradicionais figuras contratuais existentes ao longo do relaci-
onamento da Administração Pública com os particulares, podendo-se 
dividir tais figuras, com relação à forma de atuação do Estado, em contra-
tos administrativos no domínio público, em que se verifica a presença de 
serviço público, e em contratos administrativos no domínio econômico, em 
que prepondera a ausência de serviço público. 

Entre os contratos administrativos no domínio público encontram-
se o de Obras públicas; de Locação de serviços; de Compras; de Autorização 
ou permissão de uso de bem público; de Concessão de uso; de Transporte. 
Outrossim, como contrato administrativo no domínio econômico, tem-
se o de Empréstimo Público". 

" José Cretella júnior considera o contrato de empréstimo público, i.e., a captação de 
recursos financeiros no mercado para investimentos públicos voltados para o atendi-
mento do interesse público, como tipicamente contrato administrativo, em face da 
necessidade de autorização legal e da existência de regras especiais relativas às taxas de 
juros não sujeitas às leis de usura e à. prescrição especial (1997, p. 88). 
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Ao lado das tradicionais figuras, surgem novas ou renovadas figuras 
contratuais. No âmbito de atuação no domínio público, tem-se a Con-
cessão de obra pública; Concessão de serviço público; Gestão de serviço 
público. Outra grande novidade no ordenamento jurídico brasileiro são 
os Contratos de Gestão celebrados com as próprias entidades públicas 
autônomas, que em alguns casos desenvolvem atividade econômica, vin-
culados, mais propriamente, à atuação do Estado na esfera econômica, e 
em outras situações também vinculados à esfera pública de atuaçá .44. A  

última novidade em termos de contratação pública, na esteira deste mo-
vimento de adaptação do Estado, é a figura trazida pela Lei Federal no 
11.079, de 30 de dezembro de 200445, que instituiu no direito brasileiro 
as chamadas "parcerias público-privadas — PPM", como modalidade de 
contrato de concessão (art. 2°). 

Desse modo, na reflexão sobre as tendências atuais da contratua-
lização, surge como objetivo pontual identificar o contrato administrati-
vo como fenômeno atual do Direito Econômico. 

A partir do soerguimento do modelo intervencionista de Estado, 
erige-se a disciplina jurídica do Direito Econômico. Numa primeira análi-
se, ousaríamos averbar que o Direito Econômico é o conjunto de normas 
vohnelas para dispor sobre a atuação pública e privada na economia. Este 
conceito conforma uma noção híbrida do direito econômico, ora alocada 
no direito público, ora no direito privado, uma vez que a disciplina com-
preende regras de direito civil, comercial, administrativo, penal, tributá-
rio, desenvolvendo-se em zona intermediária, admitindo-se, todavia, a 

44  As novas figuras ou tipos contratuais são aqui trazidos e analisados com o intuito de 
fornecer os elementos caracterizadores do fenômeno da contratualização das relações do 
Estado, joeirados na teoria dos contratos administrativos, sem a preocupação de esgotar 
seus principais pontos de emanação, uma vez que o objetivo central deste trabalho é 
identificar o contrato administrativo como fenômeno atual do direito económico. 

" Alguns Estados federados instituíram as parcerias público-privadas antes mesmo da 
edição da lei federal citada, que é o caso de Minas Gerais (Lei no 14.869/2003), São 
Paulo (Lei no 11.688/2004) e Bahia (Lei n°9.290/2004). 
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divisão entre público e privado apenas por uma questão de divisão de 

trabalho46. 

Em verdade, essa definição parece estar mais próxima da acepção 

do direito da economia, conformando regras de direito público — rela-

cionadas à intervenção do Estado na economia, desapropriação, regi-
me jurídico dos bens públicos, e de direito privado — relacionadas ao 
regime de propriedade, privilégios e hipotecas, transmissões hereditá-

rias de bens. 

Washington Peluso Albino de Souza, preferindo deixar de lado a 
divisão entre direito público e direito privado, oferece conceito no senti-

do de que 

Direito Econômico é o ramo do direito que tem 
por objeto a regulamentação da política econô-
mica e por sujeito o agente que dela participe. 
Como tal, é o conjunto de normas de conteúdo 
econômico que assegura a defesa e harmonia dos 
interesses individuais e coletivos, de acordo com 
a ideologia adotada na ordem jurídica". 

André de Laubadere, dando primazia à idéia de que o direito da 

economia trata-se de um ramo do "direito aplicável a todas as matérias que 
entram na noção de economia" (1985, p. 18), identifica o direito econô-

mico com o ramo do direito que cuida da intervenção do Estado na eco-
nomia". 

Seguindo esse pensamento, Luís Cabral de Moncada associa-se à 

concepção de que o direito econômico tem como idéia findamental a in-

tervenção do Estado na vida econômica, afirmando que "o direito econô-

mico assim perspectivado, afirma-se fundamentalmente como direito 
público que tem por objetivo o estudo das relações entre os entes públi- 

46  Cf. Orlando Gomes e Antunes Varela, Direito Econômico 1977, p. 4. 
47  Washington Peluso Albino de Souza, 1994, p. 23. 
48  ob. cit., 27. 
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cos e os sujeitos privados, na perspectiva da intervenção do Estado na vida 
econômica" (1988, p. 12). 

Tomando, dessa forma, como corolário do objetivo antes traçado, 
o Direito Econômico, como ramo do direito autônomo, imbuído de soli-
dez e unidade, volta-se para a disciplina da intervenção do Estado na eco-
nomia, seja em relação à sua própria atuação no exercício direto da ativi-
dade econômica, seja em relação à conformação da atuação econômica 
dos particulares. 

Como a ordem jurídica regula fatos sociais e econômicos que se 
mostram relevantes para uma determinada sociedade, com o intento de 
promover a tutela do bem comum, através de normas que regem a con-
duta intersubjetiva, sob a forma de comandos impositivos (positivos ou 
negativos), proibitivos, autorizativos e indicativos49, passou o Direito Eco-
nômico, como o direito das políticas públicas de controle da economia?), 
a veicular normas que implicassem no fenômeno do controle econômico 
e de polícia econômica. 

De acordo com Luís Cabral de Moncada, a "ordem jurídica do 
Estado intervencionista atribui à norma um papel completamente dife-
rente do que tinha anteriormente. A norma jurídica assume agora um 
conteúdo econômico e social perdendo a neutralidade axiológica que a 
caracterizara na fase liberal" (1988, p. 26). 

Infirmadas as bases sobre as quais repousam os traços essenciais do 
Direito Econômico, como disciplina jurídica autônoma voltada para a in-
tervenção do Estado na economia, seja em relação à sua própria atuação 
no exercício direto da atividade econômica, seja em relação à conforma- 

Cf. Ricardo Antônio Lucas Camargo, Breve Introdução ao Direito Econômico, 1993, 
p. 14. 

50 Segundo Fernando Herren Aguillar (Controle Social de Serviços Públicos, São Paulo, 
Max Limonad, (1999, p. 98), o Direito Econômico estuda o papel que o Estado 
desempenha na organização jurídica da estrutura do modo capitalista de produção 
econômica, notadamente na implementação de políticas públicas. 
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ção da atuação econômica dos particulares, no que concerne ao contrato 
administrativo propriamente dito, em que a Administração Pública cele-
bra pacto com os particulares para fornecimento de utilidades em seu 
interesse, ou realização de determinada atividade de forma delegada, é de 
se verificar que a relação jurídica oriunda do ato, principalmente em rela-
ção à segunda situação, implica em hipótese de intervenção estatal na eco-
nomia. 

No sentido revelado, tem-se que a contratualização se verifica tan-
to sob o ponto de vista do domínio público, v.g., nos contratos de Con-
cessão de obra pública; Concessão de serviço público; Gestão de serviço 
de interesse geral, quanto sob o ponto de vista do domínio econômico, 
v.g., Gestão de órgãos e entidades da administração indireta, basicamente. 

Infere-se que a instituição da técnica do contrato de concessão de 
serviço precedido ou não de obra pública e a permissão de serviço público 
provêm da adoção de novos meios de promover a intervenção do Estado 
na economia, de forma indireta, porém mantendo-se o arcabouço de for-
mas de fiscalização e controle do Poder Público sobre a atividade delegada. 

Mesmo sabendo que só pode ser objeto do contrato de concessão 
ou de permissão de serviço público a atividade que se circunscreve no 
âmbito de atuação do Estado no domínio público, conforme antes de-
monstrado, tratando-se essencialmente de delegação de serviço público 
próprio do Poder Público, o exercício da atividade por parte da iniciativa 
privada é feito mediante seus próprios esforços, i.e., por sua conta e risco, 
estando sujeito ao regime jurídico privado, o que, portanto, caracteriza o 
exercício da atividade econômica com fito de lucro, atividade econômica 
privada de interesse público51. 

51  Em outro sentido: MS 5307/DF; (1997/0054287-4) DJ 02/08/1999 pg. 00127 
RSTJ v. 00124 pg.PG:0004 I Rel. Mb. DEMÓCRITO REINALDO (1095) Emen-
ta: CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS DE RADIODIFU-
SÃO SONORA. TELEVISÕES EDUCATIVAS. PERMISSÃO. LIMITAÇÕES 
CONSTITUCIONAIS (ART. 175). INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA 
LIVRE INICIATIVA. CARÁTER ESPECIAL DO CONTRATO DE PERMISSÃO. 
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Desta feita, caracterizado está que os contratos de concessão e per-
missão são meios indiretos de que dispõe o Estado para intervir na econo-
mia. Primo, porque o concessionário mobiliza-se economicamente para 
desempenhar a função delegada de Poder Público, destinando recursos 
para alocação no setor público; secundo, porque o particular age com fito 
de lucro no empreendimento da atividade prestacional do Estado; tertio, 
e finalmente, porque a Administração Pública possui meios jurídico-le-
gais para exercer total controle e fiscalização sobre o desempenho da ativi-
dade do particular na prestação do serviço de interesse público. 

Assim, como nas concessões e permissões, o particular, na qualida-
de de concessionário ou permissionário, vai exercer atividade com fito de 

Os serviços de radiodifusão sonora de sons e imagem e demais serviços de telecomunica-
ções constituem, por definição constitucional, serviços públicos a serem explorados 
diretamente pela União ou mediante concessão ou permissão, cabendo à lei dispor sobre 
a licitação, o regime das empresas concessionárias e permissionárias e o caráter especial do 
respectivo contrato (art. 175, parágrafo único, 1, do C. Federal). Esses serviços públicos 
(radiodifusão sonora), quando delegados a terceiros, mediante permissão, têm como 
suporte jurídico um contrato de caráter especial e regido por regras de direito público, 
consoante determinação constitucional (Lei no 8.987/95, art. 10). As condições básicas 
desse contrato são impostas ao particular, segundo disdplinamento consignado em lei e 
é a Administração que delimita os tópicos acerca dos quais poderá haver manutenção 
dos particulares firmatórios da avença. As TVs educativas, cujos serviços que exercem 
são regidos por normas de direito público e sob regime jurídico específico, não desenvol-
vem atividades econômicas sob regime empresarial e o predomínio da livre iniciativa e 
da livre concorrência e não estão jungidas ao sistema peculiar às empresas privadas, que 
é essencialmente lucrativa. Não se inclui no conceito de atividade econômica aquela que 
a Constituição qualificou como serviço público, ainda que potencialmente lucrativa 
(v.g. serviços de radiodifusão sonora), mas, se sujeita a uma disciplina cujo objetivo é 
realizar o interesse público. Ao impedir qualquer restrição à criação, à expressão e à 
informação sob qualquer forma ou veículo, a Constituição não interfere na atividade das 
TVes (Televisões Educativas), que prestam serviço público, sob condições especiais, 
nem derrogou o Decreto-lei n°236/67. Segurança denegada. Voto vencido. 
Sob o ângulo jurídico, a prestação de serviços públicos na forma do artigo 175 da C.F 
não é atividade econômica em sentido estrito, contendo, porém, os elementos intrínse-
cos do exercício de atividade econômica em sentido amplo. 
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lucro, realizando eminentemente atividade econômica. Todavia, estará 
sujeito à autorização para reajustamento de tarifas, encampação do servi-
ço ou da obra, sanções, penalidades, suspensão, rescisão, inclusive, em 
alguns casos, de forma unilateral por parte da Administração Pública. 
Neste contexto, sob o ponto de vista do domínio econômico, o contrato 
administrativo também desempenha relevante papel na intervenção eco-
nômica estatal, uma vez que sujeita ao controle do Estado o particular a 
ele vinculado pela via da contratação administrativa. 

Quanto às parcerias público-privadas, tem-se que se constituem 
em novo instrumento de atuação do poder público, que têm sido adotadas 
em diversos países52  como forma de gestão associada com os particulares, 
voltadas para permitir a realização de grandes investimentos em áreas 
prioritárias para o desenvolvimento do país, sem o comprometimento 
direto dos orçamentos públicos, haja vista que os déficits públicos che-
gam a margens inviabilizadoras de quaisquer novos investimentos com 
recursos públicos". 

O instrumento da parceria público-privada é iniciativa em que o 
poder público passa a contar com a possibilidade de investimentos da 
iniciativa do particular na realização de obras e serviços de elevado interes-
se geral" 55. Esta iniciativa legislativa traz como inovação o fato de que a 

" Justificativa do Projeto de Lei no 2.546/2003, encaminhado ao Congresso Nacional 
em 10/11/2003, dão conta do sucesso das parcerias público-privadas na Inglaterra, 
Irlanda, Portugal, Espanha e África do Sul. 

53  No art. 2°, § 4°, inciso Ida Lei no 11.079/05 erige-se a limitação da utilização das 
parcerias público-privadas para os projetos cujo valor do contrato seja inferior a 
R$20.000.000,00(vinte milhões de reais). 

54  Justificativa do Projeto de Lei no 2.546/2003, afirma que as "Parcerias Público-Privadas 
permitem um amplo leque de investimentos, suprindo demandas desde as áreas de 
segurança pública, habitação, saneamento básico até as de infra-estrutura viária ou 
elétrica". 

" Estas obras e serviços estariam vinculados especialmente às áreas de infra-estrutura, tais 
como rodovias, hidrovias, ferrovias, saneamento, serviços de metrô, geração de energia 
elétrica, armazenamento portuário, equipamentos prisionais, escolas e hospitais. 
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concessão passa a ter como espécies, além da modalidade comum (da Lei 
n° 8.987/95), as formas de concessão patrocinada e administrativa. 

As diretrizes traçadas pela lei institutidora das parcerias público-
privadas, em caráter principiolOgico, orientam-se para a eficiência no cum-
primento das missões de Estado e no emprego dos recursos da sociedade; 
respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços e dos entes 
privados incumbidos da sua execução; indelegabilidade das funções de 
regulação, jurisdicional, do exercício do poder de polícia e de outras ativi-
dades exclusivas do Estado; responsabilidade fiscal na celebração e execu-
ção das parcerias; transparência dos procedimentos e das decisões; reparti-
ção objetiva de riscos entre as partes; sustentabilidade financeira e vanta-
gens socioeconômicas dos projetos de parceria (art. 40). 

Essas diretrizes principiológicas informam todos os procedimen-
tos, etapas e fases da implantação das parcerias público-privadas, cabendo 
a fiscalização de seu atendimento a todos os interessados, na forma dos 
condicionamentos de legitimação ativa previstos na Lei n° 8.666/93, 
mesmo diante da ausência de previsão específica da lei das parcerias sobre 
a aplicação subsidiária da Lei de Licitações. 

A lei em comento implementou a figura da parceria público-priva-
da como sendo o contrato administrativo de concessão, na modalidade pa-
trocinada ou administrativa. Considerando indispensável, trouxe uma 
definição legal das figuras da concessão patrocinada e da concessão admi-
nistrativa. Para a concessão patrocinada dispôs ser esta uma figura equiva-
lente 

[...] à concessão de serviços públicos ou de obras 
públicas de que trata a Lei n. 8.987/95, envol-
vendo, adicionalmente à. tarifa cobrada dos usuá-
rios, contraprestação pecuniária do parceiro pú-
blico ao parceiro privado. Enquanto isto, dispôs 
que a concessão administrativa é o contrato de 
prestação de serviços de que a Administração Pú-
blica seja a usuária direta ou indireta, ainda que 
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envolva execução de obra ou fornecimento e ins-
talação de bens [—I (art. 2°). 

Especialmente na concessão patrocinada evidencia-se exatamente 
traço diferenciador da concessão comum, posto que envolve a 
disponibilização de recursos públicos e a prestação de garantia pelo poder 
público em relação à remuneração do concessionário. Tal situação enseja a 
que se considere que a tarifa deixa de ser a principal forma de remunera-
ção do concessionário, admitindo-se, alternativamente, como garantia e 
contraprestação das obrigações assumidas em contrato, a possibilidade de 
emissão de ordem bancária; cessão de créditos não tributários; outorga de 
direitos em face da Administração Pública; outorga de direitos sobre bens 
públicos dominicais; títulos da dívida pública e outros meios admitidos 
em lei (art. 6°). 

A concessão patrocinada apresenta-se como espécie da concessão de 
serviço público, entrementes, as garantias ofertadas e às distinções no 
modelo remuneratório. Em verdade, a concessão passa a ter um objeto 
misto, pois reúne a um só tempo a transferência da gestão, e neste parti-
cular guarda consonância com a concessão comum, e também as caracte-
rísticas do contrato de empreitada, uma vez que o pagamento pelo servi-
ço poderá ser efetuado pelo poder público. 

Algo que soa interessante é que na concessão tradicional os contra-
tos se desenvolvem sem a gama de garantias do poder público e com a 
transferência do risco ao setor privado, enquanto nas parcerias público-
privadas o vínculo contratual se desdobra a partir da garantia do poder 
público do retorno do investimento e da manutenção do risco do negó-
cio em mãos do próprio poder público. Os benefícios seriam apenas de 
propiciar a realização do serviço ou da obra pública, antes vinculados às 
baixas potencialidades de investimento estatal. É de bom alvitre afirmar 
que o risco do negócio é exclusivamente do poder público, dadas as cir-
cunstâncias de garantias elencadas para a configuração do negócio. 

Em conformidade com traços deste jaez, pode-se dessiunir tam-
bém que as parcerias público-privadas representam uma forma de inter- 

144 	 Revista Cestão Pública e Controle. v. 1, ri. 3, ago./2007 



venção do Estado no domínio econômico, constituindo-se em instru-
mento de direito econômico. 

Amoldo Wald afirma que a 

[...] flexibilidade do Direito Administrativo con-
temporâneo, no setor econômico e particularmen-
te, nos aspectos referentes às relações negociais 
mantidas pelo Estado com os particulares, com 
vistas à execução de obras vinculadas às conces-
sões de serviços públicos é um dos traços essenci-
ais do Direito Administrativo-Econômico 
hodierno". 

Outrossim, cabe classificar os contratos de gestão, distintamente 
situados, com relação ao fornecimento de meios para que o Estado inter-
venha na economia, com o intuito de auferir se a instituição da técnica do 
contrato de gestão provém da adoção de novos meios de promover a 
intervenção do Estado na economia. 

No que concerne à descentralização de serviços de interesse geral, 
não exclusivos de Estado, os contratos de gestão desta espécie não podem 
ser considerados como instrumentos de intervenção do Estado na econo-
mia, porque, quando da constituição da Organização social para este fim, 
não há a previsão de auferimento de lucro, 	as entidades qualificadas 
como organizações sociais por determinação legal não tem fins lucrativos, 
bem assim porque na maioria dos casos são constituídas com o objetivo 
único de se habilitarem como organizações sociais, porém sem patrimônio 
próprio, vivendo em função de um contrato de gestão. Neste sentido, 
não há alocação junto ao mercado privado de recursos monetários para 
implementação do intento. 

Com relação ao fornecimento de autonomia gerencial, orçamentá-
ria e financeira a órgãos e entidades da administração direta e indireta em 
troca de resultados anteriormente fixados, os contratos de gestão, quando 

56  Arnoldo Wald, 1996, p. 
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celebrados com os órgãos administrativos, não implicam em formas de 
intervenção do Estado na economia, mesmo que indireta, porque suas 
atribuições normalmente estão ligadas às funções estatais, e nesse sentido, 
a celebração do contrato se vincula aos resultados obtidos no aprimora-
mento da execução de suas atribuições. Todavia, quando os contratos de 
gestão são celebrados com entidades da administração indireta, 
notadamente empresas públicas e sociedades de economia mista, por na-
tureza constitucional empreendedoras de atividade econômica, o aprimo-
ramento do exercício de suas atribuições através de melhores resultados, 
conseqüentemente do lucro obtido e da minoração das despesas, implica 
numa forma direta de intervenção estatal, pois irá necessariamente influir 
nas condições do mercado Acorre ainda a circunstância de que aos con-
tratos de gestão aplica-se o princípio da economicidade, que se volta para 
a orientação da atuação administrativa de forma menos onerosa possível. 

Em síntese, o movimento tendente à contratua I ização das relações 
do Estado com os particulares faz com que se vislumbre efetivamente o 
contrato administrativo como fenômeno atual do direito econômico, no 
que concerne aos contratos de concessão e permissão, bem como em rela-
ção ao contrato de gestão celebrado entre as entidades da administração 
indireta, notadamente as empresas públicas e as sociedades de economia 
mista. Exclui-se, porém, a possibilidade de que se venha a observar a mes-
ma característica no contrato de gestão com vistas à descentralização de 
serviços de interesse geral e naquele celebrado com órgãos integrantes da 
Administração Central. 

Assim, a tarefa de identificar o contrato administrativo como fenô-
meno atual do direito econômico encontra-se concluída, guardadas as 
peculiaridades de cada figura contratual, trazidas a lume, nos últimos tem-
pos, ao ordenamento jurídico brasileiro, podendo-se fixar esta circuns-
tância como uma tendência marcante da atual concepção de Estado. 
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Considerações finais 

O presente estudo deságua na efetiva verificação da relevância da 
teoria do contrato administrativo — suas principais características e ele-
mentos — para os dias atuais do ordenamento jurídico brasileiro. 

O perfil atribuído ao Estado na área econômica, a partir da Consti-
tuição de 1988, e principalmente a partir das alterações que lhe seguiram, 
faz inferir-se que na concepção atual, o organismo estatal não é mais o 
único realizador dos anseios sociais e coletivos. De modo claro, não se 
está mais diante de um intervencionismo absoluto e resignado, a contrario 
sensu, pode-se dizer que existe um espaço para que a sociedade e a inicia-
tiva privada sejam instadas a comparecer ao átrio da co-participação e da 
cooperação, porque na luta para desenvolver o país os influxos são gran-
des e os desafios maiores ainda. 

O Contrato Administrativo encaixa-se no contexto da atual con-
cepção de Estado, uma vez que viabiliza a continuidade da prestação de 
serviços públicos, permite a manutenção, nas mãos do Estado, do papel 
regularnentador e dos instrumentos de controle da prestação dos serviços 
públicos, além de propiciar maior abrangência e extensão da prestação de 
serviços públicos, ampliando o leque de participação social da iniciativa 
privada através da prestação de serviços de interesse geral, não exclusivos 
de Estado. 

Ganha, o Contrato Administrativo, desse modo, maior relevância 
no contexto da regulação estatal da atividade econômica, situado entre os 
instrumentos de que dispõe o Estado atualmente para ordenar, fomen-
tando, incentivando e fiscalizando a atividade econômica, i.e., o Contra-
to Administrativo passa a ser visto como fenômeno do Direito Econômi-
co, na apreciação do fato econômico pela Administração Pública e como 
veículo normativo da atividade desempenhada pelos agentes econômicos, 
dadas as cláusulas e disposições que contenha, por força de lei e de regula-
mento, acrescendo a lista das ferramentas estatais de controle da econo-
mia, observando as peculiaridades de cada figura contratual, conforme 
antes apontado. 
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O Contrato Administrativo, principalmente as novas figuras 
contratuais, denunciando um movimento tendente à contratualização, 
não pode mais ser utilizado de forma descoordenada pela Administração 
Pública, sendo mais perceptível como instrumento de ação administrati-
va coordenada, na busca de resultados eficientes e econômicos, voltados 
para o atendimento do interesse público, resultados estes que estão 
minudentemente descritos, levadas em consideração às peculiaridades do 
serviço ou da atividade, bem como as características e as necessidades de 
cada região do país. 
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PONDERAÇÕES SOBRE INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINIS-

TRATIVAS NO ÂMBITO DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS 

Rita Tourinhoi 

Resumo 

A autora desenvolve algumas ponderações em torno do importante tema 
das infrações e sanções administrativas no âmbito das licitações e contratos, 
analisando questionamentos que têm surgido em torno do tratamento dado 
à espécie pela Lei 8.666/93, à luz da doutrina e do seu próprio posicio-
namento jurídico, este norteado, sobretudo, sob o ângulo da autonomia 
organizacional-administrativa dos entes federados. Sustenta, assim, que as 
disposições da Lei 8.666/93, que versa sobre apuração de infrações e aplica-
ção de sanções administrativas, já que decorrem do exercício do poder dis-
ciplinar ínsito à autonomia dos entes federados, não constituem norma ge-

ral, podendo ser objeto de disposições específicas diferenciadas, tal como o 
fez a lei baiana n° 9.433/05 em seu Capítulo XI. À luz desse raciocínio 
central, com espírito crítico e apontando soluções de lege ferenda com vistas 

à redação do projeto da nova Lei de Licitações, examina aspectos polêmicos 
concernentes à falta de tipificação das infrações administrativas e à 
discricionariedade da escolha da sanção a ser aplicada, sobretudo no caso da 
"inexecução total ou parcial do contrato"; falta de previsão das infrações 
cometidas pelos licitantes; as diversas sanções administrativas e a extensão 
da aplicação dos efeitos de tais medidas no âmbito federativo. 

Palavras-chave: Licitações e contratos. Infrações administrativas. Sanções 
administrativas. Multas. Suspensão do direito de licitar. Declaração de 

in idoneidade. 

' 	Promotora de Justiça no Estado da Bahia, Professora de Direito Administrativo, Mestre 
em Direito Público pela UFPE. 
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Introdução 

O tema "Infrações e sanções administrativas nas licitações e contra-
tos administrativos" possui urna extrema relevância no cenário brasileiro, 
principalmente quando pensamos que se tem, de um lado, a Administra-
ção Pública com a salutar restrição de exigências de habilitação para licita-
ção e, do outro, particulares ávidos para firmar contratos com entes pú-
blicos, o que leva ao oferecimento de preços inexeqüíveis ou assunção do 
certame sem qualificação técnica adequada, findando com a inadimplência 
do contratado e a conseqüente aplicação de sanções administrativas. 

A apuração de infrações e aplicação de sanções administrativas pela 
Administração Pública ao contratado faltoso é uma das cláusulas 
exorbitantes do contrato administrativo, que decorre da sua posição de 
supremacia perante o particular contratado em prestígio ao interesse pú-
blico resguardado no certame. Segundo Roberto Dromi2, as cláusulas 
exorbitantes são assim chamadas porque rompem o princípio essencial da 
igualdade dos licitantes e a liberdade contratual que prima na contratação 
civil. 

Sabe-se que a Administração não pode desinteressar-se pela execu-
ção do contrato administrativo. É competência que, como as demais, 
deve ser forçosamente exercida. O contrato não implica em renúncia des-
ta competência, é somente uma forma de colaboração privada no cum-
primento das obrigações estatais. Dessa forma, quando o licitante ou o 
contratado pratica uma infração administrativa, compete à Administra-
ção Pública apurar a falta, aplicando a sanção cabível. 

Uma rápida análise da Seção II, Capítulo IV, da Lei n° 8.666/933, 
intitulada "Das Sanções Administrativas", leva-nos a pensar que o tema 
não comporta maiores indagações, porém um exame aprofundado da 

2 	Dromi, Roberto. Derecho Administrativo. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 2001.p. 
369. 

3  BAHIA. Publicada no D.O. 21 jun. 1993. 
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matéria faz brotar uma série de questionamentos que discutiremos neste 
trabalho. 

1 Infrações e sanções administrativas: Exclusão do rol de normas gerais 

Sabe-se que a Carta Constitucional', no art. 22 inciso XXVII, de-
termina que compete privativamente à União legislar sobre "[...] nor-
mas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as 
administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Es-
tados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, 
)OU, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos 
termos do art. 173, parágrafo 1°, III." 

Assim, em 21 de junho de 1993, foi publicada a Lei n° 8.666, 
instituindo normas para licitações e contratos da Adtninistração Pública. 
O referido diploma legal possui 126 (cento e vinte seis) dispositivos. Não 
se pode considerar a Lei Federal de Licitações como norma geral na sua 
inteireza, pois tal entendimento colide com o princípio federativo. Ora, 
como o referido diploma legal não especificou quais os artigos que possu-
em natureza de norma geral, coube ao intérprete a missão de identificar 
quais aqueles que possuem tal característica e, portanto, são aplicáveis em 
todo o território nacional, e quais os dispositivos de incidência exclusiva 
na esfera federal. Para tal identificação, necessita-se firmar o conceito de 
norma geral. 

1.1 Alcance conceituai da expressão "norma geral" 

Dentre os conceitos jurídicos existem aqueles de conteúdo inequí-
voco, quer dizer, aqueles capazes de delimitar a realidade a qual se referem 
de maneira precisa, como, por exemplo, o de pessoa jurídica, de adminis-
tração pública direta, de servidor público etc. No caso concreto, a aplica- 

BRASIL. Publicada no D. O. Brasília (DF). 
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ção de tais conceitos se limita à pura constatação, sem que existam dúvi-
das a respeito do âmbito material abrangido pelos mesmos'. Sobre eles, 
conforme afirma Afonso Rodrigues Queiró6, verifica-se urna identidade 
universal de pareceres ou, pelo menos, são susceptíveis dessa identidade. 

Outros, no entanto, possuem uma inequivocidade difícil de ser 
alcançada, ou seja, têm um campo amplo de significação, necessitando de 
uma atividade interpretativa para se obter o seu real sentido. Os limites 
desses conceitos não são traçados com exatidão pela lei, visto que não 
admitem uma quantificação ou determinação rigorosa. Porém, não 
obstante a indeterminação no conceito da hipótese da realidade, esta será 
determinada no momento da aplicação7. João Baptista Machado refere-
se a tais conceitos como " [—I a parte movediça e absorvente do ordenamento 
jurídico, enquanto servem para ajustar e fazer evoluir a lei no sentido de a 
levar ao encontro das mudanças e das particularidades das situações da 
vida". Dentre os conceitos jurídicos indeterminados temos, como exem-
plo, a noção de interesse público, notável saber, ordem pública e, tam-
bém, norma geral. 

Costuma-se definir normas gerais, em matéria de licitações e con-
tratos administrativos, como aquelas indispensáveis à implementação dos 
princípios constitucionais. Segundo Alice Gonzalez, são "[...] normas 
necessárias para tornar pacífica e uniforme, em todo território nacional, a 
integral realização dos princípios que emanam ou decorrem da Constitui-
ção Federal"9. Além disso, para que determinada norma tenha tal nature-
za, necessário se faz que não viole a autonomia dos entes federados. 

s  ENTEARIA, Eduardo Carda de; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Derecho 
Administrativo!. Madri: Civitas, 2000. p. 457. 

6 

	

	QUEIRÓ, Afonso Rodrigues. Reflexões Sobre a Teoria do Desvio de Poder em Direi- 
to Administrativo. Coimbra: Coimbra Editora, 1940. p. 27. 
ENTERRIA, Eduardo Carda de; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Derecho 
Administrativo!. Madri: Civitas, 2000. p. 457. 
MACHADO, João Batista. Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador. Coimbra: 
Almedina. 1991. p. 113. 

9  GONZALEZ BORGES, Alice Maria. Normas Gerais de Licitação para Sociedades de 
Economia Mista e Empresas Públicas. In: Temas do Direito Administrativo Atual. Belo 
Horizonte: Editora Fórum. 2004. p. 88. 
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Como nos demais conceitos jurídicos indeterminados, no concei-
to de norma geral pode-se distinguir um núcleo conceitual positivo, um 
núcleo conceituai negativo e um halo conceitual. Segundo Karl Englishm, 
quando possuímos uma noção clara do conteúdo e extensão do conceito, 
estamos no campo dos núcleos conceituais. Por outro lado, onde come-
çam as dúvidas, inicia-se o halo conceituai. Trazendo-se para uma situação 
prática, pensemos no conceito de careca. Podemos afirmar que alguém 
semelhante ao personagem Kojak, do filme policial que levava o seu nome, 
transmitido no final dos anos 70, está no núcleo positivo do conceito de 
careca. Por outro lado, uma pessoa semelhante ao cantor Roberto Carlos, 
também nos anos 70, estará no núcleo negativo do conceito de careca. 
Agora, pergunta-se: onde estariam os calvos no conceito de careca? Alguns 
podem considerar os calvos como carecas e outros não. Daí pode-se afir-
mar que os calvos estão no halo conceitual do conceito de careca. 

Partindo desse exemplo, tomando o conceito de norma geral na Lei 
n° 8.666/93, pode-se afirmar que determinados dispositivos estão no 
núcleo positivo do conceito de norma geral. Assim, não há dúvida que o 
art. 3° da lei, que aborda os princípios administrativos nas licitações e 
contratos, possui natureza de norma geral, pois qualquer que seja a varia-
ção do sentido dado à expressão, este sempre abraçará tal dispositivo. Por 
outro lado, o art. 23, que trata dos limites de valores para cada modalida-
de de licitação, encontra-se no núcleo negativo do conceito de norma 
geral, uma vez que não se pode pensar que os limites de valores apresenta-
dos no mencionado artigo têm aplicação uniforme em todo território 
nacional, logo não seria norma geral. 

Porém há dispositivos contidos na Lei n° 8.666/93 que estariam 
no halo conceituai do conceito de norma geral. Com  efeito, nesta situa-
ção estariam os dispositivos que abordam as infrações e as sanções admi-
nistrativas, estabelecidos do art. 86 ao art. 88. Assim, alguns autores, a 

ENGLISH, Karl. Introdução do Pensamento Jurídico. Tradução de João Baptista 
Machado. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenlcian, 1983. p. 209. 
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exemplo de Maria Sylvia Zanella Di Piam" e Carlos Ari SundfelcP2, 
entendem que tais artigos possuem natureza de norma geral. Nesse mes-
mo sentido é o entendimento do Ministro do Supremo Tribunal Federal, 
Eros Roberto Grau13, que leciona que as normas definidoras de sanções e 
infrações, na medida em que se relacionam com princípios fundamentais 
da Constituição de 1988, tais como o princípio da legalidade, da 
moralidade, supremacia do interesse público, contraditório e ampla defe-
sa, podem ser caracterizadas como normas gerais. Porém, apesar dos argu-
mentos colocados doutrinadores, somos levados a entender que tais dis-
positivos não possuem natureza de norma geral, podendo sofrer altera-
ções pelos demais entes da federação na regulamentação da matéria. Nessa 
linha de entendimento concordamos com Hely Lopes Meirelles quando 
afirma que 

Podem os Estados, Municípios, Distrito Federal 
e Territórios, atendidas as normas gerais de cu-
nho nacional, elaborar suas normas específicas, 
como já o fizeram anteriormente, respeitando 
sempre os prazos mínimos de convocação, de 
interposição e decisão de recursos, bem como os 
limites máximos de valor fixados para modalida- 

" Percebe-se ser este o entendimento da respeitável administrativista em virtude de pon-
derações feitas pela mesma sobre a matéria quando aduziu que "[...] qualquer tipo de 
norma que afetasse, direta ou indiretamente, os interesses dos licitantes, se objeto de 
normas estaduais ou municipais diversas da lei federal, poderia provocar sucessivas 
demandas judiciais, com paralisação de procedimentos lidtatorios." Ora, como as dispo-
sições que tratam de infrações e sanções administrativas afetam diretamente os licitantes, 
estariam incluídas dentre aquelas com natureza de norma geral, na opinião da autoria 
(Dl PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Normas Gerais. Observância por Estados e Muni-
cípios. In: Temas Polêmicos sobre Licitações e Contratos. São Paulo: Molheiras, 2001. 
p. 22. 

12  SUNDFELD, Carlos Mi. Licitação e Contrato Administrativo. São Paulo: Malheiros. 
1994. p. 29 e ss. 

13  GRAU, Eros Roberto. Licitação e Contrato Administrativo. São Paulo: Malheiros: 
1995. p. 11. 
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des licitatorias e não ampliando os casos de dis-
pensa, inexigibilidade e vedação de licitação". 

Assim, passamos a expor os fundamentos da nossa posição. 

Um dos princípios constitucionais mais importantes é, sem dúvi-
da, o da Federação. A adoção da estrutura federativa gera inafastáveis con-
seqüências, como a margem de autonomia conferida a cada ente que com-
põe a Federação. Com  efeito, não pode uma entidade ser dotada de com-
petência para interferir sobre os serviços e interesses pertinentes a outro 
ente. 

Ora, o poder deferido ao ente público de impor sanções aos seus 
contratados decorre do poder disciplinar. Maria Sylvia Zanella Di Pietro 
define tal poder como "E...] aquele que cabe àAdministração Pública para 
apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores públicos e demais 
pessoas sujeitas à disciplina administrativa"15. Trata-se de uma supremacia 
especial que o Estado exerce sobre todos aqueles que se vinculam àAdmi-
nistração por relações de qualquer natureza. Segundo Marcelo Caetano, o 
poder disciplinar tem sua origem e sua razão de ser no interesse e na neces-
sidade de aperfeiçoamento progressivo do serviço públicotõ. 

É inegável que o poder disciplinar é próprio de cada ente federado. 
Assim, a apuração de infrações e aplicação de sanções decorre de tal poder, 
cabendo a cada ente federativo estabelecer quais são os fatos considerados 
como infrações administrativas e quais as sanções que deverão ser aplica-
das em tais casos. Nessa linha de entendimento, percebe-se, então, que o 
Capítulo que aborda as sanções administrativas na Lei n° 8.666/93 não 
possui natureza de norma geral. Aliás, foi esse o entendimento adotado 

14 MUREI  J FS, Hely Lopes. Licitações e Contratos Administrativos. São Paulo: Malheiros. 
2006. p. 45. 

1 ' DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas. 2006. p. 
105. 

16  CAETANO, Marcelo. Do Poder Disciplinar. Lisboa, 1932. p. 25. 
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pela Lei de Licitações e Contratos do Estado da Bahia, n° 9.433/05'7, 
que inovou no Capítulo XI ao definir infrações aplicáveis, inclusive aos 
licitantes, ao não trazer no rol de sanções aplicáveis, em caso de inexecução 
total ou parcial, a advertência, expressamente prevista no art. 87, I, da Lei 
n° 8.666/93, bem como ao majorar o prazo máximo da sanção de sus-
pensão temporária para cinco anos, em divergência com a lei federal que 
prevê o prazo máximo dessa sanção em dois anos. 

2 Da falta de previsão expressa das infrações administrativas em 
matéria de licitações e contratos na Lei n° 8.666/93 e a conseqüente 
discricionariedade conferida na aplicação das sanções 

Críticas são lançadas à Lei n° 8.666/93 em virtude da falta de 
tipificação das infrações administrativas. Em verdade, a questão se coloca 
especificamente no caso do art. 87 da Lei quando estabelece que °[...] a 
inexecução total ou parcial do contrato [..4” poderá ensejar a aplicação de 
uma das sanções elencadas no referido dispositivo. 

Sabe-se que o direito sancionador, da mesma forma que o direito 
penal, é manifestação do ordenamento jurídico punitivo do Estado. As-
sim, diversos são os autores que entendem aplicáveis às sanções adminis-
trativas os princípios gerais do direito penal. Nesse sentido, manifesta-se 
Marçal Justen Filho afirmando que "[...] embora não seja possível con-
fundir Direito Penal e Direito Administrativo (Repressivo), é 
inquestionável a proximidade dos fenômenos e instituto?". Reportan-
do-se ao art. 87, da Lei de Licitações, o autor aduz que: 

(...1 determina-se que a inexecução dos deveres 
contratuais acarreta a imposição de sanção, a qual 
pode consistir em advertência, multa, suspensão 
do direito de licitar e declaração de in idoneidade. 

17  BAHIA. Publicação no D.O.E. de 02/03/05. 
18  JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrati-

vos. São Paulo: Dialética. 2006. p. 615. 
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Até se pode determinar o conceito de "inadim-
plemento" ou "violação a deveres contratuais", mas 
é inviável discriminar os casos de cabimento de 
cada espécie de sanção.19. 

Nos direitos italiano, francês, grego e espanhol aplica-se o princí-
pio da reserva legal em matéria de infrações e sanções administrativas. 
Assim, os autores espanhóis Enterría e Ramon Fernández", quando abor-
dam os princípios de observância obrigatória no âmbito do direito admi-
nistrativo sancionador, fazem referência ao princípio da legalidade, 
tipicidade, proporcionalidade, culpabilidade e presunção de inocência. 
Segundo os autores, a falta da explicitação das infrações administrativas 
viola o princípio da segurança jurídica. 

É inegável que aqueles que firmam contratos com a Administração 
Pública têm direito de saber quais as específicas conseqüências dos seus 
atos. Obviamente que a falta de previsão legal quanto à tipicidade de 
infrações e a correspondente sanção acaba por possibilitar decisões dife-
renciadas em situações similares ou, o que é pior, a atuação com desvio de 
poder. O certo é que não cabe àAdministração apontar o que é ou o que 
não é ilicitude. 

Obviamente que a lei poderia ter sido mais explícita, definindo o 
que efetivamente constitui "[...] inexecução total ou parcial do contrato 
[...]" no mencionado art. 87. Poderia ainda ter indicado a sanção cabível a 
cada infração determinada. Porém, tais omissões não inviabilizam a apli-
cação de sanções no âmbito dos contratos administrativos. 

Quanto à "H.] inexecução total ou parcial do contrato [...]", perce-
be-se o seu alcance com a simples interpretação sistemática da lei. Os 
incisos I a VIII do art. 78, abordam os casos de rescisão unilateral do 
contrato por falta contratual cometida pelo contratado. Ora, ocorrendo 

' 9  Ibid. p. 616. 
" ENTEARIA, Eduardo Garcia de; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Derecho 

Administrativo!!. Madri: Civitas, 2000. p. 176. 
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uma das situações previstas em tais dispositivos, estar-se-á diante da hipó-
tese de inexecução do contrato, podendo levar a aplicação de uma das 
sanções previstas no art. 87 da Lei de Licitações. Este entendimento é 
corroborado pela opinião exposta por Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, 
para quem "[...] o direito disciplinar não exige a definição específica, 
taxativa, da falta administrativa, o enfoque da sua tipicidade: basta a pre-
visão genérica"21. Nesta linha de entendimento também se manifesta Fá-
bio Medina Osório, ao afirmar que o tipo sancionador deve possuir um 
grau mínimo de certeza e previsibilidade22. 

Para urna maior garantia do princípio da segurança jurídica, poderá 
a Administração Pública, através de ato regulamentar ou mesmo no edital 
de licitação, delimitar de forma mais precisa os pressupostos do 
sancionamento, evitando-se a prática de arbitrariedades. 

No que concerne à discricionariedade conferida à Administração 
Pública na escolha da sanção a ser imposta ao contratado inadimplente, 
não concordamos com o posicionamento exposto por Marçal Justen Fi-
lho, segundo o qual "[...] a Lei não pode remeter à Administração a facul-
dade de escolher quando e como aplicar cada sanção prevista no art. 87, 
pois isso ofenderia o princípio da legalidade "23. 

A discricionariedade, segundo assevera Eros Roberto G rau24, não 
constitui um poder titulado pela administração, mas sim um modo de 
atuar ao dar cumprimento ao dever-poder de gerir a res publica. Ela decor-
re da própria lei. Desta forma, não se pode confundir arbitrariedade e 
discricionariedade. Em verdade são conceitos antagônicos. 

21  BANDEIRA DE MELLO, Oswaldo Aranha. Princípios Gerais de Direito Adminis-
trativo. Rio de Janeiro: Forense, 1979, v. 2. p. 141. 

22  MEDINA OSÓRIO, Fábio. Direito Administrativo Sancionador. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2000. p. 271. 

23  JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrati-
vos. São Paulo: Dialética. 2006. p. 619. 

24  GRAU, Eros Roberto. Poder Discricionário. Revista de Direito Público. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, n. 93, p. 41, jan-mar. 1990. 
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Enterría e Ratnón Fernández" trazem uma distinção jurisprudencial 
entre discricionariedade legítima e arbitrariedade proibida. Com  efeito, a 
discricionariedade deve estar encoberta por motivação suficiente, discutí-
vel ou não, porém em todo caso, considerável. Já a arbitrariedade não traz 
motivação ou esta é eivada de contradições, revelando inautenticidade. 

Ademais, é inegável o controle da discricionariedade através dos 
princípios administrativos. Conforme leciona Germana de Oliveira 
Moraes: 

[...] são limitações jurídicas ao exercício da 
discricionariedade os princípios gerais do Direi-
to, especialmente os princípios constitucionais da 
Administração Pública consagrados explícita ou 
implicitamente na Constituição e a proteção cons-
titucional aos direitos fundamentais". 

Assim, a atuação discricionária deve atentar aos princípios adminis-
trativos, sob pena de sujeitar-se ao controle do Poder Judiciário. Acres-
cente-se que o controle principiológico da discricionariedade pelo judici-
ário não consiste na substituição pelo juiz do critério adotado pela Admi-
nistração por seu próprio e subjetivo critério. De acordo com Enterría e 
Rarnón Fernández", se assim fosse, tudo se reduziria a substituir uma 
discricionariedade (a administrativa) por outra (a judicial), sem avançar 
um só passo no problema. Em verdade, trata-se de penetrar na decisão 
ajuizada até encontrar uma explicação objetiva. 

Conforme preceitua juarez Freitas, o controle exercido pelo judici-
ário será o de "administrador negativo'', em comparação com o "legisla-
dor negativo", exercido pelo Poder Legislativo no controle de 

25  ENTEARIA, Eduardo Garcia de; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Derecho 
Administrativo I. Madri: Civitas, 2000. p. 477. 

26  MORAES, Germana de Oliveira. Controle Jurisdicional da Administração Pública. 
São Paulo: Dialética, 2004. p. 165. 

" ENTERIA, op.cit., p. 474. 
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constitucionalidade das leis e dos atos normativos. Aduz, então, que o 
judiciário não pode dizer "substitutiva e positivamente" como o adminis-
trador deveria ter agido, deve emitir juízo principiolágico e finalístico de 
como não deveria ter agido, "[...] ao emitir juízos guiados por aquela 
discrição sempre vinculada aos princípios superiores da Administração 
Pública"". 

Ora, quando a Lei n° 8.666/93 transferiu àAdministração Pública 
a possibilidade de escolher a sanção a ser aplicada no caso de inexecução 
total ou parcial do contrato, o fez na certeza de que a situação fática deve-
ria ser considerada nessa escolha. Por outro lado, tal escolha deverá aten-
der ao princípio da proporcionalidade. De acordo com Juarez Freitas, o 
princípio da proporcionalidade significa "[...] que o Estado não deve agir 
com demasia, tampouco de modo insuficiente na consecução dos seus 
objetivos"". Desta forma, a sanção a ser aplicada em virtude da falta 
contratual cometida pelo contratado não deverá ser a mais severa, caso a 
infração seja de menor gravidade, nem tampouco muito branda, caso a 
falta cometida traga graves conseqüências ao ente administrativo contra-
tante. Caso ocorra um desses vícios, caberá a intervenção do Judiciário, 
manifestando-se pela inadequação da sanção aplicada. 

Critica-se, ainda, a Lei Federal n° 8.666/93 por não ter previsto 
ilícitos administrativos praticados por licitantes. Em verdade, a Lei trou-
xe no art. 81 a sanção de multa aplicável ao licitante adjudicatário que se 
recusa a assinar, injustificadamente, o contrato administrativo. Ocorre 
que, muitas vezes, os licitantes são responsáveis pela prática de atos que 
frustram o caráter competitivo ou a licitude do processo licitatório. As-
sim, é bastante comum que ocorram ajustes firmados no sentido de 
direcionar a licitação para pessoa determinada, desistência de licitar em 

" FREITAS, Juarez. Os Atos Administrativos de DiscricionariedadeVinculada a Princí-
pios. Estudos de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 1997. p. 144. 

29  FREITAS, Juarez. O Controle dos Atos Administrativos e os Princípios Fundamen-
tais. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 56. 
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virtude de vantagens oferecidas, cometimento de fraudes fiscais, dentre 
diversas outras práticas ilícitas. 

O projeto da nova Lei Federal de Licitações e Contratos", que em 
breve deverá entrar em discussão no Congresso Nacional, provavelmente 
atentará para tais falhas. Porém, como se adota neste trabalho o 
posicionamento segundo o qual as normas que abordam infrações e san-
ções administrativas não possuem natureza de norma geral, podem os 
demais entes federados explicitar, de forma mais detalhada, as infrações 
administrativas perpetradas no âmbito das licitações e contratos adminis-
trativos, bem como as sanções aplicáveis em cada caso31. 

3 Das Sanções previstas na Lei n° 8.666/93: ponderações pertinentes 

Dentre as sanções administrativas previstas na Lei n.° 8.666/93, 
temos: a advertência, a multa, a suspensão temporária e a declaração de 
inidoneidade. Passaremos a abordar cada uma delas, através de algumas 
observações cabíveis. 

3.1 Advertencia 

É certo que esta sanção, prevista no inciso I do art. 87 da Lei n° 
8.666/93, tem um efeito maior de natureza moral. 

Em diversos estatutos administrativos tem-se a figura da advertên-
cia como sanção. Anteriormente, havia previsão de advertência escrita ou 
verbal, no entanto os diplomas estatutários não mais consagram a adver-
tência verbal, o que foi lamentado por Themístocles Cavalcanti", dentre 

" Em tramitação no Ministério de Planejamento. 
:" A Lei de Licitações e Contratos do Estado da Bahia, Lei n°9.433/05, no Capítulo XI 

tratou das infrações e sanções administrativas, trazendo nos artigos 184 e 185 condutas 
tipificadas como ilícitos administrativos. 

" BRANDÃO CAVALCANTI, Themístocles. Direito e Processo Disciplinar. Rio de 
Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1966. p. 152. 
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outros autores, que entendia tal sanção compatível aos casos de negligên-
cia e faltas levíssimas. No entanto, sendo verbal e não indo para os assen-
tos funcionais dos servidores ou para os registros cadastrais, quando apli-
cadas a contratados, entenderam, os legisladores, desnecessária sua inclu-
são expressa entre as penalidades oficialmente reconhecidas, o que não 
significa que não seja oficialmente utilizada. 

Por tal razão, a penalidade mais branda passou a ser, nos estatutos 
administrativos, a advertência escrita. Quanto à sua aplicação nos casos de 
inexecução do contrato, além do aspecto moral, fala-se na possibilidade 
de aplicação de sanção mais grave, em caso de reincidência. 

A Lei de Licitações e Contratos do Estado da Bahia, n° 9.433/05, 
não trouxe a advertência dentre as sanções previstas no art. 186, aplicáveis 
à inexecução total ou parcial do contrato, porém o art. 193 fala da "[...] 
advertência verbal [...]° feita pelo presidente da comissão ao licitante que 
perturbe o bom andamento da sessão. Esta advertência funciona como 
mera comunicação de insatisfação, incapaz de produzir qualquer efeito, 
uma vez que não poderá ser averbada no Registro Cadastral do licitante 
advertido. 

3.2 Da multa 

A multa é definida por Sasha Calrnon como "[..1 a prestação 
pecuniária compulsória instituída em lei ou contrato em favor de particu-
lar ou do Estado tendo por causa a prática de um ilícito (descumprimento 
de dever legal ou contratual)". 

A multa civil consiste em sanção pecuniária que atinge o transgressor 
de uma norma, podendo ter caráter coercitivo ou de reparação civil. No 
primeiro caso, visa intimidar o infrator para que não mais desobedeça a 

3' COELHO, Sasha Calmon Navarro. Teoria e Prática das Muitas Tributárias. Rio de 
Janeiro: Forense, 1992. p. 41. 
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normas legais. No segundo caso, pretende a composição patrimonial de 
prejuízos34. 

Prevista como sanção na Lei n° 8.666/93, possui caráter coercitivo. 
Trata-se de sua aplicação quando do atraso injustificado na execução do 
contrato, no art. 86, podendo, também, incidir nos casos de inexecução 
total ou parcial do contrato, com previsão no inciso II do art. 87. 

Segundo Jessé Torres Pereira Júnior", no caso do art. 86, a multa 
possui natureza moratória, ou seja, vinculada ao atraso no cumprimento 
de obrigação. Já na hipótese do art. 87, a multa possuiria natureza penal, 
uma vez que aplicável quando do inadimplemento do contratado. 

Conforme dispõe o art. 86, capta, o valor da multa deve estar pre-
visto no instrumento convocatório ou no contrato, constando, inclusive, 
o percentual a ser aplicado. Assim, a falta de tal previsão impede a aplica-
ção da multa. Desta forma, deve-se atentar para os casos de substituição 
do contrato por outro instrumento, como permite o art. 62 da Lei n° 
8.666/93. Como exemplo, não seria razoável que uma contratação de 
prestação de serviço através de licitação na modalidade convite seja pactu-
ada através de nota de empenho, na qual não se disponha de campo para 
anotação da sanção de multa aplicável, com seus parâmetros, ao contrata-
do faltoso. 

A multa pode ser aplicada juntamente com outras sanções, confor-
me autoriza o parágrafo 1° do art. 87 da Lei n° 8.666/93. Ademais, nada 
impede que a mesma seja aplicada, mantendo-se o vínculo contratual 
com o contratado faltoso. 

O parágrafo 2° do art. 86 da lei, por sua vez, determina que a 
multa, aplicada após regular processo administrativo, seja descontada do 

34  OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Infrações e Sanções Administrativas. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1985. p. 86. 

35  PEREIRA JUNIOR, Jessé Torres. Comentários à Lei das Licitações e Contratações da 
Administração Pública. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 86. 
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valor da garantia prestada pelo contratado". Já o parágrafo 3° dispõe que 
a multa poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos 
pela Administração ao contratado, caso o seu valor seja superior ao da 
garantia prestada, cabendo, ainda, cobrança judicial. 

Nesse diapasão, cumpre abordar decisão proferida pelo Tribunal de 
Contas da União, segundo a qual o critério de hermenêutica mais 
consentâneo com os princípios que regem a Administração Pública im-
põe concluir pelo não imediatismo da dedução da multa do valor da 
garantia, caso a sua aplicação não tenha sido acompanhada da rescisão do 
contrato. Assim, nessa situação, a multa deverá ser inicialmente desconta-
da dos créditos do contratado, depois se deve buscar a cobrança judicial 
para, só então, descontar o valor da multa da garantia. Traz, como ainda-
mento para esse caminho, a situação de vulnerabilidade para a Adminis-
tração durante parte do período de implementação do contrato, que fica-
ria desprovido de garantia. Desta forma, conclui que o valor da garantia 
deve permanecer íntegro durante toda a execução do contrato37. 

3.3 Da suspensão temporária e da declaração de inidoneidade 

O art. 87 da Lei n°8.666/93 traz ainda como sanções aplicadas ao 
contratado a suspensão temporária de participação em licitação e impedi-
mento de contratar com a Administração e a declaração de inidoneidade, 
respectivamente nos incisos III e IV, do mencionado artigo. Tais sanções 
também podem ser aplicadas nas hipóteses do art. 88 da Lei. O conteúdo 
da restrição de direitos delas resultante para o punido é idêntico, qual seja, 
impossibilidade de se habilitar em licitação e contratar com aAdministração 
Pública. Assim, quais seriam as diferenças existentes entre tais sanções? 

Inicialmente, poder-se-ia falar na diferença de prazos entre essas 
medidas punitivas. Quanto à sanção de suspensão temporária, a lei fede- 

36  Vide art. 56, da Lei n° 8.666/93. 
37  TCU. Processo n°012.916/1999-4. Decisão n°621/2001-Plenário. 
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ral apresenta o prazo máximo de dois anos. Desta forma, o prazo da san-
ção deve estar determinado no ato sancionador, não podendo ultrapassar 
dois anos. 

No que concerne à sanção de declaração de inidoneidade, esta teria 
um prazo indeterminado, sendo o mínimo de dois anos — prazo máximo 
da sanção de suspensão temporária—, cessando seus efeitos com a extinção 
dos motivos determinantes da punição e com o ressarcimento dos danos 
eventualmente causados à Administração. Ora, possuindo prazo 
indeterminado, a extinção desta sanção depende da reabilitação do infra-
tor, prevista no parágrafo 30  do art. 87, decretada por ato administrativo, 
praticado pela mesma autoridade que aplicou a sanção. Obviamente a 
reabilitação não se aplica no caso da sanção de suspensão temporária pelo 
fato desta ser aplicada com prazo certo. 

Ainda o parágrafo 3° do art. 87 da Lei determina que a competên-
cia para aplicação da sanção de declaração de inidoneidade é "[..j  exclusi-
va do Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal." Tal de-
terminação, ao nosso ver, fere o princípio federativo, uma vez que estabe-
lece matéria de competência administrativa que caberia a cada ente federado 
legislar". Ademais, cabendo aos Ministros e Secretários a aplicação desta 
sanção, questiona-se como se daria a sua aplicação no âmbito da Admi-
nistração Indireta. 

Sabe-se que os entes da Administração Indireta possuem autono-
mia financeira e administrativa, inexistindo relação de subordinação em 
face da Administração Direta. Logo, ocorrendo a prática de infração ad-
ministrativa pelo contratado, no âmbito da Administração Indireta, ca-
berá ao ente lesado a apuração da falta com a conseqüente aplicação da 
sanção cabível. Assim, diante da competência estabelecida no parágrafo 
antes referido, questiona-se a viabilidade da aplicação da sanção de de- 

" Este também é o posicionamento expressado por MLTICAL Toshio. Pena de Suspensão 
do Direito de Participar de Licitação, Imposta pelo Estado. In: Teoria e Prática das 
Licitações e Contratos. Boletim de Licitações e Contratos (BLC). Dez. 2004. p569. 
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claração de inidoneidade na Administração Indireta e, em caso afirmati-
vo, a quem caberia a aplicação da sanção. A nível federal, pensamos que, 
caso a autoridade máxima do ente descentralizado entenda cabível a apli-
cação da sanção de declaração de inidoneidade no caso concreto, deverá 
remeter o processo para o órgão da Administração Direta com o qual 
possui relação de vinculação, para que a sanção seja devidamente imposta. 
Quanto aos Estados e Municípios, nada impede que legislem sobre a 
matéria, como fez o Estado da Bahia, ao estabelecer no art. 197 da Lei n° 
9.433/05 que "Hl a declaração de inidoneidade para licitar e contratar 
com a Administração Pública é da competência do Chefe do respectivo 
Poder ou de quem dele receber delegação." 

Ainda como diferença entre as sanções de suspensão temporária e 
declaração de inidoneidade, fala-se no campo de abrangência. Com  efei-
to, o inciso III, do art. 87 da Lei de Licitações, ao tratar da sanção de 
suspensão temporária fala que a mesma produz efeitos no âmbito da "Ad-
ministração". Já o inciso IV, ao se referir à sanção de declaração de 
inidoneidade, refere-se a sua aplicação na esfera da "Administração Pública". 

Os incisos XI e XII do art. 6° da Lei n.o 8666/93, por sua vez, 
definem, respectivamente, "Administração Pública" e 'Administração". 
Segundo o inciso XI, do mencionado artigo, Administração Pública é 
"[...] a administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com perso-
nalidade de direito privado sob controle do poder público e das fimda-
ções por ele instituídas ou mantidas." De acordo com a redação do inciso 
XII, do mesmo artigo, Administração é "[...] órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concreta-
mente." Tal redação levou alguns intérpretes a entenderem que a aplicação 
da sanção de suspensão temporária somente produz efeitos no âmbito do 
órgão pelo qual a administração opera, enquanto a declaração de 
inidoneidade repercute em toda federação. Pensamos que este entendi-
mento é desprovido de qualquer razoabilidade. 

No que concerne à sanção de suspensão temporária, a interpretação 
sistemática do art. 87, III com o art. 6°, XII, leva à absurda situação em 
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que a aplicação desta sanção ao contratado no âmbito do Ministério da 
Saúde, por exemplo, não gera qualquer reflexo para tal infrator nas licita-
ções e contratos ocorridos nos demais órgãos da Administração Pública 
Federal. Ora, sabe-se que a desconcentraçáo é um fenômeno existente 
para otimização do exercício das competências administrativas. Tanto as-
sim, que os órgãos que compõem a Administração Direta são desprovi-
dos de personalidade jurídica. Com  efeito, pode-se comparar a estrutura 
da Administração Pública Direta com o corpo humano. Assim, a Admi-
nistração Direta seria o corpo e as unidades pelas quais atua seriam os 
órgãos que compõem este corpo. Um órgão sozinho não tem qualquer 
razão de ser, pois existe em função do conjunto. Indo mais adiante, com-
parando o contratado infrator com uma célula cancerígena, questiona-
mos como pode a mesma ser considerada maléfica a um órgão e admitida 
a sua permanência na estrutura de outro Órgão? Desta forma, pensamos 
que aplicada a sanção de suspensão temporária ao contratado em virtude 
de falta contratual perpetrada na estrutura de um Ministério, a nível fede-
ral, ou Secretaria, na esfera estadual ou municipal, os efeitos desta sanção 
deverão repercutir no âmbito de toda a Administração Direta". Aplicada 
na Administração Indireta, não produzirá efeitos na Administração Dire-
ta, em razão da sua autonomia administrativa. 

Já no caso da sanção de declaração de inidoneidade, a interpretação 
do art. 87, IV, combinado com o art. 6°, X, da Lei n° 8.666/93, leva à 

39  Este posicionamento também já foi externado pelo Superior Tribunal de Justiça que, de 
forma mais extensiva, entende que os efeitos da sanção de suspensão temporária incidem 
na Administração direta e indireta. Senão vejamos: "ADMINISTRAÇÃO. SUSPEN-
SÃO DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES. MANDADO DE SEGURANÇA. 
ENTES OU ÓRGÃOS DIVERSOS. ESTENSÃO DA PUNIÇÃO PARA TODA A 
ADMINISTRAÇÃO. 1—A punição prevista no inciso III do art. 87 da Lei n° 8.666/ 
93 não produz efeitos somente em relação aos órgãos ou ente federado que determinou 
a punição, mas a toda a Administração Pública, pois, caso contrário, permitir-se-ia que 
empresa suspensa contratasse novamente durante o período da suspensão, tirando desta 
a eficácia necessária. 2. Recurso especial provido." (STJ. Recurso Especial n° 174274/ 
SP. Rel. MM. Castro Meira. T2, Data de Julgamento 19/10/2004. DJ 22.11.2004). 
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conclusão que a declaração de inidoneidade produz efeitos em relação a 
todos os entes estatais do país. Este posicionamento não se sustenta por 
algumas razões. 

Primeiro, conforme já abordado, a Lei n° 8.666/93 trouxe a san-
ção de declaração de inidoneidade nos artigos 87 e 88. Nos dois casos há 
clara discricionariedade conferida à Administração Pública na sua aplica-
ção. Além disso, a possibilidade de aplicar sanção administrativa ao con-
tratado decorre do poder disciplinar, próprio de cada ente federado. Desta 
forma, considerar-se a produção dos efeitos da referida sanção a todas as 
esferas da Administração Pública será o mesmo que impor o exercício de 
uma competência discricionária de um ente federado a outro. 

A situação se agrava caso se admita que as sanções aplicáveis aos 
licitantes e contratados não possuem natureza de norma geral. Nesta hi-
pótese, pode ocorrer a esdrúxula situação de um ente federado ter que 
acatar a sanção de declaração de inidoneidade, aplicada no âmbito de ou-
tro ente, mesmo que a infração que tenha levado à imposição da medida 
punitiva, na sua lei especifica sobre licitações e contratos seja punido com 
outra sanção, como, por exemplo, a suspensão temporária. É evidente 
que a adoção deste posicionamento viola frontalmente o princípio da 
autonomia federativa, contido nos artigos 1° e 18 da Constituição Fede-
ral, razão pela qual não pode ser acatado40. 

Segundo, existe evidente inviabilidade prática daquele entendimento. 
Não há um sistema integrado de informações entre os milhares de entes 
federados que formam a nossa federação, capaz de permitir que todos eles 
sejam informados da sanção de declaração de inidoneidade porventura 
aplicada na esfera de um deles. Desta forma, não se alcançaria a eficácia 
social da sanção, podendo, ainda, ocorrer situações inconvenientes, como, 
por exemplo, determinado Município somente ser informado da aplica-
ção da sanção de declaração de inidoneidade por outro ente a certa empre-
sa por ele contratada quando já em execução o contrato. 

" Este também é o posicionamento apresso por SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direi-
to Administrativo Contratual. Belo Horizonte: Lúmen Júris. 2004. p. 355. 
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Outra questão que merece destaque na abordagem das sanções de 
suspensão temporária e declaração de inidoneidade é a dificuldade da 
operacionalização prática das mesmas por fraudes cometidas pelas empre-
sas sancionadas. Muitas vezes, após imposição da medida punitiva, as 
empresas criam uma nova em substituição àquelas suspensas ou declara-
das iniclôneas, para continuar contratando com a Administração Pública. 
Nesse sentido, decidiu o STJ que a constituição de nova sociedade, com 
o mesmo objeto social, com os mesmos sócios e com o mesmo endereço, 
em substituição a outra declarada iniclônea para licitar com a Administra-
ção Pública Estadual, com o objetivo de burlar a aplicação da sanção ad-
ministrativa, constitui abuso de forma e fraude à Lei de Licitações n° 
8.666/93, de modo a possibilitar a aplicação da teoria da desconsideração 
da personalidade jurídica para estenderem-se os efeitos da sanção admi-
nistrativa à nova sociedade41. Atenta a esta fraude, a Lei e Licitações e 
Contratos do Estado da Bahia, n° 9.433/05, determina no art 200 que 
"[...] fica impedida de participar de licitação e de contratar com a Admi-
nistração Pública a pessoa jurídica constituída por membros de sociedade 
que, em data anterior à sua criação, haja sofrido penalidade de suspensão 
do direito de licitar e contratar com a Administração ou tenha sido decla-
rada inicie, nea para licitar e contratar e que tenha objeto similar ao da 
empresa punida." 

Assim, pensamos viável a adoção da teoria da desconsideração da 
personalidade jurídica toda vez que ficar evidente a fraude na criação de 
sociedade, constituída com o claro propósito de burlar a lei. Afinal deverá 
sempre prevalecer a garantia ao princípio da moralidade administrativa e 
indisponibilidade do interesse público. 

4 ' STJ. ROMS n° 15.166/Ba. DJU 08 set. 2003. p. 00262. In: FERNANDES JACOBY, 
Jorge Ulisses. Vade-Mécum de Licitaçóes e Contratos. Belo Horizonte: Editora Fórum. 
2004. p. 734. 
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4 Considerações finais 

Apesar da expectativa existente frente ao novo projeto de Lei Fede-
ral de Licitações e Contratos, que venha atender aos anseios de uma soci-
edade pautada nos princípios administrativos, toda dedicação será em vão 
se não contarmos com a modificação do comportamento das pessoas 
envolvidas nos processos licitatórios e nas execuções de contratos admi-
nistrativos. Assim, não interessa um sistema normativo sofisticado sem 
um sistema de controle eficiente. É preciso atenção às pessoas envolvidas 
nesses processos administrativos. Steven L. Schooner", em palestra pro-
ferida no IV Fórum Global de Combate à Corrupção", afirmou que são 
características essenciais às pessoas envolvidas no processo licitatório a edu-
cação, a experiência e a independência. Segundo Schooner, os licitantes 
têm que ter certeza do comportamento probo dos futuros contratantes, 
pois a discriminação leva à corrupção. Com  efeito, caso uma determinada 
empresa saiba que uma outra foi irregularmente beneficiada em uma lici-
tação, ao participar de outro processo licitatório, fará tudo para obter a 
mesma vantagem. 

Considera-se então, que todo debate sobre infrações e sanções no 
âmbito das licitações e contratos administrativos não passará de retórica 
jurídica caso o Poder Público, através de seus agentes, mantenha uma 
postura omissa ou propositalmente direcionada a atender interesses de 
determinadas classes econômicas e políticas. 

À sociedade compete, em todo esse processo, cobrar dos órgãos de 
fiscalização uma ação efetiva, no sentido de apurar as fraudes praticadas 
nas esferas das licitações e contratos administrativos e divulgar as medidas 
adotadas no sentido de afastar tais práticas condenáveis, fazendo brotar 
no fundo do túnel urna luz de esperança na construção de um Brasil mais 
digno. 

42  Professor Associado e Co-Diretor do Programa Jurídico de Licitações Públicas da Uni-
versidade de George Washington, EUA. 

43  Brasília, jun. 2005. 
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OBRIGATORIEDADE DE INSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO 
DE SISTEMAS DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAIS E 

RESPONSABILIDADE DOS PREFEITOS POR 
IRREGULARIDADES NAS LICITAÇÕES E CONTRATOS' 

José Francisco de Carvalho Neto2  

Introdução 

Um dos desafios para que se consolide a nova gestão pública no 
Brasil é a implantação e manutenção de sistemas eficientes de controle 
interno. De um modo geral, há deficiência de sistemas de controle ou de 
déficit de accountabilhy em todas as esferas de Governo. Grande parte dos 
administradores públicos resiste ao controle, seja por considerá-lo uma 
ingerência indevida em sua esfera de atribuições, seja por temê-lo, vendo- 

como um instrumento punitivo, quando, na verdade, não o é. Sistemas 
eficientes de controle interno são importantes aliados dos gestores no cum-
primento de seus misteres, porque lhes permitem identificar e corrigir, a 

O presente tato, com pequenos ajustes, serviu de base para a exposição do autor sobre 
tema no II Congresso Brasileiro de Licitações, Contratos e Compras Governamentais, 

realizado nos dias 2 a 4 de agosto de 2006, sob a coordenação dos Professores PAULO 
MODESTO e ORLANDO GOMES DA SILVA. O Congresso foi realizado em home-
nagem especial à Profa. ALICE GONZALEZ BORGES, certamente um dos melhores 
quadros do Direito Público brasileiro, que se tem devotado à. temática da licitação e dos 
contratos administrativos,no magistério, na atividade profissional e na advocacia, de que 
dão conta, dentre outros trabalhos relevantes, suas obras Normas Gerais do Estatuto das 
Licitações e Contratos Administrativos (edição da Revista dos Tribunais, 1991), que se 
já tornou um clássico, e Temas de Direito Administrativo Atual (edição da Fórum, 
2004), que reúne seus estudos e pareceres sobre assuntos candentes da matéria. 

2 

	

	

O autor é Professor da Faculdade de Direito da Universidade Católica do Salvador e 
atual Superintendente-Geral do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da 
Bahia, onde, também, é o coordenador-geral da Unidade de Execução Local do Progra-
ma de Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e 
Municípios Brasileiros — PROMOEX. 
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tempo, as falhas identificadas no processo de execução, ajudando-os a 
reorientar seus esforços para o alcance dos objetivos e metas programa-
dos. Provavelmente se a Administração se preocupasse com o controle 
em termos prospectivos, suas decisões seriam mais acertadas. Ter-se-iam 
reduzidas as tensões no trato com os órgãos fiscalizadores, em especial 
com os Tribunais de Contas e, por certo, melhor seria exercitada a 
discricionariedade administrativa na escolha da alternativa mais adequada 
à realização do interesse público, e, assim, mais resguardada estaria a pro-
bidade da gestão, hoje tão afrontada ante as freqüentes notícias de 
corrupção estampadas na multimídia. 

Ademais, a existência de sistemas eficientes de controle na Admi-
nistração, em seus amplos aspectos, também se liga à questão da visibili-
dade ou da transparência das ações públicas que, na moldura do Estado 
Democrático de Direito, é imprescindível ao exercício do controle social 
do Poder. 

Isto posto, o presente artigo tem por objetivo discutir a obriga-
toriedade da instituição e manutenção de sistemas de controle interno 
municipal e, nesse contexto, a responsabilidade dos Prefeitos por irregu-
laridades nas licitações e nos contratos administrativos. 

Para facilitar a exposição, o tema está estruturado em quatro tópi-
cos. No primeiro, constrói-se uma referência política e doutrinária para 
fundamentação do controle da Administração Pública; no segundo, tra-
ta-se da base normativa do controle e de sua tipologia, cuja matriz é a 
Constituição Federal. Em outra parte, alinham-se os argumentos que con-
duzem à afirmativa da obrigatoriedade da implantação e manutenção de 
sistemas de controle interno, em especial na Administração Municipal, e, 
finalmente, com referência ao ordenamento jurídico, à doutrina e às deci-
sões do Tribunal de Contas dos Municípios, afirma-se a responsabilidade 
do Prefeito em matéria de licitações e contratos. Esses dois últimos 
subtemas, na perspectiva do autor, estão a merecer uma linha de investi-
gação mais aprofundada, a partir da sistematização de dados e informa-
ções hoje dispersos, especialmente na jurisprudência. 
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Aspectos políticos e doutrinários do controle da administração pública 

O controle é um dos traços essenciais do regime democrático, na 
medida em que na democracia não há poder sem controle. Embora o 
foco da tradição liberal fosse a liberdade individual e não a democracia, é 
certo que somente nesse regime é possível assegurá-la contra o exercício 
abusivo do poder. Fortalecendo tal premissa, Montesquieu (1973, p. 156), 
um dos clássicos da teoria política, já advertia que, para preservar a liber-
dade contra os abusos do poder, era necessário que "[...] pela disposição 
das coisas, o poder freie o poder [...], não só porque o titular de poder é 
tentado a abusar dele, senão porque [...] o poder vai até onde encontra 
limites". Lord Acton (2003, p. 29), mais tarde, aprofundou essa assertiva, 
advertindo que " [...] o poder tende a corromper e o poder absoluto cor-
rompe de forma absoluta". É fácil, pois, ler-se nessas asserções a dimensão 
ética do poder e, implicitamente, a necessidade de controlá-lo para se 
evitarem desmandos que desnaturam o sentido da política. 

Ora, se no escopo mais geral da política o controle se impõe como 
antídoto à corrupção e ao abusivo exercício do poder, com maior razão o 
controle se impõe à Administração Pública, porque, como asseverou 
lapidarmente Cirne Lima (1987, p. 22), a administração é atividade do 
"[...] que não é proprietário, do que não tem a disposição sobre a cousa 
ou do negócio administrado". A conseqüência lógica que daí se extrai é 
que, na Administração Pública, os bens e os interesses públicos, confiados 
à sua gestão, não pertencem aos agentes públicos, e a eles, bens, não se lhes 
pode dar destinação diversa da sua finalidade legal, posto que, como acer-
tadamente ensina Celso Antonio Bandeira de Mello (2005, p. 63), "[...] 
não se encontram à livre disposição de quem quer que seja, por 
inapropriáveis". Está, por conseguinte, a gestão dos bens e interesses pú-
blicos sujeita a controle, de forma a garantir o rigoroso acatamento a sua 
finalidade pública e à observância dos parâmetros a que está submetida na 
forma da lei. Nos termos dos arts. 37 e 70 da Constituição Republicana, 
esses parâmetros são os princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e o da eficiência que balizam e norteiam toda a 
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atuação da Administração Pública e, em relação à gestão contábil, finan-
ceira, orçamentária, operacional e patrimonial, além desses, os da legiti-
midade e da economicidade. 

A base normativa e a tipologia do controle da administração: os 
controles externo e interno 

Tecnicamente, o controle da Administração é, consoante leciona 
Edmir Netto de Araújo (2005, p. 1.115): 

[...] o conjunto de mecanismos e atividades jurí-
dicos, jurisdicionais e administrativos, para o exer-
cício da fiscalização e revisão que sobre ela exer-
cem os órgãos dos Poderes Judiciário, Legislativo 
e do próprio Executivo, às vezes como faculdade 
de vigilância, orientação e correção, outras como 
poder-dever indisponível, objetivando a confor-
mação da atuação do agente, órgão ou entidade à 
legalidade, conveniência, oportunidade, suprema-
cia do interesse público e outros princípios que 
decorrem do ordenamento). 

Embora haja uma variedade de critérios para classificar e tipificar o 
controle administrativo, o critério mais importante e que deve ter prece-
dência sobre os demais, por sua abrangência, conforme adianta o próprio 
Edmir, é aquele que considera, em relação à Administração, "E...] ser o 
controle interno, da própria Administração sobre seus atos, agentes, ór-
gãos ou entidades, também denominado controle administrativo ou exe-
cutivo, ou controle externo, exercido por outros Poderes, quais sejam o 
controle legislativo ou parlamentar, pelo Poder Legislativo, com o auxilio 
dos fribunais de Contas, 	que também têm atividades especiais de 
controle 	e o [...] controle jurisdicional pelo Poder Judiciário 

Esse é, também, o critério que acolheu a vigente Constituição Re-
publicana ao prever, no art. 74, em relação à fiscalização, contábil e finan-
ceira de Administração Pública, a existência do controle externo, exercido 
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pelo Poder Legislativo, com o auxílio dos Tribunais de Contas, e dos 
sistemas de controle interno, no âmbito de cada Poder do Estado, os 
quais devem operar de forma articulada e em relação de complementaridade. 

É a própria Constituição que estabelece o paradigma do controle 
interno, ao remarcar que suas finalidades residem em permitir à Adminis-
tração: 

avaliar o cumprimento das metas previstas nos respectivos planos 
plurianuais e execução dos programas de Governo e orçamentos; 

comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e efici-
ência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos da 
administração direta e das entidades da administração indireta, bem 
como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito 
privado; 

controlar operações de crédito, avais e garantias, assim como os direi-
tos e haveres das diversas esferas de Governo; 

A esse paradigma acrescem-se as prescrições da Lei de Responsabili-
dade Fiscal (Lei Complementar n° 101/2000) que, perseguindo o per-
manente equilíbrio fiscal do Estado, impõe, dentre outras relevantes me-
didas, o atingimento das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orça-
mentárias; a observância dos limites e condições para a realização de ope-
rações de crédito e inscrição em restos a pagar; a adoção de medidas para o 
retorno da despesa total com o pessoal e dos montantes das dívidas con-
solidadas e mobiliárias aos seus respectivos limites quando extrapolados 
(art. 59), somente verificáveis com a existência de sistemas eficientes de 
controle. 

Desse modo, a conclusão que se impõe é que a base normativa dos 
sistemas de controle interno e externo tem sede na própria Constituição 
Federal, daí se irradiando na legislação infraconstitucional relativa à gestão 
fiscal, aos orçamentos públicos e a licitações e contratos administrativos, 
dentre outras normas exemplares. 
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A obrigatoriedade da implantação e manutenção de sistemas de 
controle interno de parte dos municípios 

O controle interno não é urna novidade. A Lei n° 4.320/64 (arts. 
75 a 80), que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração 
e controle dos orçamentos públicos e balanços, inicialmente, e depois a 
Constituição de 1967 (art. 71), já o previam, não só para que se criassem 
condições indispensáveis à eficácia do controle externo e à regularidade na 
realização da receita e da despesa, mas, também, para permitir à própria 
Administração acompanhar a execução dos seus programas de trabalho e 
do orçamento, bem como avaliar os resultados alcançados pelos adminis-
tradores e verificar a execução dos contratos. 

Na realidade, o que de novo ocorreu em relação ao controle inter-
no foi que a Constituição de 1988 o estendeu aos outros Poderes do 
Estado e ampliou suas finalidades, associando-as ao novo paradigma de 
gestão pública. A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n. 
101/2000) e o Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos (Lei 
n° 8.666/93), por sua vez, seguindo as diretrizes da Constituição, atribu-
íram maior consistência aos sistemas de controle da Administração Públi-
ca em ordem a dar concretude aos princípios constitucionais, e, assim, 
contribuir para a prevenção e o combate ao desperdício, aos déficits orça-
mentários, às fraudes no processo licitatório e à gestão temerária dos con-
tratos públicos, que são práticas incompatíveis com a ética da boa admi-
nistração. 

Posto, assim, o tema, nestes termos, a questão que se coloca consis-
te em saber se a implantação e a manutenção de sistemas de controle 
interno, em especial, de parte dos municípios, são obrigatórias. A respos-
ta, à luz do marco legal enunciado, inquestionavelmente, há de ser positiva. 

Em relação aos Municípios, a consistência daquela afirmativa se 
respalda em três pilares: no novo paradigma da gestão pública, na crescen-
te importância dos municípios no contexto federativo e na imperatividade 
do ordenamento jurídico. 
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Novo Paradigma da Gestão Pública 

Com as transformações do mundo contemporâneo, está-se 
vivenciando uma mudança de paradigmas' na vida das pessoas, nas orga-
nizações e nas ciências. Em relação à Administração Pública, a mudança 
que se opera é a ultrapassagem do paradigma da gestão, essencialmente 
centrado no legalismo e no formalismo, para um outro modelo de 
gerenciamento, em que se evidenciem o atingimento de metas, a melhoria 
dos padrões do desempenho administrativo e a efetividade das políticas e 
ações públicas implementadas pela medição e avaliação dos seus resultados. 

No plano jurídico, a compostura desse novo modelo gerencial foi 
delineada pela Emenda Constitucional n° 19/98, que incluiu a eficiência 
no rol dos princípios norteadores da atuação da Administração Pública e 
introduziu um conjunto de providências para torná-lo efetivo. 

Em termos práticos, equivale dizer que, no novo quadro normativo, 
não há mais lugar para o improviso na Administração. Não se pode gastar 
mais do que se arrecada; não se pode gerar desperdícios. É proibido gerar 
déficits orçamentários. Aqueles que gerenciam os Municípios, os Prefei-
tos, sabem, por experiência própria, e as transferências dos fundos consti-
tucionais estão mostrando, que a disponibilidade de recursos está, cada 
vez mais, muito aquém das demandas públicas. Diante dessa realidade, é 
necessário foco nas políticas públicas, é preciso fazer-se escolha, traçar 
objetivos, estabelecer prioridades, melhorando a qualidade do gasto pú-
blico para que os recursos disponíveis sejam bem aproveitados. A Lei de 
Responsabilidade Fiscal, nesse sentido, está contribuindo para a formação 
de um novo ambiente na Administração Pública, em que o planejamen-
to, a eficiência e a transparência são essenciais para sua consolidação. 

3 	Para maior discussão sobre paradigma e dos temas correlatos crise e mudança de paradigma 
ver ICUHN, Thomas. A Estrutura das Revoluções Científicas. São Paulo: Perspectivas, 

1975. 
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Trata-se, em resumo, da substituição do paradigma tradicional de 
gestão ou do Estado-Burocrático, restrito ao cumprimento ritualístico 
das normas, leis e regulamentos, respaldados em procedimentos burocrá-
ticos, para um outro estágio — o Estado-Gerencial, em que, sem inobservar 
as normas, deve estar orientado para resultados das ações e das políticas 
públicas, mensurando-os em termos de custos, eficácia e efetividade. 

Nesse novo contexto, o controle cumpre papel fundamental no 
ciclo de gestão, posto que deverá proporcionar a verificação mais abrangente 
dos resultados perseguidos, relacionando-os ao planejamento (objetivos, 
metas e indicadores) e aos recursos alocados e, assim, sinalizar, com opor-
tunidade, redirecionamentos que se façam necessários, no sentido de ajus-
tarem as ações ou reprogramarem-se as metas em direção aos resultados 
queridos. Sem sistemas eficientes de controle é impossível. 

O papel dos Municípios no contexto federativo 

Os municípios hoje são outros. Cresceram bastante de importân-
cia e tornaram-se entes autônomos da Federação brasileira. Com  a 
descentralização das políticas públicas e por sua proximidade com os ci-
dadãos, os municípios se converteram, na realidade, no /ocus privilegiado 
para efetivação das políticas públicas de atendimento direto das deman-
das sociais, executando programas que têm origem no Governo Federal 
ou no Governo Estadual, e que deverão fazê-lo segundo os procedimen-
tos estabelecidos para que se alcancem os resultados desejados, no tempo 
e com a qualidade referidos. Aliás, há de ser observado que a prática da 
descentralização das políticas públicas federais diretamente aos Municípi-
os, sem a mediação dos Governos Estaduais, pode ser um mero expedien-
te do "jogo político", mas pode estar apontando para a reconfiguração do 
pacto federativo que, a ser procedente, dçmandará um amplo esforço de 
capacitaçáo institucional dos municípios para novos encargos. 

Essa nova forma de abordagem do Governo local, ademais, remo-
dela e amplia o perfil de atuação dos Prefeitos, tornando o seu desempe-
nho mais complexo. Com  efeito, no plano administrativo, os Prefeitos 
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têm a necessidade de lidar com a complexidade tecnológica e aplicar, no 
seu âmbito, uma complexa legislação, respaldada em normas gerais que 
devem ser observadas de maneira uniforme em todo o País. Na promo-
ção do desenvolvimento, os Prefeitos devem atuar como empreendedo-
res, potencializando iniciativas e oportunidades, assim como dinamizan-
do a capacidade de atração de investimento e a mobilização dos recursos 
próprios do município, inclusive instituindo e cobrando tributos de sua 

competência. 

Diante desse novo cenário, os municípios são compelidos a melho-
rar seu aparelhamento e mecanismos de gestão, tanto para executar com 
sucesso os encargos repassados e os que lhes são próprios, como para atrair 
novos recursos e potencializar oportunidades. 

Nesse quadro, a chave para o melhoramento da Administração, 
seja ela na União, nos Estados ou nos Municípios, é, inegavelmente, a 
implantação de um modelo de gestão apropriado ao grau do seu desen-
volvimento e complexidade, no qual os sistemas de controle são compo-
nentes estratégicos. São eles que irão nortear a ação administrativa. Não 
basta planejar e executar, são necessários mecanismos tempestivos e efica-
zes de acompanhamento, correção, aferição e avaliação dos resultados. 

As Imposições do Ordenamento Jurídico 

As normas constitucionais são imperativas, ensina José Afonso da 
Silva (1998, p. 71). Ao tratar os Municípios com o status de entes federa-
tivos autônomos, a Constituição Federal estabelece, no art. 31, que "(...] 
a fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Munici-
pal, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do 
Poder Executivo Municipal, na forma da lei". 

A dicção do dispositivo deixa evidente a obrigatoriedade da exis-
tência de sistemas de controle interno, também, em âmbito municipal, 
ainda quando a cláusula "na forma da lei", constante da sua parte final, 
leve alguns a o interpretar e a o qualificar como norma de eficácia ou de 
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4 	A inexistência do controle interno tem sido responsável pelo volume de contas aprova- 
das com ressalvas e rejeitadas. No caso da Bahia, como de resto em todo o País, são 
poucos os municípios que implantaram os seus sistemas de controle interno. O desem-
penho dos municípios baianos aferido ao longo de uma série histórica com base no 
resultado final da apreciação dos processos de prestação de contas, registra que menos de 
1% das contas são aprovadas, 80% são aprovadas com ressalvas e 20% são rejeitadas. 
Partindo dessa constatação, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado tem 
priorizado e potencializado as ações pedagógicas de orientação e aproveitado os eventos 

aplicabilidade diferida, no entender de que, enquanto o legislador ordiná-
rio não editar a regra jurídica necessária à eficácia da vontade do constitu-
inte, mediante lei complementar ou ordinária, não seria exigível o seu 
cumprimento. Seguramente esse é um entendimento que não condiz. 

É que, no plano legislativo, a Lei Complementar n° 101/2000 (Lei 
de Responsabilidade Fiscal) e a Lei n° 8.666/93 (Estatuto das licitações e 
contratos administrativos), ambas com fulcro direto na Constituição, 
impõem exigências, tipificam condutas e cominam sanções, inclusive de 
natureza penal, que torna absolutamente impossível ao gestor público 
observá-las e bem cumpri-las se não houver sistemas eficientes de contro-
le interno. Como o Prefeito, por exemplo, se assegurará do cumprimen-
to dos índices constitucionais de aplicação de 25% das receitas tributárias 
em educação ou 15% em saúde, sem o acompanhamento e a verificação 
proporcionados pelo controle? Com que respaldo verificará se o montan-
te da dívida municipal consolidada ou do montante da despesa total com 
o pagamento de pessoal limitada a 60% da receita corrente líquida irão 
exceder os parâmetros legalmente estabelecidos e, assim, adotar as medi-
das de cautela ou de retorno aos respectivos limites, sem acompanhamen-
to tempestivo proporcionado pelo sistema de controle? Não se trata, por-
tanto, de norma programática. 

Da conjugação de todos esses elementos, a conclusão a que se chega 
é que, no quadro normativo atual, os sistemas de controle interno em 
âmbito municipal são também obrigatórios e é imprescindível a sua cria-
ção, implantação e manutenção, com padrões de eficiência4. 
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A responsabilidade dos prefeitos por irregularidades nas licitações e 

contratos 

Um tema associado ao escopo mais geral do presente artigo refere-
se à responsabilidade dos Prefeitos por irregularidades nas licitações e con-

tratos administrativos. 

A licitação, segundo, Carlos Pinto Coelho Motta (2005, p. 5.791): 

[...I representa um termômetro da Administra-
ção, porque, bem formalizada e, sobretudo, ocor-
rendo a verdadeira disputa, é um instituto limi-
tador da discrição administrativa. Além disso, é 
uma manifestação fática do emprego regular do 
dinheiro público, contribuindo para a concre-
tização de postulados básicos. 

É que licitar é um dever da Administração. Tem fundamento no 
princípio da indisponibilidade dos bens e dos interesses públicos, que 
impõe um conjunto de sujeições ao gestor público, dentre as quais o 
prévio processo licitatório para a contratação das obras, serviços e aquisi-
ções de que necessita para atender às necessidades operacionais da Admi-

nistraç'áo e às demandas da sociedade. 

É um dever a que se subordinam todos os órgãos da Administração 
direta, os fundos especiais, as autarquias, as empresas públicas, sociedades 
de economia mista, fundações públicas e demais entidades controladas 
direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípi-
os. Mesmo as empresas exploradoras de atividade econômica estão sujei-
tas ao dever de licitar, embora com normas apropriadas ao seu objeto, 
como se infere do III, § 1°, do art. 173, da Constituição que prevê a 

edição de estatuto jurídico para sua regulação. 

de que participa para conscientizar os gestores municipais da necessidade de implanta-
remos seus sistemas, culminando com a edição da Resolução TCM n° 1120/05, que 
estabelece o paradigma de controle interno a ser observado pelos jurisdicionados na sua 

estruturação e fixa prazo de 270 dias para sua implantação. 
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As exceções, quando ocorrem, hão de subsumir-se às hipóteses de 
inexigibilidade ou de dispensa, consagradas nos arts. 24 e 25, do Estatuto 
das Licitações e Contratos, e devem ser documentadas e evidenciadas em 
processo, de maneira a que se possa verificar a regularidade da providência 
adotada. É que "a dispensa e a inexigibilidade da licitação, "[...] segundo o 
magistério de Coelho Motta (2005, p. 711/712), "são hipóteses legais, 
que só se concretizam mediante motivação clara, sob pena de ilegalidade". 

O ordenamento jurídico nacional tutela a regularidade das licita-
ções e dos contratos, tipificando condutas lesivas ao interesse público e 
estabelecendo sanções penais e administrativas para as hipóteses de sua 
ocorrência, sem prejuízo da responsabilidade civil. Neste sentido, são as 
disposições do Código Penal, das Leis n°s 8.666/93, 8.429/92, 10.028/ 
2000 e do Decreto-Lei n°210/67. 

A essas sanções estão expostos tanto os agentes públicos como ou-
tras pessoas que incidirem nas condutas tipificadas. 

Ora, os Prefeitos Municipais, também, aí se enquadram. É que o 
Prefeito, embora agente político, titular de mandato eletivo, exerce fun-
ções administrativas de gestor ou de ordenador de despesa, principalmen-
te nos municípios de menor complexidade organizacional. Consoante o 
entendimento pacificado na doutrina e na jurisprudência, os Prefeitos 
concentram, em si, atribuições políticas e administrativas em âmbito local. 

É verdade que o Prefeito não faz tudo. Ensinava o saudoso Hely 
Lopes Meirelles (2006) que "o Prefeito não realiza pessoalmente todas as 
fiinções do cargo, delega", mas, devido ao seu poder de gestão, "todas as 
atividades do Executivo são de sua responsabilidade direta ou indireta, 
quer pela sua execução pessoal, quer pela sua direção ou supervisão hierár-
quica". 

No desempenho das atribuições administrativas, o Prefeito autori-
za a abertura de processo licitatório e o homologa (exercendo, portanto, o 
controle de conformidade, pelo qual verifica a presença dos requisitos 
legais que respaldam o procedimento), e celebra os contratos, tornando-
se, por isso, responsável pela regularidade ou por irregularidades porventura 
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detectadas no certame, assim como pelas eventuais falhas e má-gestão dos 
contratos. Sua responsabilidade, nessas hipóteses, é inquestionável. 

A esse respeito é claro o Decreto-Lei n°201/67, ao arrolar, embora 
sem a melhor técnica, dentre os crimes de responsabilidade do Prefeito, 
sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente de pro-
nunciamento da Câmara de Vereadores (na verdade crimes funcionais pró-
prios), "adquirir bens, ou realizar serviços e obras, sem concorrência ou 
coleta de preços, nos casos exigidos em lei (art. I°, XI)". 

Em consonância com tal regramento, tanto a doutrina como a ju-
risprudência enfatizam a responsabilidade do Prefeito pela inobservância 
do devido processo licitatório. Veja-se, por exemplo, mais essa lição de 
Meirelles (2006) segundo a qual: "E...] o Prefeito que firmar contrato 
sem licitação nos casos em que ela é exigida, torna-se responsável pela 
ilegalidade cometida, podendo incidir até mesmo no crime previsto", e o 
entendimento da 2a Turma do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o 
RE. 287.728/SP, em que manteve parcialmente a condenação de ex-Pre-
feito "pela contratação de serviço sem observância das normas administra-
tivas pertinentes." 

Assim também tem sido o entendimento do Tribunal de Contas 
dos Municípios do Estado da Bahia, ao elencar, em resolução, falhas no 
processo licitatório que influem ou que podem repercutir no mérito das 
contas. É que os Tribunais de Contas têm papel relevante no resguardo da 
regularidade do processo licitatório e na gestão dos contratos. Nos ter-
mos da Lei n° 8.666/93, cabe aos Tribunais de Contas conhecer das re-
presentações dos licitantes, dos contratados e de outras pessoas contra 
irregularidades no processo licitatório e nos contratos administrativos. 
Têm, portanto, o poder/dever de solicitar, para exame, antes da abertura 
das propostas, cópia de edital de licitação já publicado, obrigando que 
órgãos e entidades da Administração adotem medidas corretivas, assim 
como têm competência esses órgãos para representar o Ministério Públi-
co quando, no exercício de sua competência regular, constatarem a exis-
tência de ilícitos penais, a fim de que ofereçam denúncias. 
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No repertório de suas decisões, o Tribunal de Contas dos Municí-
pios da Bahia tem opinado, nos pareceres prévios, pela rejeição das contas 
e responsabilização do Prefeito, dentre outras irregularidades, devido à 
ausência de licitação, fragmentação de despesa em claros indícios de fuga 
ao processo licitátório. São falhas recorrentes. Em um processo de presta-
ção de contas, por exemplo, constataram-se 140 infringências de frag-
mentação de despesa e 154 ausências do devido processo licitatório. 

Esse é mais um argumento que fortalece a tese, que se vem susten-
tando, da obrigatoriedade da implantação e manutenção de sistemas efi-
cientes de controle interno em âmbito municipal. 

Conclusão 

No curso de toda essa exposição tentou-se demonstrar, à luz do 
quadro normativo vigente e do marco político-doutrinário, a 
obrigatoriedade da implantação e manutenção de sistemas eficientes de 
controle interno em âmbito municipal, de cuja inobservância poderá acar-
retar, dentre outras, a responsabilidade do Prefeito por eventuais falhas no 
processo de licitação e na gestão dos contratos administrativos, sustentan-
do, em síntese: 

a imprescindibilidade do controle como um dos marcos da democra-
cia ou, melhor qualificando, como um dos postulados do Estado De-
mocrático de Direito, que pressupõe limitação do poder e a 
responsabilização dos governantes por desvios: e 

a impossibilidade do gestor, no caso o Prefeito, dar conta, no atual 
quadro normativo, da complexa legislação que regula os atos e as ativi-
dades da Administração Pública, sem um eficiente sistema de controle 
interno. 

Esta conclusão, contudo, não significa desconhecer as fragilidades e 
as dificuldades estruturais de muitos dos cinco mil municípios brasilei-
ros, em especial aqueles de menor porte, em melhorarem suas práticas de 
gestão. Elas são enormes: faltam recursos, conhecimento, orientação e 
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esclarecimentos. As pressões clientelísticas exercidas sobre o gestor são mais 
diretas no nível local. Contudo, é preciso vence-las. É necessário vencer a 
cultura da inércia que faz com que as mazelas perdurem. Felizmente tem 
havido muita mobilização, sobretudo de parte das associações representa-
tivas dos Municípios, no sentido de conscientizar os Prefeitos da necessi-
dade de organizar a Administração. E isso é bastante promissor. 
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TENDÊNCIAS INTERNACIONAIS DE MODERNIZAÇÃO DA 
PIRÂMIDE DO CONTROLE PÚBLICO 

Resenha elaborada por Inaldo da Paixão 
Santos Araújo e Jayme Baleeiro Neto' 

Encontra-se disponível na rede mundial de computadores — 
Internet', Relatório elaborado por Meikatrien Sterck; Bram Scheers e pelo 
Prof. Dr. Geert Douckaert, autores de nacionalidade belga, enfocando as 
tendências internacionais de modernização da pirâmide do controle pú-
blico. 

Ao longo de mais de 160 páginas, os autores apresentam um inte-
ressante panorama sobre o controle da administração pública na Holanda, 
Inglaterra, Suécia, abrangendo, fora da Europa, também, o Canadá, a 
Austrália e os Estados Unidos. Ênfase especial é dada à pirâmide do con-
trole nos governos centrais/federais desses países da Organization for 
Economic Cooperation and Development (OECD)3, sendo demonstrada 
uma análise comparativa dos aspectos-chave da auditoria externa; audito-
ria interna, controle interno e comitês de auditoria. 

A relevância, atualidade e oportunidade do tema abordado estimu-
lam a necessidade de se compartilhar os conhecimentos expostos, até 
mesmo porque, nos dizeres da Organização Internacional das Entidades 
Fiscalizadoras (INTOSAI)4, deve prevalecer sempre a "[...] experiência 

Inaldo da Paixão Santos Araújo é Mestre em Contabilidade Pública, Superintendente 
Técnico do TCE/BA e autor de livros de contabilidade e auditoria. Jayme Baleeiro Neto 
é Mestre em Direito Público, Auditor Substituto de Conselheiro do TCE/BA e Profes-
sor Universitário. 

2  Disponível em: http://soc.kuleuven.be/sbov/publicaties/detail/se040509.htm.  
3  Organização para Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE). 
4 

	

	A Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) é um 
organismo apolítico que objetiva o intercâmbio de idéias sobre as melhores práticas de 
fiscalização, filiado a Organização das Nações Unidas (ONU), com sede em Viena, 
Áustria, que tem por finalidade fomentar intercâmbios de ideais e experiências entre as 
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mútua em benefício de todos [...] ", o que é feito agora na forma de 
resenha do texto. 

Trata o Relatório de um estudo internacional, conduzido através 
de entrevistas com servidores públicos dos diversos países analisados, em 
que o tema investigado foi a reforma administrativa. 

O abstract de folhas 13 do trabalho bem retrata o conteúdo do 
relatório e é a seguir reproduzido: 

À medida em que os sistemas orçamentários e 
contábeis tornam-se mais orientados para resul-
tados, surge também a necessidade de moderni-
zação dos sistemas governamentais de auditoria e 
controle. Reformas orientadas para resultados na 
administração contábil, tais como contabilização 
e orçamentação em regime de competência, orça-
mentos de desempenho e contabilidade gerencial 
impõem a necessidade de maior liberdade admi-
nistrativa como condição para o sucesso. 

Essas reformas impõem a necessidade de novos 
caminhos (meios) de se auditar e controlar. Nos 
sistemas tradicionais existem múltiplos controles 
para verificar se as normas foram seguidas, 
freqüentemente criando um pesado fardo, sem a 
garantia de que o cumprimento dos objetivos foi 
controlado. Uma visão moderna de auditoria e 
controle significa clara divisão de trabalho entre 
os diferentes protagonistas do controle e da audi-
toria de modo que esses não repitam o trabalho 
dos outros, mas que aprimorem ou construam 
sobre o trabalho anterior. Um sistema moderno 

instituições superiores de controle das finanças públicas. Seu primeiro congresso acon-
teceu em Havana, Cuba, em 1953, com a participação de 34 Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (EFS). Após 56 aniversários, a INTOSAI conta com aproximadamente 190 
membros, tendo como missão a experiência mútua em benefício de todos. 
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de controle e auditoria deve também ir além do 
cumprimento da legislação e das regras de 
regulação em busca de controlar e auditar resul-
tados. Além do mais, de modo a proporcionar 
mais liberdade para a administração, deve haver 
uma evolução dos controles ex ante em direção a 
controles ex nunc e ex post. (Grifo nosso). 

Estruturado em nove capítulos, o Relatório, já em sua introdução, 
define os elementos-chave da auditoria e do controle, a pirâmide do contro-
le, os tipos de auditoria, os papéis da auditoria e modelos de controle 
interno. Em seguida aborda os objetivos da pesquisa e a metodologia e, 
concluindo, transcreve as questões que foram propostas aos entrevis-
tados. 

Os capítulos segundo ao sétimo abordam, em detalhes, a pirâmide 
do controle na perspectiva de cada um dos países pesquisados. O oitavo 
capítulo conduz a conclusão do estudo internacional. 

O nono capítulo, único escrito em flamengo, aborda a moderniza-
ção da pirâmide do controle na região de Flandres, Bélgica. 

As principais definições apresentadas no Relatório estão relaciona-
das à pirâmide do controle, os tipos de auditoria e os principais modelos 
de controle interno desenvolvidos pelo Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tkeadway Comission (COSO)5. 

A pirâmide de controle, conforme demonstrado na figura 1, já 
adaptada para a realidade brasileira, possui três níveis principais. Em sua 
base encontra-se o sistema de controle interno. No segundo nível está o 
sistema de auditoria interna, que aprimora o sistema de controle interno. 
No terceiro nível encontra-se o auditor externo, que respalda seu trabalho 
nas realizações do auditor interno. 

Comitê das Organizações Patrocinadoras da Comissão Treadway. 
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Sistema Tribunais de Contas 

Auditorias Gerais Controladorias 

Responsabilidade da Administração 

Figura 1 — Pirâmide do Controle 

Adaptado de STERCK, SCHEERS; BOUCKAERTt (2005, p. 15). 

A auditoria é um exame realizado por especialistas sobre a confor-
midade legal e contábil ou sobre desempenho operacional (performance) 
conduzida para atender às exigências da administração (auditoria interna) 
ou de terceiros interessados pelas informações da entidade ou para atender 
a obrigações legais (auditoria externa). A auditoria é uma atividade de 
certificação objetiva planejada para: acrescentar valor; melhorar as opera-
ções da organização; contribuir para a consecução dos resultados 
operacionais; proporcionar um enfoque sistemático e disciplinado para se 
avaliar; e melhorar a efetividade da administração de risco, controle e 
governança (OECD, 2004). 

O conceito para a auditoria interna é obtido do Internai Audit 
Institue (TIA)6. Para esse Instituto a auditoria interna é: 

[...] uma atividade independente e objetiva de 
avaliação e consultoria projetada para acrescentar 
valor e melhorar as operações da organização. A 
Auditoria Interna contribui para que a organiza-
ção atinja seus objetivos ao proporcionar um 
enfoque sistemático e disciplinado para se avaliar 
e melhorar a efetividade da administração de ris- 

6  Instituto dos Auditores Internos. 
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co, e os processos de controle e de governança. 
(IIA, 2002). 

Bem como da INTOSAI, que descreve auditoria interna como: 

[...] os meios funcionais através dos quais os ad-
ministradores de uma entidade recebem, de fon-
tes internas, certificação de que os processos pe-
los quais os administradores são responsáveis es-
tão funcionando de modo a minimizar a proba-
bilidade de ocorrência de fraude, erro ou práticas 
ineficientes ou anti-econômicas. A auditoria in-
terna possui muitas das características da audito-
ria externa e pode adequadamente realizar as ori- 
entações dos níveis administrativos aos quais é 
subordinada. (INTOSAI, Comitê de Normas de 
Auditoria, 2001, p. 71). 

O conceito de controle interno também é obtido da INTOSAI. 
Ou seja, controle interno é: 

[...] todo o sistema contábil e de outros contro-
les, incluindo a estrutura organizacional, méto-
dos, procedimentos e auditoria interna, defini-
dos pela administração de acordo com as metas 
da organização para apoiar na condução dos ne-
gócios da entidade auditada de maneira econô-
mica; eficiente e efetiva, assegurando aderência às 
políticas administrativas; a salvaguarda do 
patrimônio, assegurando a precisão e inteireza dos 
registros contábeis e a produção oportuna e 
confiável de informações contábeis e administra-
tivas. (INTOSAI Comitê de Normas de Audito-
ria, 2001, p. 71). 

Os autores também apresentam um estudo comparativo entre a 
auditoria interna versus auditoria externa, que a seguir é reproduzido em 
sua inteireza. 
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A auditoria interna refere-se a uma auditoria realizada por um departa-
mento ou unidade pertencente a um ministério ou outra organização 
governamental, ao qual foi confiada, por sua administração, a incum-
bência de conduzir avaliações e atestar os sistemas e procedimentos de 
modo a minimizar a possibilidade de ocorrência de erros, fraudes e 
práticas ineficientes. A auditoria interna reporta diretamente à admi-
nistração superior sobre fragilidades e recomenda melhorias. Por ou-
tro lado, a auditoria externa é realizada por organizações independen-
tes que freqüentemente se reportam diretamente ao parlamento e ge-
ralmente são referidas como Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFSs). 

As diferenças entre auditoria interna e auditoria externa relacionam-se 
com a perspectiva, accountabilis independência e ênfase (BUTTERY; 
HURFORD; SIMPSON, 1993, p. 107). 

Em primeiro lugar, a auditoria externa tem uma perspectiva mais am-
pla, que permite visualizar a organização de uma instância mais 
descomprometida, dessa forma com mais independência. Por outro 
lado, faltará ao auditor externo a visão dos detalhes (ins and outs) da 
organização. 

Auditores internos que se transferem para audi-
toria externa freqüentemente comentam que, an-
teriormente, eles sabiam onde ficavam os esque-
letos, porém não possuíam poder para agir, ao 
passo que agora eles têm poder para atuar, porém 
já não sabem onde encontrar os esqueletos. 
(BUTTERY; HURFORD; SIMPSON, 1993, p. 
107). 

Em segundo lugar, os auditores externos possuem linhas de subordi-
nação (accountabiliot lines). Enquanto na maioria dos países os audito-
res externos subordinam-se ao Poder Legislativo, o auditor interno 
subordina-se à própria administração. 

A terceira distinção entre auditoria interna e auditoria externa relacio-
na-se com o nível de independência. A independência do auditor ex- 
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terno pode ser assegurada pela maneira como ele é investido no cargo 
e como lhe são assegurados recursos orçamentários. A tabela 1 oferece 
uma visão geral das EFSs distribuindo-as entre as que possuem inde-
pendência deferida pela Constituição e as que possuem independência 
decorrente de leis ordinárias. 

Quadro 1 — Independência da EFS 

Independência decorrente da 
Constituição 

Independência decorrente de Lei 

Bélgica, Finlândia, França, Alema- 
nha, Hungria, Irlanda, Japão, 
Quênia, México, Holanda, No- 
ruega, Eslovênia, África do Sul, 
Espanha, Suécia, Turquia. 

Austrália, Áustria, Canadá, Repú-
blica Tcheca, Dinamarca, Finlân-
dia (sic), Islândia, Israel, Itália, 
Coréia, Nova Zelândia, Portugal, 
Reino Unido, Estados Unidos. 

4. Em quarto lugar, a ênfase operac'onal da auditoria interna difere da-
quela própria da auditoria externa. O auditor interno concentra aten-
ção sobre controles insitos à organização, com uma visão que permita 
garantir a segurança dos ativos, confiabilidade dos registros, econo-
mia, eficiência e aderência à política, embora o auditor externo tam-
bém esteja interessado em cada uma dessas áreas e, de fato, dedique 
grande parte de uma auditoria a elas, este auditor deve assegurar que a 
organização atue apenas em conformidade com suas atribuições legais 
e que suas contas reflitam razoavelmente o resultado de suas atividades. 

No que se refere aos tipos de auditoria, o Relatório informa que, 
assim como o escopo, a terminologia varia muito nessa área, incluindo 
auditorias contábeis e operacionais. 

A auditoria contábil envolve os seguintes aspectos: 

certificação da accountability de entidades governamentais, envolven-
do exame e avaliação dos registros contábeis e a emissão de opinião 
sobre demonstrações contábeis; 
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certificação da accountability contábil da administração governamen-
tal como um todo; 

auditoria dos sistemas contábeis e transações, incluindo uma avaliação 
sobre conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis; e 

auditoria do controle interno e das funções da auditoria interna. 

A auditoria operacional abarca: 

auditoria da economia das atividades administrativas segundo princí-
pios, políticas e práticas administrativos corretos; 

auditoria da eficiência na utilização de recursos humanos, financeiros e 
de outras naturezas, incluindo a análise dos sistemas de informação, 
medidas de desempenho e o acompanhamento dos arranjos e procedi-
mentos adotados pelas organizações/entidades auditadas para solucio-
nar deficiências identificadas; e 

auditoria da eficácia do desempenho em relação ao cumprimento dos 
objetivos das organizações/entidades governamentais auditadas, e a 
auditoria do impacto das atividades confrontado com os impactos 
desejados. 

Salienta o Relatório que os princípios gerais de auditoria da 
INTOSAI estipulam que as EFSs devem trabalhar no sentido de aprimo-
rar as técnicas de auditoria para validar as medidas de desempenho. A 
ampliação do papel da auditoria vai exigir dos auditores que aprimorem e 
desenvolvam novas técnicas e metodologias para avaliar se medidas de 
desempenho válidas e razoáveis são utilizadas pela entidade auditada 
(INTOSA1, Comitê de Normas de Auditoria, 2001, p. 34). 

No tópico relacionado aos papéis do auditor, o Relatório retoma o 
trabalho de Pollitt7  e outros, que noticia a possibilidade de os auditores 

7  PdLLITT, Christopher. Performance or compliance? Performance audit and public 
management in five countries. 1. ed. Revista de Administração Pública, v. 35, n. 4, p. 
127-129, 2001. Estados Unidos da Arnérica: Oxford, 1999. p. 245. 
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atuarem em quatro papéis distintos, segundo a formação profissional que 
prepondera nos órgãos de auditoria. 

Segundo aqueles autores: 

Como um juiz / magistrado (base 
profissional em leis) 

Accountability de 
regularidade 

Como um contador público 
(base profissional em contabili-
dade) 

Como um pesquisador / cientista 
(base profissional em economia e 

ciências sociais) 

Accountability de 
desempenho Como um consultor de gestão 

(base profissional em administra-
ção e negócios) 

   

Infografia I — Possíveis papéis do auditor de desempenho 

Fonte: Tradução do Auditor do TCE/BA, ALBUQUERQUE, Frederico Tenório de 

Os modelos de controle interno denominados de COSO I e COSO 
II também são tratados. 

COSO I 

O modelo mais importante de controle interno é desenvolvido 
pelo Com mittee of Sponsoring Organizations of the 7hadway Comissions 
(COSO), denominado de COSO I. Esse Comitê publicou, em 1994, o 
relatório sobre "Controle Interno: diretriz integrada", que fixou uma de-
finição geral de controle interno e estabeleceu padrões que permitem às 
organizações, pelo confronto, avaliar seus sistemas de controle. 

1. O COSO definiu o controle interno como um processo implantado 
pela alta administração de uma entidade e seu pessoal, planejado para 
proporcionar razoável segurança em relação ao cumprimento dos ob-
jetivos organizacionais das seguintes categorias: 

a Comité das Organizações Patrocinadoras da Comissão Treadway. 
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efetividade e eficiência das operações; 

confiabilidade das demonstrações contábeis; 

conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis. 

Enquanto processo, o controle interno não é um fim em si mesmo. 
Ele não é meramente um conjunto de manuais de procedimentos ou 
formulários, mas sim um conjunto de atividades exercido por pessoas 
em cada um dos níveis de uma organização. Contudo, proporciona 
razoável segurança, e não uma segurança absoluta à administração. Se-
gundo o COSO, "O controle interno é aparelhado para a realização de 
objetivos em uma ou mais distintas categorias que podem ser sobre-
postas." 

O COSO afirma que o controle interno consiste em cinco compo-
nentes interrelacionados e integrados ao processo administrativo. Es-
ses cinco componentes são: 

ambiente de controle; 

avaliação do risco; 

procedimentos de controle; 

informação e comunicação; 

acompanhamento. 

3.1. O ambiente de controle determina as ações de uma organiza-
ção, influenciando a consciência em relação ao controle de seu 
pessoal. É a base para todos os outros componentes do controle 
interno. Os fatores do ambiente de controle incluem a integrida-
de, valores éticos e competência do pessoal da entidade; a filoso-
fia administrativa e o estilo operacional; o modo como a admi-
nistração delega autoridade e responsabilidade e como organiza e 
desenvolve seu pessoal; e a atenção e condução proporcionadas 
pelo conselho de administração. 
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3.2. Uma organização pode enfrentar uma variedade de riscos prove-
nientes de fontes externas e internas, que devem ser avaliados. 
Uma pré-condição para a avaliação de risco é a definição de ob-
jetivos ligados a níveis diversos e consistentes internamente. A 
avaliação de risco é a identificação e análise dos riscos relevantes 
para o cumprimento dos objetivos, formando a base para a ad-
ministração desses riscos. Devido a mudanças nos cenários eco-
nômico, tecnológico, regulatório e operacional que continuarão 
a ocorrer, são necessários mecanismos para identificar e adminis-
trar os riscos específicos associados a essas mudanças. 

3.3. Os procedimentos de controle consistem em políticas e proce-
dimentos que contribuem para assegurar que as diretrizes admi-
nistrativas são cumpridas. Eles objetivam garantir que as ações 
necessárias são adotadas para enfrentar riscos ao cumprimento dos 
resultados e devem ser implantados em todos os níveis e em to-
das as funções organizacionais, incluindo uma gama de atividades 
diversas, tais como aprovações, autorizações, verificações, recon-
ciliações, revisões do desempenho das operações, proteção de ati-
vos e segregação de funções. 

3.4. Informações pertinentes devem ser identificadas, catalogadas e 
comunicadas oportunamente, de modo a permitir ao pessoal cum-
prir com suas responsabilidades. Sistemas de informação produ-
zem relatórios contendo dados relativos às operações, às finanças 
e à conformidade, que possibilitam a condução e o controle do 
negócio. Esses sistemas não apenas abordam dados gerados inter-
namente, como também informações acerca de eventos externos, 
atividades e condições necessárias à tomada de decisão empresari-
al fundamentada e ao cumprimento do dever de informar a ter-
ceiros. Uma comunicação efetiva deve também ocorrer em sen-
tido mais amplo, direcionando-se a todos os níveis na organiza-
ção. Todo o pessoal deve receber uma mensagem clara da alta 
administração no sentido de que o controle de responsabilidades 
deve ser encarado com seriedade. O pessoal deve compreender 
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seu papel em relação ao sistema de controle interno, assim como 
entender a maneira como as atividades individuais se relacionam 
com o trabalho dos demais. Ao pessoal deve ser fornecido meio 
para comunicar informações significativas para a alta administra-
ção. Existe também a necessidade de comunicação efetiva com 
terceiros, tais como clientes, fornecedores, órgãos fiscdizadores e 
acionistas. 

3.5. O acompanhamento é fundamental para os sistemas de contro-
le interno, pois permite avaliar a qualidade do desempenho do 
sistema ao longo do tempo. Isso é obtido através de atividades de 
avaliação operacional, revisões específicas ou pela combinação de 
ambos os processos. A avaliação operacional inclui atividades ad-
ministrativas e de supervisão regulares, assim como outras ações 
do pessoal tomadas enquanto desempenham seus deveres. O es-
copo e a freqüência das avaliações específicas dependerão primor-
dialmente de uma avaliação dos riscos e da efetividade dos proce-
dimentos do sistema de avaliação em base contínua. As deficiên-
cias do controle interno devem ser relatadas aos superiores, de-
vendo as matérias mais importantes serem levadas ao nível mais 
elevado e ao conselho de administração. 

COSO II 

O COSO desenvolveu o segundo modelo (COSO II) para aten-
der à necessidade de uma estrutura robusta que permita a identificação, 
avaliação e administração do risco. 

Por iniciativa do COSO, foi publicado em 20040 relatório Admi-
nistração do Risco Empresarial: uma Estrutura Integrada9  O modelo COSO 
I continua amplamente aceito como norma-padrão para o controle inter-
no. Entretanto, o citado relatório ultrapassa o controle interno proporci- 

9  COSO. Relatório 2004. 
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onando um foco mais robusto e extensivo sobre o amplo tema da admi-
nistração do risco empresarial. Embora não pretenda e não substitua a 
estrutura do controle interno, pois a incorpora ao seu contexto, as com-
panhias podem decidir enfocar a estrutura de administração do risco em-
presarial tanto para atender a suas necessidades de controle interno como 
para avançar em direção a um processo mais completo de administração 
do risco. 

A administração do risco empresarial é efetuada em todos os níveis da 
organização. Aplica-se a administração do risco empresarial na defini-
ção da estratégia e através da organização, em todos os níveis e unida-
des, e inclui a adoção de uma visão global da entidade quanto ao risco 
do negócio. 

A administração do risco empresarial é projetada para identificar po-
tenciais eventos que, se ocorrerem, afetarão a entidade, e também a 
gestão do risco dentro das margens de risco admitidas. Ela é capaz de 
proporcionar garantia razoável à gerência e ao conselho de administra-
ção de uma entidade. A administração de risco empresarial é aparelha-
da para a realização de objetivos em uma ou mais distintas categorias 
que podem ser sobrepostas. 

A alta administração estabelece objetivos a serem cumpridos e selecio-
na a estratégia pelos diversos níveis da organização. A estrutura de ad-
ministração do risco empresarial é aparelhada para a realização dos ob-
jetivos da entidade, e é composta de quatro categorias. 

estratégica: metas alinhadas com e apoiando a missão; 

operacional: utilização eficiente e efetiva dos recursos; 

relatórios: conflabilidade dos informes apresentados; e 

conformidade: observância das leis e regulamentos aplicáveis. 

3. A administração do risco empresarial consiste em oito componentes 
interrelacionados: 

ambiente interno; 
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definição de objetivos; 

identificação de eventos; 

avaliação do risco; 

reação ao risco; 

procedimentos de controle; 

informação e comunicação; e 

acompanhamento. 

Esses componentes derivam do modo como a administração con-
duz a organização e estão integrados ao processo administrativo. 

3.1. O ambiente interno engloba o ritmo de uma organização e esta-
belece a base sobre como o risco é visto e enfrentado pelo seu 
pessoal, incluindo a filosofia e a vontade de se administrar o ris-
co, integridade e valores éticos e o ambiente em que a entidade 
opera. 

3.2. A administração do risco empresarial assegura que a gerência esta-
beleceu um processo para definir objetivos, e que eles respaldam 
e são alinhados com a missão da entidade e são consistentes com 
a vontade de se determinar o risco. 

3.3. Eventos internos e externos que possam afetar a obtenção dos 
resultados devem ser identificados, fazendo-se a distinção entre 
riscos e oportunidades. 

3.4. As oportunidades são canalizadas para os processos de adminis-
tração estratégica ou de definição de objetivos. Os riscos são ava-
liados sobre uma base inerente e residual. 

3.5. A administração seleciona reações ao risco evitando, aceitando, 
reduzindo ou dividindo os riscos, desenvolvendo um conjunto 
de ações para alinhar os riscos com a tolerância e vontade da orga-
nização para se determinar o risco. 
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3.6. Políticas e atividades são estabelecidas e implementadas para aju-
dar a assegurar que a reação aos riscos é conduzida com efetividade. 
Essas políticas e atividades denominam-se procedimentos de 
controle. 

3.7. Informações relevantes são identificadas, catalogadas e 
comunicadas de modo e em tempo adequado a proporcionar que 
o pessoal desempenhe suas responsabilidades. A comunicação 
efetiva também ocorre em um sentido mais amplo, fluindo para 
baixo, através e para cima da organização. 

3.8. A integralidade da administração do risco empresarial é acompa-
nhada e, se necessário, alterações devem ser feitas. O acompa-
nhamento realiza-se em bases operacionais normais das ativida-
des administrativas, avaliações específicas, ou com ambos os mé-
todos. 

A conclusão do trabalho proporciona uma visão geral da evolução 
internacional da pirâmide do controle, descrevendo as funções-chave dos 
sistemas de auditoria externa, de auditoria interna, dos comitês de audito-
ria e do controle interno; também enfoca a cooperação entre os protago-
nistas da auditoria e do controle e a colaboração com atores externos, 
registra que as evoluções na auditoria e no controle evocam um grande 
número de dificuldades, e apresenta uma luz sobre os desafios da moder-
nização da pirâmide do controle. 

Apresenta também uma comparação internacional entre os com-
ponentes da pirâmide do controle. 

Auditoria Externa 

1. Origem da competência: em alguns países, o papel e a independência 
das EFSs decorrem da Constituição. Nesse caso estão a Holanda e a 
Suécia. Na Austrália, Canadá, Reino Unido e Estados Unidos, a com-
petência das EFSs decorre de legislação infra-constitucional. 

O papel da EFS pode ser definido em uma legislação específica sobre 
auditoria, como, por exemplo, a Lei do Auditor Geral do Canadá, de 

Revista Gestão Páblica e Controle. v. I, n. 3, ago./2007 	 203 



1995, ou em uma lei mais genérica relativa a todo o sistema contábil, 
como a Lei de Contas Governamentais, de 2001, da Holanda. 

2. Abrangência dos exames: ou seja, quais são as organizações que po-
dem ser auditadas pela EFS ou qual é o escopo do seu trabalho 
auditorial. Algumas EFSs focalizam seu trabalho sobre o nível de go-
verno central ou federal, auditando ministérios, agências governamen-
tais, empresas públicas e autarquias. Esse é o caso da Austrália, Suécia e 
Holanda. 

Outras EFSs auditam organizações dos níveis de governo regional ou 
local. Por exemplo, o Office of the Auditor General" (OAG) do Cana-
dá audita os governos de Nunavut, Yukon e Território do Noroeste. 
O National Audit Office" (NAO) do Reino Unido audita também a 
Assembléia Nacional do País de Gales e algumas organizações do Ser-
viço Nacional de Saúde. Nos Estados Unidos o Congresso pode soli-
citar ao Government Accountabili Officeu (GA0) que audite gover-
nos locais e estaduais. Por exemplo, a Lei de Melhoria de Saúde Públi-
ca de 2000 determinou que o GA0 examinasse a prontidão dos go-
vernos locais e estaduais contra um ataque bioterrorista. O GA0 tam-
bém audita o Governo do Distrito de Columbia, correspondente ao 
Distrito Federal brasileiro. 

'a Escritório do Auditor Geral. 
" Escritório Nacional de Auditoria. 
" Escritório de Accounrability Governamental. 
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A Tabela 2 apresenta um resumo das competências das EFSs. 

Tabela 2 — Competência das seis Instituições Superiores de Auditoria 

EFSs Ministérios / 
Departamentos 

Agencias 
Governamentais 

Empresas 
Estatais / 
Agencias 

Autônomas 

Instituições 
de Nivel Regional 

Instituições 
de Nível 

Local 
OUTROS 

ANÃO (AU) X 
OAGCC (CA) X X X X 
AR (NL) X X X 
RR (SE) X X X Xi3  
NAO (UK) X X X X X X14 
GAO (US) X X X XI, 	'6  Xo Xis 

3. Tipos de auditoria: o escopo das auditorias varia amplamente, assim 
como a terminologia nessa área, e inclui auditorias contábeis e 
operacionais, segundo as normas de auditoria elaboradas pela INTOSAI. 

As auditorias contábeis incluem: a) certificação da accountabili5lcontábil 
de organizações/entidades governamentais responsáveis, envolvendo 
exame e avaliação dos registros contábeis e a expressão de opinião so-
bre demonstrações contábeis; b) certificação da accountability contábil 
da administração governamental como um todo; c) auditoria dos sis-
temas contábeis e das transações, incluindo a avaliação da conformida-
de com as leis e regulamentos; e d) auditoria do controle interno e das 
funções de auditoria interna (INTOSAI). 

13  Alterações financiadas pelo governo central em que exista a obrigação de relatar sobre as 
contas ou quando existem outras regulamentações especiais. 
Instituições parlamentares. 

" Governo do distrito de Columbia (correspondente ao nosso Distrito Federal). 
16  O congresso pode solicitar ao GAO que audite governos estaduais ou locais, por exem- 

plo, a Lei de 2002 sobre melhoria na saúde pública determina ao GAO que examine a 
prontidão das entidades estaduais e locais contra ataque bioterrorista. 

'7  O congresso pode solicitar ao GAO que audite governos estaduais ou locais, por exem-
plo, a Lei de 2002 sobre melhoria na saúde pública determina ao GAO que examine a 
prontidão das entidades estaduais e locais contra ataque bioterrorista. 

'8  Programas internacionais. 
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Todas as EFSs examinadas pelos autores realizam auditorias contábeis. 
Essas auditorias podem referir-se a contas de entidades individuais, 
por um lado, e às contas do governo como um todo, por outro. A 
maioria das EFSs realiza ambos os tipos de auditorias contábeis. O 
GAO americano é a exceção na medida em que possui competência 
apenas para auditar as demonstrações contábeis consolidadas. As audi-
torias contábeis conduzidas pelo OAG do Canadá focalizam também 
o conjunto dos governos locais. Além disso, essa EFS também audita 
as demonstrações contábeis de entidades individuais, por exemplo, as 
Corporações da Coroa e as organizações territoriais. 

Enquanto tradicionalmente voltadas para auditoria contábil e de con-
formidade, as EFSs têm evoluído em direção de examinar a 
economicidade, eficiência e a efetividade do gasto governamental. Esse 
tipo de auditoria é denominado auditoria operacional ou auditoria 
value-for-money. 

A auditoria operacional inclui: a) auditoria da economicidade das ati-
vidades segundo as melhores práticas de princípios e políticas adminis-
trativas; b) auditoria da eficiência na utilização dos recursos humanos, 
financeiros e outros, incluindo o exame dos sistemas de informação, 
medidas de desempenho e arranjos de acompanhamento e procedi-
mentos seguidos pela organização/entidade auditada para solucionar 
deficiências identificadas; e c) auditoria da eficácia das atividades em 
relação ao cumprimento dos objetivos da organização/entidade gover-
namental auditada, e a auditoria do impacto das atividades compara-
do com os impactos planejados (efetividade). 

As seis EFSs examinadas possuem competência para auditar a 
economicidade, a eficiência, a eficácia e a efetividade das operações 
governamentais; isso implica em que tanto as políticas como os aspec-
tos administrativos podem ser auditados. Entretanto, os auditores 
operacionais não podem questionar os objetivos políticos, tendo em 
vista que esses são formulados no processo legislativo. A auditoria 
operacional é um instrumento importante para proporcionarfiedback 
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a legisladores e administradores e para formular sugestões de ações cor-
retivas atuais e futuras. 

A Suécia foi um dos primeiros países ocidentais a adotar a auditoria 
operacional. Ainda nos anos de 1960 esse método foi introduzido 
naquele país. 

Desde a Lei do Auditor-Geral de 1997, o National Audit Offiee' 9  
(NAO) da Austrália possui competência legal para conduzir auditorias 
operacionais. 

O Auditor Geral do Canadá obteve autorização legal para conduzir 
auditorias de value-for-money em 1977, quando a Lei do Auditor Geral 
foi promulgada. 

No Reino Unido, o Comptroller e Auditor Geral têm levado em conta 
aspectos de auditoria operacional desde 1945. Entretanto, somente 
nos anos 80 do século passado teve deferida competência formal, com 
a entrada em vigor da Lei de Auditoria Nacional de 1983, para condu-
zir auditorias do tipo value-for-money. 

Desde o fim da segunda guerra mundial, o GAO americano tem atu-
ado além dos aspectos contábeis da auditoria. Essa EFS leva em consi-
deração programas de desempenho, assim como práticas administrati-
vas e a accountabiliot dos arranjos administrativos seguindo orientação 
fixada na Lei de Desempenho e Resultados de 1993. 

Na Holanda, a Lei das Contas Governamentais impõe à EFS que in-
vestigue a eficiência e efetividade do desempenho das políticas e a ad-
ministração financeira. 

Os princípios gerais de auditoria da INTOSAI estipulam que as EFSs 
devem trabalhar objetivando o aprimoramento das técnicas para auditar 
a validade das medidas de desempenho. A expansão do papel dos audi-
tores exigirá destes que aprimorem e desenvolvam novas técnicas e 

'9  Escritório Nacional de Auditoria. 
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metodologias para avaliar se medidas de desempenho razoáveis e váli-
das são utilizadas pela entidade auditada (INTOSAI, Comitê de Nor-
mas de Auditoria, 2001, p. 34). 

O NAO australiano não audita sistematicamente a qualidade da in-
formação sobre desempenho, embora possua competência para faze-
lo no âmbito de suas atribuições para conduzir auditorias operacionais. 
O OAG do Canadá elaborou, em 2002, um modelo para avaliar a 
qualidade dos relatórios departamentais de desempenho (OAG, 2002). 

Desde 2003, o NAO do Reino Unido vem auditando sistematica-
mente a qualidade dos sistemas de medida de desempenho 
departamentais, que são instalados para acompanhar (follow-up) os 
Acordos de Serviço Público (NAO, 2003). 

O GA0 americano examina os planos de desempenho dos departa-
mentos e agências e relata sobre o cumprimento das exigências da Lei 
de Desempenho e Resultados Governamentais de 1993. 

Na Holanda, a EFS leva em conta a qualidade dos relatórios de de-
sempenho. 

As agências suecas enviam uma cópia do seu relatório anual para a sua 
EFS (Riksrevisionen), que é responsável pela auditoria da qualidade 
das informações contábeis e não-contábeis contidas nesses relatóri-
os anuais. 

4. Papéis da auditoria: baseados na distinção feita por Pollitt (Pollitt, 
Girre e Lonsdale, 1999, os autores descreveram neste relatório quatro 
papéis que as EFSs podem desempenhar: a) um papel de auditor; b) 
um papel de consultor; c) um papel de pesquisa e desenvolvimento; e 
d) um papel de exemplo para a administração pública profissional. 

O papel de auditor é central para as EFSs. Todas as organizações anali-
sadas realizaram auditorias contábeis, auditorias de conformidade le-
gal, assim como auditorias operacionais. A Tabela 3 fornece uma visão 
geral do número de relatórios de auditorias operacionais publicadas a 
cada ano pelas EFSs. 
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Tabela 3 — Relatórios de auditorias operacionais emitidos pelas EFSs 

EFSs No ANUAL DE AUDITORIAS 
OPERACIONAIS (Perfomance 

Audits) 

ANAO (AU) 47 

OAG (CA) 21 

AR (HOLANDA) 12 

RR (SUÉCIA) (não informado) 

NAO (UK) 60 

GAO (US) 1.000 

Por fim, os autores apresentam os desafios à modernização da pirâ-
mide de' controle, reproduzidos, em quase sua totalidade, em face da rele-
vância do tema, formulando, inicialmente, a seguinte indagação: Quais 
são os principais desafios e dificuldades a serem superadas de modo a 
modernizar a pirâmide do controle? 

E apresentam três desafios para a auditoria e controle governamen-
tais, a saber: 

atrair staffprofissional e reduzir a rotatividade do pessoal; 

assegurar a independência; e 

fazer dos novos tipos de auditoria e controle parte integrante das ativi-
dades rotineiras das instituições, e traduzir seus resultados em decisões 
gerenciais e estratégicas. 

Para os autores, a transformação dos sistemas de auditoria e de con-
trole exige uma mudança nas políticas de recursos humanos. Novos tipos 
de auditoria, como auditoria operacional (avaliação dos resultados), as-
sim como o desenvolvimento de sistemas de controle interno sólidos, 
exigem novas habilidades. Mas parece haver dificuldades em se encontrar 
equipes experientes. Por exemplo, o NAO da Austrália está atraindo e 
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mantendo pessoal com experiência no setor público assim como no setor 
privado e em operações comerciais. Em conseqüência, sua equipe é cobi-
çada tanto pela iniciativa privada como por outros setores públicos. 

Para enfrentar esse problema, o NAO tem buscado um mix ade-
quado de capacitação interna, a utilização de universidade e intercâmbios 
entre o setor privado e o setor público, a utilização de empreendedores 
privados e programas adequados de retribuição e reconhecimento. 

Para as unidades de auditoria interna, os problemas de pessoal são 
ainda mais emergentes. Por exemplo, no Governo Canadense as unidades 
de controle interno têm muita dificuldade para encontrar pessoal experi-
ente e para reter pessoal júnior talentoso. Isso se deve principalmente às 
repetidas reduções nos orçamentos anteriores e à incerteza sobres os valo-
res dos orçamentos futuros da auditoria interna. 

Uma das razões para essas reduções orçamentárias reside no fato de 
a auditoria interna não ser exigida pela legislação. 

Um segundo e importante assunto é a independência do auditor. 
Em um sistema de auditoria e controle mais moderno o auditor também 
tem desempenhado um papel importante de consultor. Entretanto, pode 
surgir conflito entre esse papel e a independência do auditor. 

Unidades de auditoria interna podem ver-se envolvidas de modo 
excessivo com atividades de consultoria. Por exemplo, no Reino Unido, 
as unidades de auditoria interna desempenham papel importante como 
apoio ao Executivo Contábil. 

Se os auditores internos estiverem envolvidos com o desenvolvi-
mento do sistema de controle interno, pode tornar-se difícil a auditoria 
desses sistemas de modo independente. 

De modo a garantir a independência do auditor interno, as linhas 
de relato são um fator crítico. Entretanto, parece que as unidades de audi-
toria interna ainda não possuem uma linha direta de apresentação de rela-
tórios à autoridade máxima do departamento ou agência. 
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Para os auditores externos a independência precisa ser garantida atra-
vés da autonomia financeira. Por exemplo, o Auditor Geral do Canadá 
queixa-se de que o processo orçamentário não é suficientemente indepen-
dente e imparcial, na medida em que seu departamento tem que negociar 
o orçamento com a Comissão do Tesouro, do mesmo modo que a mai-
oria dos demais departamentos e agências federais. 

Outra ameaça à independência dos auditores externos reside na ten-
dência das EFSs de adotarem papéis muito ativos em reformas, especial-
mente quando as organizações que deveriam liderar esse processo não o 
fazem. Exemplos de EFSs ocupando esse vácuo foram o OAG do Cana-
dá e o NAO da Austrália. Na Suécia, o governo, por essa razão, decidiu 
instalar uma EFS no Poder Legislativo e instituiu uma nova agência, a 
Autarquia Financeira e Administrativa Nacional Sueca, para desempenhar 
a função de consultoria. 

Em terceiro lugar, é importante que tipos de auditoria orientados 
para os resultados e os controles, como, por exemplo, a auditoria 
operacional e a administração do risco, tornem-se parte integrante das 
atividades de auditoria e controle. 

Além do mais, é crucial que os resultados e constatações dessas aná-
lises forneçam input para as decisões gerenciais e políticas. Por exemplo, 
na Holanda, os serviços internos de contabilidade foram transformados 
em unidades de auditoria interna, que também podem realizar auditorias 
operacionais. Entretanto, enquanto se exige legalmente que essas unida-
des realizem auditorias contábeis, o mesmo não ocorre para auditorias 
operacionais. 

Um outro novo tipo de auditoria é a validação da avaliação de de-
sempenho. Esse tipo de auditoria, até o momento, não recebeu atenção 
suficiente. O NAO do Reino Unido recentemente começou a auditar 
sistemas de avaliação de desempenho. Outros auditores enfocam princi-
palmente a qualidade dos relatórios e a conformidade com as exigências 
normativas, mas não observam a qualidade dos sistemas de avaliação que 
alimentam os relatórios. Isso é também válido para o desenvolvimento 
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dos sistemas de avaliação da administração do risco. Por exemplo, na 
Holanda foi desenvolvido um sistema de administração do risco. Entre-
tanto, enquanto os gerentes não estiverem realmente interessados e envol-
vidos com administração de risco, o sistema não cumprirá a função de 
influenciar as decisões administrativas rotineiramente tomadas nos depar-
tamentos e agências. 

Sem dúvida, o relatório Tendências Internacionais de Moderniza-
ção da Pirâmide do Controle Público é um documento que merece uma 
atenção especial por todos aqueles que estudam a atividade auditoria' no 
setor público e sabem que qualquer país somente alcançará um nível 
satisfatório de desenvolvimento se mantiver estruturas sólidas de contro-
le: controle interno, auditoria interna e auditoria externa. 
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O EXERCÍCIO DA CIDADANIA VIA O ACOMPANHAMENTO 
DO ORÇAMENTO E CONTROLE DOS CONVÊNIOS 

Roberto Lago' 

Resumo 

O artigo pretende analisar as etapas do ciclo orçamentário, a legislação baiana 
pertinente aos convênios administrativos, aspectos práticos mais comuns 
de falhas na celebração, execução e avaliação de convênios. Aponta a influ-
ência dos convênios para a escolha da representação política na Bahia e 
apresenta um projeto de planejamento de auditoria para acompanhamento 
de convênios no âmbito da Secretaria de Combate à Pobreza do Estado da 

Bahia. 

Palavras-chave: orçamento público, convênios, controle; auditoria. 

O orçamento público pode ser entendido como um instrumento 

da moderna administração pública. Nele o Estado estima o quanto vai 

arrecadar e define a porcentagem de gastos, em quê e como gastar o di-

nheiro dos cidadãos. Tal definição, aparentemente simplista, não indica 

desde logo e de modo expresso todo o amplo e verdadeiro sentido do 

orçamento público na sociedade moderna. De um simples controle polí-

tico, como inicialmente era entendido, pouco a pouco, acompanhando e 

ajustando-se à evolução dos povos, também sofreu profundas modifica-

ções, podendo, hoje, ser considerado um instrumento de planejamento, 

de direção e controle da administração pública, assim como de constru-

ção da cidadania, através da participação na sua elaboração e controle. 

Entende-se por ciclo orçamentário uma série de etapas de caráter 

contínuo e simultâneo, através das quais se elabora, aprova, executa, con- 

' Bacharel em Direito (UCSAL), Especialista em Direito Público (UNIFAC-S), Mestrando 
em Políticas Sociais e Cidadania (UCSAL) e Assessor de Conselheiro do TCE-BA. 

Revista Gestão Pública e Controle. v. 1, n. 3, ago./2007 	 213 



trola e avalia a programação de dispêndios do setor público nos aspectos 
físico e financeiro. Logo, o ciclo orçamentário corresponde ao período de 
tempo em que se processam as atividades típicas do orçamento público, 
desde sua concepção até sua apreciação final. 

A abrangência desse conceito pode ser alargada se nele incluirmos 
todos os demais instrumentos previstos além do orçamento propriamen-
te dito, que nada mais é que a etapa detalhada da execução do plano 
plurianual, complementado por planos nacionais, regionais e setoriais, e 
cujas diretrizes orçamentárias orientam a sua elaboração e execução. O 
processo orçamentário se passa de acordo com uma concepção abrangente, 
sistemática e continuada, a que se pode denominar planejamento. 

O orçamento, apesar de vigência anual, sofre influências de ele-
mentos condicionantes dos períodos imediatamente anterior e posterior 
à sua elaboração e execução, assim como se constitui em uma base de 
informações para os futuros exercícios. 

O ciclo orçamentário não deve ser confundido com o exercício 
financeiro, que segundo a Lei n.° 4.320/64 começa em 10  de janeiro e 
encerra-se em 31 de dezembro de cada ano. O ciclo orçamentário começa 
antes mesmo do início do exercício financeiro, tendo em vista o prazo 
constitucional para o envio da proposta de lei orçamentária ao legislativo, 
e prossegue até a avaliação da execução orçamentária pelos controles inter-
no e externo, após o término do exercício financeiro. Se pensarmos em 
termos de Plano Plurianual (PPA) e Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO), o ciclo orçamentário se estenderá por um período ainda maior, 
trazendo a visão de longo prazo. 

A elaboração do projeto de lei orçamentária corresponde à primeira 
etapa do ciclo orçamentário, é de responsabilidade essencialmente do Po-
der Executivo e deve ser compatível com os planos e diretrizes já subme-
tidos ao Legislativo. Compreende a fixação de objetivos concretos para o 
período considerado, bem como cálculo dos recursos humanos, materiais 
e financeiros necessários a sua materialização e concretização. 
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A Constituição do Estado da Bahia de 1989 estabelece que o pro-
jeto de lei orçamentária deve ser encaminhado pelo Governador àAssem-
bléia até 30 de setembro, para o exercício subseqüente, e devolvido para 
sanção até o encerramento da sessão legislativa (15 de dezembro). Caso o 
Projeto da Lei Orçamentária não seja aprovado e sancionado dentro desse 
prazo, as últimas LDOs baianas vêm estabelecendo que °[...] a programa-
ção dele constante poderá ser executada até a edição da respectiva Lei Or-
çamentária, na forma originalmente encaminhada àAssembléia Legislativa, 
excetuados os investimentos em novos projetos custeados exclusivamen-
te com recursos ordinários do Tesouro Estadual." 

Promulgada a Lei Orçamentária, esta entrará em execução a partir 
do início do exercício financeiro. A etapa de execução deve fundamentar-
se na programação, ajustando-se às orientações estabelecidas no orçamen-
to aprovado, bem assim para o atingimento da máxima racionalidade no 
emprego dos recursos humanos, materiais e financeiros consignados para 
efetuar as ações e alcançar os fins propostos. 

O acompanhamento e a avaliação do processo de execução orça-
mentária consistem na última etapa do ciclo orçamentário. Essas ações 
caracterizam o controle, exercido por agentes do próprio órgão (controle 
interno) ou pelo Poder Legislativo, com o auxilio dos Tribunais de Con-
tas (controle externo). Conforme o Decreto-Lei n.° 200/67, o controle, 
assim como o planejamento, é um dos cinco princípios fundamentais 
que norteiam a administração pública. 

No atual modelo orçamentário brasileiro existe estreita conexão 
entre Planejamento e Orçamento, formando assim um binômio 

inseparável. Com  efeito, o processo de planejamento-orçamento, aten-
dendo ao quanto disposto na Constituição Federal, mais precisamente no 
seu artigo 165, consubstancia-se em três instrumentos integrados para a 
elaboração do orçamento, com vistas ao planejamento das ações governa-
mentais: Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 
e Lei Orçamentária Anual (LOA). O que se almeja com esses instrumen-
tos é que o orçamento público, antes de priorizar aspectos contábeis e 
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formalísticos, viabilize a execução de políticas públicas voltadas à satisfa-
ção dos interesses da coletividade, uma vez que, consubstanciado nos pla-
nos de governo, permita a execução orçamentária de forma equilibrada e 
flexível. 

A execução das políticas públicas de forma descentralizada e 
desconcentrada acentuou-se no Brasil após o Decreto Lei n.° 200/67, 
permitindo que fosse atribuída a estados e municípios a execução direta 
de programas de cunho governamental onde a União não atuaria de for-
ma tão eficiente, ou que os programas tivessem caráter eminentemente 
local, através das transferências de recursos financeiros para o cumprimen-
to dessas políticas. Essa racionalização e simplificação de procedimentos 
administrativos proporcionaram à administração federal a concentração 
de esforços nas atividades de planejamento, de coordenação, de supervi-
são e de controle, evitando conseqüentemente o crescimento da máquina 
pública. 

Dessa forma, os convênios passam a ser o instrumento adequado 
de descentralização de ações e recursos da União para os demais órgãos e 
entidades das mais diversas esferas de governo e até mesmo para entidades 
particulares, como forma de execução de programas de governo. 

Naturalmente que essa forma descentralizada de atuar deve ser 
acompanhada por mecanismos de controle adequados no sentido de asse-
gurar o alcance da finalidade dos programas governamentais. Para tanto é 
obrigatória a prestação de contas ao órgão repassador dos recursos, como 
também do mais amplo controle, tanto por parte de instituições públi-
cas, dos beneficiários, como da sociedade em geral. 

Para a devida atuação dos órgãos de controle faz-se necessário uma 
legislação apropriada, que no âmbito federal se constitui da própria Cons-
tituição Federal, da Lei Complementar n.° 101/2000 (Lei de Responsa-
bilidade Fiscal), da Lei de Licitações n.° 8.666/93 (notadamente do arti-
go 116), da Lei n.° 4.320/64, que institui normas gerais de Direito Fi-
nanceiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, 
dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, da Instrução Normativa 
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n.° 1 da Secretaria do Tesouro Nacional, de 15 de janeiro de 1997, para 
celebração de convênios, e da Instrução Normativa n 1 da Secretaria do 
Tesouro Nacional, de 4 de maio de 2001 — que disciplina o cumprimen-
to das exigências para transferências voluntárias, constantes da Lei Com-
plementar n.° 101/2000, e institui o cadastro único dessas exigências 
(CAUC)2. 

No âmbito do Estado da Bahia a legislação atual pertinente a con-
vênios envolve a Lei de Diretrizes Orçamentárias— n.° 9.586/2005, a Lei 
de Licitações—, o Decreto n°. 9.266/2004, que aprova o Regulamento de 
Convênios, o Decreto n°. 9.683/2005, que dispõe sobre a celebração de 
convênios e a Resolução n.o 86/2003 do Tribunal de Contas do Estado 
da Bahia, que trata da prestação de contas dos convênios. 

Destaco para uma análise mais detalhada a nova lei de licitações e 
contratos administrativos do Estado da Bahia, Lei n°. 9.433, de 2005, 
por ser das mais recentes e por consolidar conceitos amplamente debati-
dos na doutrina, e por contemplar um capítulo inteiro (cap. X), dos arti-
gos 170 a 183, sobre a matéria convênios, trazendo de forma detalhada 
toda a orientação necessária aos gestores para a boa aplicação e controle 
dos recursos públicos, esclarecendo dúvidas e dirimindo controvérsias, 
podendo ser um modelo para outros estados da federação. 

A Lei n.° 9.433, de 01 de março de 2005, aplica-se aos convênios, 
acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por qual-
quer dos Poderes do Estado, órgãos e entidades de sua Administração 
direta ou indireta, entre si ou com outras pessoas de direito público ou 
privado. 

Quanto à definição de convênio, a lei baiana apresenta o entendi-
mento exposado pela maioria da doutrina no Art. 170 e diz que "[...] 
constitui o convênio uma forma de ajuste entre o Poder Público e entida-
des públicas ou privadas, buscando a consecução de objetivos de interesse 

2  Disponível em: www.stn.gov.br. 
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comum, por colaboração reciproca[...]"; continua aproveitando para 
elucidar um dos grandes problemas da matéria, qual seja, a distinção de 

convênios e contratos, 

[...] distinguindo-se dos contratos pelos princi-
pais traços característicos: igualdade jurídica dos 
partícipes; não persecução da lucratividade; pos-
sibilidade de denúncia unilateral por qualquer dos 
partícipes, na forma prevista no ajuste; diversifi-
cação da cooperação oferecida por cada participe; 
responsabilidade dos partícipes limitada, exclu-
sivamente, às obrigações contraídas durante o ajus-
te. (Art. 170, Lei 9.433/2005). 

Por que os gestores erram tanto na distinção entre contratos e con-
vênios? É simples de entender, basta analisar a consequência prática da 
distinção. Se for convênio não é necessário o procedimento licitatório 
prévio para a celebração, ao passo que para os contratos a legislação exige, 
na maioria das vezes e salvo exceções, o procedimento licitatório prévio. 
No convênio amplia-se a liberdade do gestor na escolha da instituição 

que celebrará o convênio. 

É certo que nos convênios o gestor está desobrigado de licitar pre-

viamente, no entanto, se nesses acordos, mesmo quando chamados de 
convênio, mas que na realidade têm todas as características de contrato, 
devem ser observadas as mesmas normas relativas aos contratos, 

notadamente os procedimentos da lei de licitações. 

Vale lembrar o ensinamento da profa. Odete Medauar sobre o tema: 

No tocante aos convênios entre órgãos e entes es-
taduais e entidades particulares, o que, sobrem-
do, fundamenta a desobrigação de licitação é a 
especificidade do objeto e da finalidade. No en-
tanto, se a Administração pretender realizar con-
vênio para resultado e finalidade que poderão ser 
alcançados por muitos, deverá ser realizada licita-
ção ou se abrir a possibilidade de conveniar sem 

218 	 Revista Gestão Pública e Controle. v. 1, n. 3, ago./2007 



limitação, atendidas as condições fixadas generi-
camente; se assim não for, haverá ensejo a burla, 
acobertada pela acepção muito ampla que se queira 
dar aos convênios. Alguns casos acorrem na práti-
ca, nos quais, a título de convênio, obras são con-
tratadas sem licitação e pessoas são investidas em 
funções e empregos públicos sem concurso ou 
seleção (2002, p. 283). 

A nova lei ressalta a importância do plano de trabalho no Art. 171, 

quando diz que: 

[...) a celebração de convênio, acordo ou ajuste 
pelo Estado da Bahia e demais entidades da Ad-
ministração depende de prévia aprovação do com-
petente plano de trabalho proposto pela organi-
zação interessada, o qual devera conter, no míni-
mo, as seguintes informações: identificação do 
objeto a ser executado; metas a serem atingidas; 
etapas ou fases de execução; plano de aplicação 
dos recursos financeiros; cronograma de desem-
bolso. 

É a própria lei que traz a definição de conceitos como Plano de 

Trabalho, que são instrumentos que integram as solicitações de convêni-

os, contendo todo o detalhamento das responsabilidades assumidas por 
cada um dos participantes. 

O plano de trabalho deverá ser elaborado com a observância dos 

princípios da Administração Pública, especialmente os da eficiência, 

economicidade, isonomia, proporcionalidade, vantajosidade e 

razoabilidade, devendo detalhar as ações a serem implementadas e, envol-

vendo construções e/ou reformas, ser acrescido do projeto próprio, apro-

vado pelos 6rgãos competentes, acompanhado de cronograma físico-fi-
nanceiro da obra. 

Continua o detalhamento quando diz que o plano de trabalho deve 

ter a clara identificação das ações a serem implementadas e da quantificação 
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de todos os elementos; prévia aprovação pela autoridade competente; in-
formação das metas a serem atingidas com o convênio; justificativa da 
relação entre custos e resultados, inclusive para aquilatação da equação 
custo/benefício do desembolso a ser realizado pela Administração em 
decorrência do convênio; especificação das etapas ou fases de execução, 
estabelecendo os prazos de início e conclusão de cada etapa ou fase pro-
gramada. 

O cumprimento dessa determinação certamente impediria a ocor-
rência de casos julgados pela 2. Câmara do TCE/Ba em que o objeto do 
convênio celebrado antes da vigência da nova lei foi descrito como "apoio 
a atividades esportivas" e o Plano de Trabalho descrevia a construção de 
vestiários e aquisição de material esportivo, entretanto a prestação de con-
tas contemplava a construção, compra de material esportivo e pagamento 
de árbitros. A amplitude do objeto e imprecisão na definição do convê-
nio permitia tanto por parte dos executores como por parte dos julgadores 
uma interpretação bastante ampla. Em outra situação o convênio previa 
como objeto a"[...] construção de um centro de lazer, composto de um 
campo de futebol e uma quadra de esportes polivalente", tendo como 
valor para realização deste objeto uni total de A$2.000,00 (dois mil Re-
ais), sem previsão de contrapartida, revelando no mínimo incongruência 
e demonstrando a necessidade de uma atenção maior na celebração dos 
convênios a partir da nova lei. 

A lei define ainda as partes envolvidas no convênio — concedente e 
convenente —, sendo concedente a entidade da administração estadual di-
reta, autarquia, fundação, empresa pública ou sociedade de economia mista 
responsável pela transferência dos recursos financeiros destinados à execu-
ção do objeto do convênio, e convenente a entidade da administração 
estadual direta, autarquia, fundação, empresa pública ou sociedade de eco-
nomia mista, do Estado da Bahia ou de outra esfera de governo, ou enti-
dades privadas, responsáveis pelo recebimento dos recursos do convênio, 
sua aplicação e prestação de contas. 

Informa também outros conceitos importantes como: 

220 	 Revista Gestáo Pública e Controle. v. 1, n. 3, ago./2007 



E...] Objeto — produto final do convênio, consi-
derando o programa de trabalho e suas finalida-
des; Contrapartida — recursos financeiros, bens 
ou serviços, desde que economicamente 
mensuráveis, investidos pelo convenente para a 
execução do objeto; Termo Aditivo — instrumen-
to que tenha por objetivo a alteração de convê-
nio, formalizado durante a sua vigência, vedada a 
alteração da natureza do objeto; Meta — 
especificação da quantidade de produto(s) ou 
resultado(s) que se espera obter em determinado 
horizonte temporal, expressa na unidade de me-
dida adotada. Previsão de início e fim da execu-
ção do objeto, bem assim da conclusão das etapas 
ou fases programadas. Se o ajuste compreender 
obra ou serviço de engenharia, comprovação de 
que os recursos próprios para complementar a 
execução do objeto estão devidamente assegura-
dos, salvo se o custo total do empreendimento 
recair sobre a entidade ou órgão descentralizador. 

Quanto aos controles dos convênios pelo órgão de controle inter-

no, a lei informa que sem prejuízo do acompanhamento direto pelos 

órgãos setoriais, o órgão central de controle, acompanhamento e avalia-

ção financeira de contratos e convênios supervisionará a fiel execução dos 

convênios. 

No aspecto financeiro, em conformidade com a Lei Complemen-

tar n.° 101, (LRF), a legislação baiana aponta as seguintes exigências: in-

dicação das fontes de recurso — dotação orçamentária— que assegurarão a 

integral execução do convênio; a estimativa do impacto orçamentário-

financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subse-

qüentes; a declaração do ordenador da despesa de que a despesa tem ade-

quação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compati-

bilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias; e, 

ainda, sendo o convênio celebrado nos dois últimos quadrimestres do 
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mandato é imprescindível que haja declaração do ordenador de despesa 

de que existe disponibilidade de caixa para pagamento das despesas decor-
rentes do convênio a ser celebrado. 

Outro artigo importante revela que "[...] os recursos financeiros 
repassados em razão do convênio não perdem a natureza de dinheiro pú-
blico, ficando a sua utilização vinculada aos termos previstos no ajuste e 
devendo a entidade, obrigatoriamente, prestar contas ao ente repassador e 
ao Tribunal de Contas." (artigo 172 

Esse artigo de alguma forma repete um entendimento predomi-
nante na doutrina e já pacificado no Tribunal de Contas da União. Assim 
nos revela a professora Maria Sylvia Zanella di Pietro: 

Essa necessidade de controle se justifica em rela-
ção aos convênios precisamente por não existir 
neles a reciprocidade de obrigações presente nos 
contratos; as verbas repassadas não têm a nature-
za de preço ou remuneração que uma das partes 
paga à outra em troca de benefício recebido. Vale 
dizer que o dinheiro assim repassado não muda a 
natureza por força do convênio; ele é utilizado 
pelo executor do convênio, mantida a sua nature-
za de dinheiro público. Por essa razão, é visto 
como alguém que administra dinheiro público, 
estando sujeito ao controle financeiro e orçamen-
tário previsto no artigo 70, parágrafo único, da 
Constituição. (2000 p. 287). 

Em resumo, vejamos o que a minuta do convênio deve contem-

plar: detalhamento do objeto do convênio, especificação das ações, item 
por item, do plano de trabalho, principalmente as que competirem à 
entidade privada desenvolver; previsão de prestações de contas parciais 

dos recursos repassados de forma parcelada, correspondentes e consentâneos 
com o respectivo plano e cronograma de desembolso; indicação do agen-
te público que, por parte da Administração, fará o acompanhamento e a 
fiscalização do convênio e dos recursos repassados, bem como a forma do 
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acompanhamento; previsão de que o valor do convênio não poderá ser 
aumentado, salvo se ocorrer ampliação do objeto capaz de justificá-lo, 
dependendo de apresentação e aprovação prévia pela Administração de 
projeto adicional detalhado e de comprovação da fiel execução das etapas 
anteriores e com a devida prestação de contas, sendo sempre formalizado 
por aditivo; e, por fim, previsão da necessidade de abertura de conta espe-
cífica para aplicação dos recursos repassados. 

Como critica construtiva, fica o registro de que faltou incorporar 
na lei o princípio da transparência previsto na Lei Complementar n.° 
101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 48, que assegura a transpa-
rência e incentiva a participação popular através da realizações de audiên-
cias públicas. Também faltou repetir o exposto na própria lei de licitações 
federal, artigo 116, parágrafo 2°, que estabelece verbis: "Assinado o con-
vênio, a entidade ou órgão repassador dará ciência do mesmo à Assem-
bléia Legislativa ou à Câmara Municipal respectiva." A lei poderia ter 
avançando para algo moderno e atual estabelecendo a obrigatoriedade da 
divulgação dos convênios celebrados através da Internet. 

Esses artigos fortalecem e ampliam a atuação do controle social 
como nos informa Jorge Ulisesses Jacoby Fernandes através do exemplo 
do Movimento de Ataque Judicial à Imoralidade Administrativa (MAJIA), 
que, só em Santa Catarina, formulou 870 ações populares na Justiça Fe-
deral e estadual, objetivando o ressarcimento de algumas dezenas de mi-
lhões. Na maioria dos casos, 70%, por falta de licitação, incluindo-se 
alguns pseudo-convênios, cujos objetos deveriam ter sido licitados e con-
tratados de acordo com a Lei n.° 8.666/93 — Lei de Licitações. 

Da mesma forma, na Bahia, seria um grande facilitador da fiscali-
zação por parte da sociedade, haja vista o esforço para superar as dificulda-
des impostas por muitos gestores municipais às diversas organizações não 
governamentais que participaram da campanha "Quem não deve não teme" 
em busca do controle dos recursos públicos. Em sua segunda edição, a 
Campanha visava estimular a fiscalização popular das contas do ano ante-
rior de Prefeituras e Câmaras, que deveriam ser disponibilizadas à popula- 
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ção no período mínimo de sessenta dias, como garante a Constituição 
Federal no seu artigo 31. Na Bahia, esse prazo deve ser cumprido entre 10 
de abril e 15 de junho. 

O aprimoramento dessa iniciativa justifica-se pela importância da 
participação popular no enfrentamento da corrupção e mau uso do di-
nheiro público. Em 2005 cerca de 118 municípios foram diretamente 
alcançados com as atividades de formação e caravanas de fiscalização. Des-
ses, em apenas 31 (26,2%) foram abertas as contas ao cidadão, mesmo 
assim com muita dificuldade3. 

Analisando as ocorrências, na prática, os erros, falhas e irregularida-
des na elaboração, execução e prestação de contas são encontrados pelas 
equipes de auditoria, tanto de controle interno quanto de controle exter-
no, conforme observa-se no levantamento efetuado pelo técnico João 
Bosco no seu trabalho : Manual de Orientação, Acompanhamento e Fis-
calização em Convênios Públicos, elaborado com a colaboração de Josué 
Lima de França'. 

Os autores enumeram os erros, falhas e irregularidades mais fre-
qüentes identificados pelas equipes de auditoria, a saber: plano de traba-
lho elaborado somente com o plano de aplicação; cronograma físico/fi-
nanceiro sem detalhamento das ações no que se refere ao período e valores 
de cada ação; previsão de desembolso anual do convênio com ausência do 
plano de trabalho; objeto do convênio divergente do Plano de Trabalho 
apresentado; ausência da vigência do convênio; objeto do convênio sendo 
consultoria e prestação de serviços; e convênios firmados com Empresas 
Privadas com fins lucrativos. 

Termo do convênio ou plano de trabalho estabelecendo taxa de 
administração; o que a nova lei proíbe expressamente: verbis: "Art. 177 — 
No convênio é vedado: 1— previsão de pagamento de taxa de administra- 

Disponível em: http://vnarw.controlepopular.org.br/.  
4  Disponível em: www.tce.ba.gov.br. 

224 	 Revista Cestão Pública e Controle. v. 1, n. 3, ago./2007 



ção ou outras formas de remuneração ao convenente; II — trespasse, cessão 
ou transferência a terceiros da execução do objeto do convênio." 

Outros casos envolvendo transferência de recursos, através de con-
vênio, ocorrem e não são identificados pelas equipes de auditoria, porque 
estão fora do processo de prestação de contas e muitas vezes não fazem 
parte dos procedimentos de auditoria, mas que merecem a nossa análise. 
Trago o fato relatado na matéria publicada no Jornal A TARDE em 29 de 
julho de 2006, ano eleitoral e há aproximadamente 60 dias das eleições 
para Deputado Estadual e Federal no estado. A matéria acusa dois deputa-
dos candidatos à reeleição de prática de crime eleitoral. Informa que os 
deputados estavam num distrito municipal no mesmo dia e hora em que 
o Prefeito Municipal iria entregar um trator com implementos agrícolas à 
associação da comunidade rural. "Coincidência", alegam os deputados. O 
trator foi comprado pela Companhia de Desenvolvimento Regional 
(CAR), órgão do Governo do Estado, para a associação, mediante convê-
nio com a prefeitura, afirma a matéria. O anúncio da entrega do equipa-
mento foi feito por carro de som na localidade destacando a presença dos 

deputados. 

Deixando de adentrar na questão do "crime eleitoral", formulo a 
seguinte questão: Não seria essa a função legítima dos parlamentares re-
presentantes da comunidade? Ou seja, conseguir recursos disponíveis no 
orçamento público para as localidades que representam ou que preten-
dem representar. Entendo que uma das formas de se aferir a atuação do 
parlamentar, e de escolha daqueles que irão representar a comunidade, 
além da opção partidária, como representante da comunidade utilizada 
por agentes políticos, notadamente vereadores e prefeitos, é mensurar a 
capacidade de conseguir transferir os recursos financeiros para os municí-
pios através dos convênios celebrados entre a União e os municípios e ou 
entre o Estado e os municípios. È através das emendas parlamentares que 
se viabiliza a liberação de recursos e implementação de programas e proje-
tos previstos no orçamento do Estado, que foi aprovado no âmbito do 
poder legislativo. Assim, é certo que dentre os deputados mais votados 
do Estado da Bahia estão aqueles que mais conseguiram alocar recursos 
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para os municípios que representam, e no caso em questão, não foi dife-
rente. Analisando o resultado das eleições no município observa-se que os 
dois deputados foram os mais votados para Deputado Estadual e Federal 
no município contemplado com o trator, e no cômputo geral consegui-
ram a reeleição. 

O fundamental nesses casos é coibir os abusos, que somente é pos-
sível com a máxima transparência, controle social da administração pú-
blica e controle institucional governamental tanto interno quanto exter-
no. Ë nessa direção que estão atentos técnicos e Conselheiros do Tribunal 
de Contas do Estado da Bahia. 

A preocupação com relação ao acompanhamento dos convênios 
no âmbito do Tribunal de Contas da Bahia já havia sido manifestada pelo 
Excelentíssimo Sr. Cons. Pedro Lino, em seu voto em separado nas con-
tas de governo exercício de 2005, quando afirmou que parte dos recursos 
destinados para organizações sociais, sociedades civis e instituições de di-
reito privado sem fins lucrativos é viabilizada através de convênios e con-
tratos, que se originam de dispensas de licitação. Ele acrescenta que: 

[...] tendo em vista o montante de valor envolvi-
do e a participação crescente das denominadas 
entidades privadas, sem finalidade de lucro, e até 
mesmo substitutiva, nas atividades do estado, 
torna-se necessário implantar mecanismos efeti-
vos de controle interno e controle externo dessas 
entidades. (2006, p. 335). 

Sem dúvida, considerando a importância e relevância, esse tema 
merece atenção, haja vista que foi registrado pelo Exmo. Sr. Conselheiro 
Manoel Castro, na apresentação do Relatório das Contas de Governo 
exercício de 2005, que as ONGs merecem ser alvo do controle externo, e 
que portanto os órgãos de controle devem se adequar a esse denominado 
"terreno novo". O Relator observa que "[...] o repasse de recursos públi-
cos e a delegação de atribuições e responsabilidades que são do Estado, 
fazem com que essas instituições [ONGs] mereçam ser alvo do controle 
externo, constitucionalmente concernente aos tribunais de contas." Ele 
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também considera que esta nova realidade "[...] está a exigir dos legislado-
res uma reflexão sistemática no sentido da criação de instrumentos legais 
necessários ao seu efetivo controle, para coibir irregularidades, desvio de 
recursos e atos de corrupção." 

Ressalte-se que o Estado da Bahia, no exercício de 2005, transferiu 
recursos no montante de R$282.704.849,20 a prefeituras e instituições 
privadas sem fins lucrativos. Desse total, enquanto R$118.009.055,43 
foram destinados a prefeituras, a título de transferências voluntárias (mo-
dalidade de aplicação 40), R$164.695.793,77 foram repassados às men-
cionadas instituições (modalidade de aplicação 50). 

O Executivo foi o poder que transferiu a maior parte desses recur-
sos para as entidades, representando 90,9% do total, seguido do Poder 
Legislativo com 8,5% e do Poder Judiciário e Ministério Público, que 
foram responsáveis, cada um, por menos de 1% do montante total. 

Assim, atentos a essas observações, em 2006, a equipe formada por 
colegas do Tribunal de Contas apresentou, para obtenção de créditos na 
disciplina Oficina de Pesquisa IV, do Curso de Especialização em Audito-
ria de Regularidade, da Faculdade de Administração da Universidade Fe-
deral da Bahia, um projeto que consistiu num Relatório de Planejamento 
de Auditoria a ser realizada no Fundo Estadual de Combate e Erradicação 
da Pobreza (FUNCEP), vinculado à Secretaria de Combate à Pobreza e às 
Desigualdades Sociais (SECOMP), tendo como objeto os controles rela-
tivos aos recursos financeiros liberados pelo Fundo, através de convênios, 
para Organizações Não-Governamentais (ONGs). 

Segundo dados levantados pela equipe, a SECOMP transferiu 
mediante convênios a importância de R$69.409.054,53, originados, na 
sua quase totalidade, do FUNCEP, representando 24,55% do total trans-
ferido pelo Estado. Somente para as ONGs, no exercício de 2005, as 
transferências da SECOMP/FUNCEP importaram em R$32.238.683,83, 
correspondendo a 19,58% do total transferido pelo Estado a essas insti-
tuições. Vale ressaltar que o FUNCEP foi responsável por 92,30% das 
despesas pagas pela Secretaria no exercício sob exame. 
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Desde a sua criação, em dezembro de 2001, até o exercício de 2004, 
o FUNCEP celebrou 448 Convênios, envolvendo recursos na ordem de 
R$398.167.293,69. Entre os exercícios de 2002 e 2004 foram realizadas 
auditorias/inspeções pelo TCE/Ba e auditoria de controle interno pela 
Auditoria Geral do Estado (AGE), constatando-se a ocorrência de falhas 
graves relacionadas ao acompanhamento e supervisão das ações desenvol-
vidas e deficiências nos controles dos processos de prestações de contas de 
convênios e termos de compromissos celebrados pelo FUNCEP no perí-
odo auditado. 

Desse modo, o projeto de auditoria propôs dar ênfase à análise e 
compreensão do controle dos recursos financeiros liberados pelo Fundo 
através de convênios para ONGs. Esta seleção levou em consideração a 
instituição do FUNCEP, bem como outros fatores tais como o volume 
de recursos repassados na realização dos convênios, o que representa urna 
área de risco além da repercussão e importância social na aplicação destes 
instrumentos. 

A equipe apresentou como razões da escolha do objeto a seguinte 
motivação: para a liberação dos recursos às instituições, a SECOMP/ 
FUNCEP celebra termos de compromisso e convênios. Quando os re-
cursos são repassados a Secretarias, Empresas Públicas e Autarquias do 
Estado, são celebrados convênios e termos de compromisso. Quando o 
Fundo repassa recursos para Prefeituras e ONGs, são celebrados 
convênios. 

No âmbito estadual, via de regra, os recursos transferidos para ór-
gãos/entidades da administração pública estadual e prefeituras municipais 
são acompanhados pelo: órgão repassador, controle interno do órgão be-
neficiado/prefeitura, controle interno do Estado (AGE), TCE/Ba e TCM 
(quando do julgamento das contas do prefeito). Os recursos transferidos 
para as ONGs, por sua vez, são fiscalizados apenas pelo órgão repassador 
e pelo TCE/Ba, quando da análise e julgamento da 2' Câmara ao final, de 
sua vigência. 
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Ressalte-se que os convênios celebrados com ONGs originam-se 
de dispensas de licitação. Ademais, as ONGs também não são legalmente 
obrigadas a realizar licitações na aplicação dos recursos transferidos pelo 
Estado, ainda que algumas tenham toda a sua manutenção efetuada com 
tais recursos como se pertencentes à estrutura organizacional do Estado. 

Dessa forma, a equipe considerou que os recursos transferidos pelo 
FUNCEP para as ONGs são os que representam maior risco e fragilida-
de, pois estão submetidos a menor monitoramento e fiscalização de sua 
execução pelos órgãos envolvidos, merecendo, apesar de apresentarem uma 
menor relevância em termos financeiros, uma investigação quanto aos 
controles exercidos pelo órgão repassador (FUNCEP), se realmente ocor-
rem e qual o grau de confiabilidade desses controles. 

Considerações finais 

O exercício da cidadania via acompanhamento do orçamento e 
controle dos convênios requer o fortalecimento do controle social, o con-
trole da administração pública pelo cidadão, que por sua vez depende da 
aplicação do princípio da transparência na administração pública, além da 
regular atuação dos órgãos institucionais de controle governamental. 
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PETIÇÃO DE RECURSO 

PROCESSO: TCE/000088/2005 

RECORRENTE: O ESTADO DA BAHIA 

RECORRIDO: KLINGER SPÍNOLA TOURINHO 

RELATOR: CONS. FILEMON MATOS 

REVISOR: CONS. PEDRO HENRIQUE UNO DE SOUZA 

EXTRATO 

Em Sessão Plenária realizada no dia 14/06/2007, o Exmo. Cons. 
Filemon Matos julgou o Processo de Recurso, autuado sob n.° TCE/ 
000088/2005, interposto pelo Estado da Bahia, através da Procuradoria 
Geral do Estado, objetivando reformar a Resolução n.° 96/2004, que 
acolheu a reclamação do Sr. Klinger Spínola Tourinho, em virtude dos 
sucessivos descumprimentos das decisões deste Tribunal. 

VOTO 

Busca o Estado da Bahia, através da sua Procuradoria junto a este 
Tribunal, representada neste ato pelo seu Procurador Chefe, Dr. Aloysio 
Moraes Portugal Júnior, interpor Recurso de Revisão contra a Resolução 
Plenária n.° 96/2004, que acolheu a Reclamação apresentada pelo Sr. 
Klinger Spínola Tourinho, contra o descumprimento da Resolução n.° 
848, de 10.06.1992, da egrégia Primeira Câmara, bem assim da Resolu-
ção n.° 102, de 22.12.1994 e Acórdão n.° 553, de 23.07.1996, deste 
Tribunal Pleno. 

A ATEJ sustenta não ser cabível o Recurso de Revisão intentado, 
na medida que a natureza do processo de Reclamação não se presta ao 
julgamento de mérito, sendo um processo incidental, com as hipóteses 
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de cabimento definidas expressamente no art. 40, incisos I a III, da Lei 
Complementar n.° 05/91, com as modificações introduzidas pela Lei 
Complementar n.° 12/97, a saber: para preservar a competência do Tri-
bunal ou garantir a autoridade das suas decisões; contra ato comissivo que 
altere, dificulte ou impeça a execução de seus julgados ou embarace o 
andamento do respectivo processo; contra omissão da administração no 
cumprimento das decisões do Tribunal. O órgão de assessoramento con-
clui nos seguintes termos: 

[]pelo não conhecimento do presente Recurso 
de Revisão, como tal impropriamente denomi-
nado, interposto contra a Resolução n° 96/2004, 
do egrégio Plenário desta Corte, porque inteira-
mente incabível à míngua de previsão legal e des-
de quando esgotados todos os recursos apresenta-
dos quanto ao mérito da matéria, mantendo-se a 
referida Resolução, reiterando este Tribunal a 
Representação ali determinada ao Excelentíssimo 
Senhor Governador do Estado contra ato do Ti-
tular da Secretaria da Fazenda, na forma prevista 
no art. 40, parágrafo 30, da Lei Complementar 
n.° 005/91, 'para respeitar e cumprir sua decisão 
sob as penas da Lei'. 

A Procuradoria Geral do Estado, mais uma vez, busca embaraçar 
ou protelar o cumprimento das decisões deste Tribunal, com a interposição 
de recurso inteiramente incabível, por ausência de respaldo legal. 

Entretanto, sem pretender alongar considerações sobre matéria exaus-
tivamente examinada por este Plenário, entendo essencial demonstrar que 
a materialidade dos fatos não respalda a aplicabilidade das disposições 
legais e orientações jurisprudenciais invocadas pela PGE. 

Conforme orienta o Mestre J.J. Calmon de Passos': 

' PASSOS, J.J. Calrnon de. Esboço de urna teoria das nulidades aplicada às nulidades 
processuais. Rio de Janeiro: Forense, 2002.p 20-2136 
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Do ponto de vista estritamente formal, a norma 
jurídica é igual a todas as outras normas, poden-
do ser expressa como dado "A", deve ser "B", em 
que "A" é o suposto, a conduta que, uma vez afir-
mada em sua existência material, deve justificar 
ou fundamentar a conseqüência "B". 
[...]Correspondendo o ato ou conjunto de atos a 
um suposto jurídico normativo, dizemos que esse 
ato ou esses atos são constitutivos de determina-
do tipo, necessário para que determinada conse-
qüência jurídica seja exigível. Disso resulta po-
der-se afirmar que a tipicidade é da essência mes-
ma do jurídico.[...]Percebe-se facilmente que se a 
situação de fato invocada como suposto e prescri-
ta pela norma não é comprovada materialmente, 
a hipótese é de inexistência do suposto, não do 
ponto de vista jurídico, sim do ponto de vista 
fático — inexistência material. 

Compulsando o processo de inativação do servidor— SF/6279/1989, 

verifica-se que os cálculos de seus proventos foram elaborados pelo Servi-

ço de Administração Geral da Secretaria da Fazenda, às fls.43, que infor-

mou ter sido o aposentado ocupante de cargo de provimento temporá-

rio, motivo pelo qual a sua Gratificação de Produção foi calculada sobre 

os pontos auferidos pelos Auditores Fiscais, aplicando-se o fator 1,20, de 
acordo com o art. 17 do Decreto n.° 2.664/89. 

Frise-se, por oportuno, que foi o órgão de origem quem determi-

nou a composição dos proventos do servidor. A aparente divergência en-

tre os cálculos elaborados pela SEFAZ (Percentual de G.P. 144,92%) e os 

apurados pelo setor competente deste Tribunal (Percentual de G.P. 

167,21%) decorreu apenas da sistemática de aplicação do limite 

remuneratório focado constitucionalmente para o Poder Executivo, que, 

na ocasião, correspondia ao subsídio de Secretário de Estado. A SEFAZ 

informou o que efetivamente vinha sendo pago ao servidor, quando o 

correto seria indicar o total de proventos, para em seguida aplicar o teto 
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remuneratório constitucional, uma vez que a limitação caracteriza sim-

ples operacionalização de pagamento. 

Demonstrando o respeito à instituição incumbida do Assessora-
mento, Consultoria e Representação do Estado e por não desconhecer o 
elenco de suas competências, foram os autos submetidos ao crivo da Pro-
curadoria Especializada junto aos Tribunais de Contas, que através do 
Parecer n.° PETCE -A — 305/92, às fls. 56/57, sustentou ser legal a situ-
ação jurídica individual de servidor fiscal, de nível médio, que percebia 
vantagem de nível superior, por guardar conformidade com o comando 

da Lei n.° 4.794/88, concluindo pela declaração de legalidade da aposen-
tadoria, com proventos integrais, na forma dos cálculos da COAR que 

subscreveu. 

A Resolução n.° 848/92 da egrégia Primeira Câmara deste Tribunal 
apenas reproduziu os cálculos aprovados e subscritos pelo representante 
da PGE. Posteriormente, a Apostila n.° 152/92, expedida pelo Serviço de 
Administração da SEFAZ, publicada no D.O.E. de 16/07/92, repete a 
mesma composição de proventos. (TC/8224/92 — fl.04). 

Resta demonstrado, às escâncaras, que a decisão desta Casa não ul-
trapassou sua esfera de competência, incorrendo, apenas, em imprecisão 
terminológica ao utilizar o vocábulo "fixando-lhe", mantendo, inclusive, 
os mesmos termos em que eram redigidas, à época, as Resoluções da Pri-
meira Câmara, quando essencialmente tratou de apreciação de legalidade 

e registro do ato. 

Peço vênia para trazer à colação trecho do opinativo da Procurado-
ria Especializada junto ao TCE — PETCE n° A-118/96, no Processo n.° 

SEFAZ/24375/96, que assevera: 

"É do bom alvitre salientar que perante o Tribu-
nal de Contas do Estado não houve divergência 
de entendimento, que somente surgiu bastante 
tempo após e proveniente da Secretaria da Fa-
zenda. 
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Impende também ressaltar que a referida divergência decorreu 
de interpretação técnico-jurídica entre os setores da Procuradoria Geral 
do Estado, pelo que mereceu o especial pronunciamento da Assessoria do 
Gabinete de V.Exa., definindo, pois, a situação funcional dos servidores 
fazendários fiscais, de nível médio, que estejam ocupando cargos tempo-
rários, na data da aposentadoria. É o que bastante consta do Parecer PA-
17/94." (Grifamos) 

O Tribunal de Contas não pode ficar sujeito as mudanças de enten-
dimento da PGE. Prolatada a decisão de efetivação de registro do ato 
inativador, por esta Corte, caberia à Administração Pública, dar-lhe cum-
primento. Na hipótese de alteração de orientação do seu órgão de 
assessoramento, caberia ingressar com o competente pedido de revisão, 
conforme alertado pelo Procurador Chefe da Procuradoria Especializada 
Administrativa à época, Dr. Rui Moraes Cruz, em duas ocasiões ao exa-
minar a situação do ex-servidor fazendário — Parecer n.° PEA-AA-3I4/93 
e despacho no Processo: PGE:2600960024375. 

A prudente recomendação do Chefe da EspecializadaAdministra-
tiva encontra eco no entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal 
Federal, na Súmula n.° 06, e pelo Tribunal de Contas da União, na Súmula 
n.° 1:99, verbis: 

SÚMULA N.° 06— STF 

A Revogação ou Anulação, pelo Poder Executivo, 
de Aposentadoria, ou qualquer outro ato aprova-
do pelo Tribunal de Contas, não produz efeitos 
antes de aprovada por aquele Tribunal, ressalvada 
a competência revisora do Judiciário. 

SÚMULA N.° 199 — TCU 

Salvo por sua determinação, não podem ser can-
celados pela autoridade administrativa conce-
dente, os atos, originários ou de alterações, relati-
vos a aposentadoria, reformas e pensões, já 
registrados pelo Tribunal de Contas, ao apreciar- 
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lhes a legalidade, no uso da sua competência cons-
titucional. 

A diretriz acolhida pela PGE, oriunda da Assessoria do Gabinete 
do Procurador Geral do Estado, expressa no Parecer n.° PA-17/94, reco-
nhece que a Resolução deste Tribunal deveria ter sido cumprida e que o 
"iter" normal para a alteração pretendida seria a interposição de recurso 
pelo Estado, entretanto, argüi o poder de Autotutela da Administração 
para sugerir que a Reclamação fosse conhecida, mas não provida, com a 
devolução da matéria à Primeira Câmara desta Casa, para revisão dos cál-
culos da parcela referente à gratificação de produção. 

Infelizmente, a anormalidade do procedimento não cessou. Ao 
contrário, continuou mesmo após as decisões posteriores deste Tribunal, 
no sentido de conhecer e prover a Reclamação, e negar provimento a 
Rescisão de Julgado intentada pela PGE, culminando com o presente 
pedido de revisão do julgamento deste Pleno, em processo de reclama-
ção, consubstanciado na Resolução 96/2004. 

Não entendo necessário o reexame dos aspectos jurídicos relativos 
as normas legais aplicáveis à Gratificação de Produção do ex-servidor, no 
momento de sua inativação, posto que o Parecer do então Assessor da 
Presidência, Dr. Raul Oliveira no Processo de Reclamação, autuado sob 
n.° TC/8224/92, demonstra que o Parecer n.° PA 17/94, da PGE está 
lastreado em disposições legais e regulamentares já revogadas no momen-
to do pedido de aposentadoria. 

Peço vênia, mais uma vez, para pinçar dois argumentos jurídicos 
utilizados em muitas das sucessivas manifestações da Procuradoria Geral 
do Estado, que ao meu sentir, se deixados sem o devido balizamento 
poderiam representar um esvaziamento da competência constitucional-
mente atribuída a esta Corte. 

A primeira argumentação diz respeito a possibilidade de ser sim-
plesmente ignorado o julgamento deste Tribunal que declarou legal o ato 
inativador, procedendo ao respectivo registro. Ora, o S.T.F firmou en-
tendimento contrário a tese sustentada pela PGE, no sentido de que o ato 
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aprovado pelo Tribunal de Contas não pode ser alterado unilateralmente 
pelo Executivo. 

Flávio Germano de Sena Teixeira2, leciona: 

A indisponibilidade do ato pelo órgão emitente 
decorre da própria competência constitucional 
conferida ao Tribunal de Contas para apreciar a 
legalidade das aposentadorias. Não há de se ad-
mitir que, conferida competência para controlar 
a dado órgão, suas decisões no cumprimento des-
sa função, reconhecendo a legalidade de ato sub-
metido a seu controle, não o vincule o controla-
do, de modo a poder ele simplesmente ignorar a 
manifestação do controlador em cumprimento da 
atribuição que lhe foi gizada constitucionalmen-
te. Tal só não ocorre, em relação às prolações das 
Cortes de Contas, quando expressamente a Cons-
tituição remeteu ao Legislativo a decisão final so-
bre a matéria. Nas hipóteses em que inexiste pro-
nunciamento a posteriori do Legislativo, como no 
caso da apreciação das aposentadorias, as decisões 
do órgão controlador de contas são terminativas e 
definitivas no âmbito da Administração. 

O segundo argumento, utilizado pela Subprocuradora Geral, Dra. 
Sônia Maria Teixeira Campello, no exercício do cargo de Procurador Geral 

do Estado, em 23/07/1998, relativo ao Processo n.° 2600960024375, 
de interesse do Sr. Klinger Sp(nola Tourinho, é no sentido de que os 
julgamentos do Tribunal de Contas não são soberanos quando não visam 
à guarda do Erário, asseverando que quando contrariem decisões admi-
nistrativas de quaisquer dos Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), 
pretendendo defender interesses privados contra o Erário, o Tribunal de 

TEIXEIRA, Flávio Germano de Sena. O Controle das aposentadorias pelos Tribunais 
de Contas. Belo Horizonte: Fórum, 2004. p. 210-211. 
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Contas afasta-se dos ditames constitucionais, descumprindo sua função 
institucional. 

Realmente não é cabível acolher inteligência no sentido de que a 
legitimidade do interesse estaria na guarda do Erário. É, sem dúvida, uma 
interpretação reducionista que afronta a dicção da norma constitucional 
instituidora da competência. O constituinte ao determinar a apreciação 
da legalidade, para fins de registro, dos atos concessivos de aposentadoria, 
não condiciona a sua validade à guarda do Erário. Certamente, quando 
referencia a legalidade, emprega o termo em seu sentido amplo, utilizado 
pelo Direito Constitucional e Administrativo. 

Mais uma vez, trago o magistério de Flávio Teixeira, que esclarece: 

Francamente consolidada na doutrina adminis-
trativista a distinção entre interesse público pri-
mário e secundário, cunhada por Renato Alessi. 
Se o interesse público secundário pode ser, para 
minorar despesas, negar vantagem a que o 
inativado tem direito, não é esse, de modo al-
gum, o interesse público primário, que deve ser 
perseguido por qualquer órgão da Administração 
Pública. Este aspira à implementação da lei, ain-
da que mais oneroso para o erário. Por conseguin-
te, ao intervir para correção de ato de aposenta-
doria a fim de que passe a conter vantagem não 
incluída pelo órgão emitente, as Cortes de Con-
tas não atuam como substitutos processuais do 
servidor público inativo, tutelando interesse pri-
vado, mas, dentro dos limites de sua competên-
cia constitucional, que é a de controlar a legalida-
de das aposentadorias, defendem o interesse pú-
blico primário, consubstanciado no cumprimen-
to da lei. Ademais, ao levar o órgão emanador do 
ato a acrescentar valor que desprezara em prejuí-
zo do servidor beneficiário, está prestigiando prin-
cípios fulcrais que devem nortear toda a ação ad- 
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ministrativa, como o da boa fé ou da proteção à 
confiança do cidadão, que espera não ser lesado 
pelo Estado. Os órgãos do controle externo, cujo 
atuar se contém nos lindes do regime jurídico 
administrativo, não servem apenas ao controle da 
Administração, mas também à defesa da ordem 
jurídica e aos valores maiores do Estado Demo-
crático de Direito, dentre esses, o da cidadania. A 
cidadania, por seu turno, é sempre aviltada quando 
o próprio Poder Público descumpre o direito que 
está obrigado a tutelar. (Ob. Cit. p. 236). 

Cônscio da importância do fortalecimento das Instituições, consi-
dero oportuno relembrar a antiga lição da separação e harmonia entre os 
poderes ( "freios e contra-pesos), ressaltando a necessidade de respeito e 
valorização de cada função desempenhada por Instituição Estatal para que 
os valores do regime democrático sejam materializados. 

É essencial o estreitamento dos laços de colaboração entre o con-
trole interno de legalidade e o controle externo, em respeito ao comando 
do art. 74 da Carta Federal. 

Ante o exposto, acompanhando a ATEJ e Ministério Público, voto 
pelo não conhecimento do pedido impropriamente denominado Recur-
so de Revisão, inteiramente incabível à míngua de previsão legal, quando 
esgotados todos os recursos apresentados sobre o mérito da matéria. Voto, 
ainda, para reiterar a Representação ao Excelentíssimo Senhor Governa-
dor do Estado contra ato do Titular da Secretaria da Fazenda, na forma 
no art. 40, parágrafo 50, da Lei Complementar n.° 005/91. 

É o Voto. 

Em 14 de junho de 2007 

Cons. FILEMON MATOS 
Relator 
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