
RELATÓRIO DO CONGRESSO DO IBDA 2022

SERVIDORA QUE PARTICIPOU: MORGANA BELLAZZI DE CARVALHO

PERÍODO: 26 a 28/10/2022

LOCAL: AASP SÃO PAULO

Dia 26/10 às 9h - Houve a solenidade de abertura do evento com as falas do

Presidente do IBDA, Maurício Zckun, depois com a fala do homenageado, Prof.

Márcio Camarosano.

Dia 26/10 manhã – Análise  de impacto  regulatório:  entre  o Direito  e  a

Economia.

As AIR´s - Análises de Impacto Regulatório – servem para subsidiar a decisão

do  gestor,  mas  ele  não  se  vincula,  desde  que  justifique  porque  não

acompanhou a conclusão da AIR para decidir.

As AIR´s tiram o gestor do achismo. Fica uma decisão informada e baseada

em dados quando se usa as AIR´s.

Para fazer uma AIR deve haver  justificativas metodológicas,  base segura e

objetiva, para fugir da subjetividade e da fragilidade do estudo. As AIR´s são o

caminho para o Direito Administrativo ao lado do Princípio da motivação das

decisões.

A Lei Federal nº 13.874/2019 dispõe no  CAPÍTULO IV sobre a ANÁLISE DE

IMPACTO REGULATÓRIO, senão vejamos:

Art. 5º As propostas de edição e de alteração de atos normativos de

interesse geral de agentes econômicos ou de usuários dos serviços

prestados, editadas por órgão ou entidade da administração pública

federal,  incluídas  as  autarquias  e  as  fundações  públicas,  serão

precedidas  da  realização  de  análise  de  impacto  regulatório,  que

conterá  informações  e  dados  sobre  os  possíveis  efeitos  do  ato

normativo  para  verificar  a  razoabilidade  do  seu  impacto

econômico.   (Regulamento)
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Parágrafo  único.   Regulamento  disporá  sobre  a  data  de  início  da

exigência  de  que trata  o caput deste  artigo  e  sobre  o  conteúdo,  a

metodologia da análise de impacto regulatório, os quesitos mínimos a

serem objeto de exame, as hipóteses em que será obrigatória sua

realização e as hipóteses em que poderá ser dispensada.

O Regulamento é o Decreto Federal nº 10.411/2020. Ele dispõe sobre o seu

conteúdo, os quesitos mínimos a serem objeto de exame, as hipóteses em que

será obrigatória e as hipóteses em que poderá ser dispensada a AIR.

Art. 2º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:

I - análise de impacto regulatório - AIR - procedimento, a partir da

definição  de  problema  regulatório,  de  avaliação  prévia  à  edição

dos atos  normativos  de  que  trata  este  Decreto, que  conterá

informações e dados sobre os seus prováveis efeitos, para verificar a

razoabilidade do impacto e subsidiar a tomada de decisão;

II - ato normativo de baixo impacto - aquele que:

a)  não  provoque  aumento  expressivo  de  custos  para  os  agentes

econômicos ou para os usuários dos serviços prestados;

b) não provoque aumento expressivo de despesa orçamentária  ou

financeira; e

c)  não  repercuta  de  forma  substancial  nas  políticas  públicas  de

saúde, de segurança, ambientais, econômicas ou sociais;

III - avaliação de resultado regulatório - ARR - verificação dos efeitos

decorrentes da edição de ato normativo, considerados o alcance dos

objetivos originalmente pretendidos e os demais impactos observados

sobre  o  mercado  e  a  sociedade,  em  decorrência  de  sua

implementação;

IV - custos regulatórios - estimativa dos custos, diretos e indiretos,

identificados  com  o  emprego  da  metodologia  específica  escolhida

para o caso concreto, que possam vir a ser incorridos pelos agentes

econômicos, pelos usuários dos serviços prestados e, se for o caso,

por outros órgãos ou entidades públicos, para estar em conformidade

com as novas exigências e obrigações a serem estabelecidas pelo

órgão ou pela entidade competente, além dos custos que devam ser

incorridos pelo órgão ou pela entidade competente para monitorar e

fiscalizar o cumprimento dessas novas exigências e obrigações por

parte dos agentes econômicos e dos usuários dos serviços prestados;

V - relatório de AIR - ato de encerramento da AIR, que conterá os

elementos que subsidiaram a escolha da alternativa mais adequada
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ao  enfrentamento  do  problema  regulatório  identificado  e,  se  for  o

caso, a minuta do ato normativo a ser editado; e

VI - atualização do estoque regulatório  -  exame periódico dos atos

normativos de responsabilidade do órgão ou da entidade competente,

com  vistas  a  averiguar  a  pertinência  de  sua  manutenção  ou  a

necessidade de sua alteração ou revogação.

Art. 3º A edição, a alteração ou a revogação de atos normativos de

interesse geral de agentes econômicos ou de usuários dos serviços

prestados, por órgãos e entidades da administração pública federal

direta,  autárquica  e  fundacional  será  precedida  de  AIR. §  1º  No

âmbito da administração tributária da União, o disposto neste Decreto

aplica-se somente aos atos normativos que instituam ou modifiquem

obrigação  acessória.   (Redação  dada  pelo  Decreto  nº  11.243,  de

2022)        Vigência

§ 2º  O disposto no caput não se aplica aos atos normativos:

I - de natureza administrativa, cujos efeitos sejam restritos ao âmbito

interno do órgão ou da entidade;

II - de efeitos concretos, destinados a disciplinar situação específica,

cujos destinatários sejam individualizados;

III - que disponham sobre execução orçamentária e financeira;

IV - que disponham estritamente sobre política cambial e monetária;

V - que disponham sobre segurança nacional; e

VI - que visem a consolidar outras normas sobre matérias específicas,

sem alteração de mérito.

Art.  4º  A  AIR  poderá  ser  dispensada,  desde  que  haja  decisão

fundamentada do órgão ou da entidade competente, nas hipóteses

de:

I - urgência;

II  -  ato  normativo  destinado  a  disciplinar  direitos  ou  obrigações

definidos  em  norma  hierarquicamente  superior  que  não  permita,

técnica ou juridicamente, diferentes alternativas regulatórias;

III - ato normativo considerado de baixo impacto;

IV - ato normativo que vise à atualização ou à revogação de normas

consideradas obsoletas, sem alteração de mérito;

V - ato normativo que vise a preservar liquidez, solvência ou higidez:

a)  dos  mercados  de  seguro,  de  resseguro,  de  capitalização  e  de

previdência complementar;

b) dos mercados financeiros, de capitais e de câmbio; ou

c) dos sistemas de pagamentos;
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VI  -  ato  normativo  que  vise  a  manter  a  convergência  a  padrões

internacionais;

VII  -  ato  normativo  que  reduza  exigências,  obrigações,  restrições,

requerimentos ou especificações com o objetivo de diminuir os custos

regulatórios; e

VIII - ato normativo que revise normas desatualizadas para adequá-

las ao desenvolvimento tecnológico consolidado internacionalmente,

nos termos do disposto no Decreto nº 10.229, de 5 de fevereiro de

2020.

§ 1º  Nas hipóteses de dispensa de AIR, será elaborada nota técnica

ou documento equivalente que fundamente a proposta de edição ou

de alteração do ato normativo.

§ 2º  Na hipótese de dispensa de AIR em razão de urgência, a nota

técnica  ou  o  documento  equivalente  de  que  trata  o  §  1º  deverá,

obrigatoriamente, identificar o problema regulatório que se pretende

solucionar  e  os  objetivos  que  se  pretende  alcançar,  de  modo  a

subsidiar a elaboração da ARR, observado o disposto no art. 12.

§ 3º  Ressalvadas informações com restrição de acesso, nos termos

do disposto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, a nota

técnica ou o documento equivalente de que tratam o § 1º e o § 2º

serão  disponibilizados  no  sítio  eletrônico do órgão  ou  da  entidade

competente, conforme definido nas normas próprias.

Art.  5º  A  AIR  será  iniciada  após a  avaliação  pelo  órgão  ou  pela

entidade competente quanto à obrigatoriedade ou à conveniência e à

oportunidade para a resolução do problema regulatório identificado.

De acordo com o art. 8º do Regulamento, o relatório de AIR poderá ser objeto

de participação social  específica realizada antes da decisão sobre a melhor

alternativa  para  enfrentar  o  problema  regulatório  identificado  e  antes  da

elaboração de eventual minuta de ato normativo a ser editado.

A obrigatoriedade das AIR´s para órgãos e entidades da administração pública

federal direta, autárquica e fundacional iniciou em 14/10/2021.

Há guias na OCDE orientando como elaborar uma AIR.

Dia 26/10 tarde – Lei da Liberdade Econômica: legitimidade e desafios
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A Lei Federal nº 13.874/2019 institui  a Declaração de Direitos de Liberdade

Econômica; estabelece garantias de livre mercado.

Estabelece  normas  de  proteção  à  livre  iniciativa  e  ao  livre  exercício  de

atividade econômica e disposições sobre a atuação do Estado como agente

normativo e regulador.

Essa lei introduz uma mudança de premissa: a interpretação das normas de

ordenação pública sobre atividades econômicas privadas deve ser em favor da

liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos

e à propriedade.

Para fins do disposto nesta Lei, consideram-se atos públicos de liberação a

licença,  a  autorização,  a  concessão,  a  inscrição,  a  permissão,  o  alvará,  o

cadastro,  o credenciamento, o estudo, o plano, o registro e os demais atos

exigidos, sob qualquer denominação, por órgão ou entidade da administração

pública  na  aplicação  de  legislação,  como  condição  para  o  exercício  de

atividade econômica, inclusive o início, a continuação e o fim para a instalação,

a construção, a operação, a produção, o funcionamento, o uso, o exercício ou a

realização,  no  âmbito  público  ou  privado,  de  atividade,  serviço,

estabelecimento,  profissão,  instalação,  operação,  produto,  equipamento,

veículo, edificação e outros.

Os princípios que norteiam a Liberdade Econômica são:

I - a liberdade como uma garantia no exercício de atividades econômicas;

II - a boa-fé do particular perante o poder público;

III  - a intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício de

atividades econômicas; e

IV - o reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante o Estado.

Essa Lei prega uma mudança de cultura em prol do livre mercado. Traz as

garantias para a livre iniciativa impondo deveres para a administração pública,

senão vejamos:
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Art. 4º É dever da administração pública e das demais entidades que

se vinculam a esta Lei,  no exercício de regulamentação de norma

pública pertencente à legislação sobre a qual esta Lei versa, exceto

se em estrito cumprimento a previsão explícita em lei, evitar o abuso

do poder regulatório de maneira a, indevidamente:

I  -  criar  reserva  de  mercado  ao  favorecer,  na  regulação,  grupo

econômico, ou profissional, em prejuízo dos demais concorrentes;

II - redigir enunciados que impeçam a entrada de novos competidores

nacionais ou estrangeiros no mercado;

III - exigir especificação técnica que não seja necessária para atingir o

fim desejado;

IV -  redigir  enunciados que impeçam ou retardem a inovação e a

adoção de novas tecnologias,  processos ou modelos de negócios,

ressalvadas as situações consideradas em regulamento como de alto

risco;

V  -  aumentar  os  custos  de  transação  sem  demonstração  de

benefícios;

VI  -  criar  demanda artificial  ou compulsória  de produto,  serviço ou

atividade  profissional,  inclusive  de  uso  de  cartórios,  registros  ou

cadastros;

VII - introduzir limites à livre formação de sociedades empresariais ou

de atividades econômicas;

VIII - restringir o uso e o exercício da publicidade e propaganda sobre

um  setor  econômico,  ressalvadas  as  hipóteses  expressamente

vedadas em lei federal; e

IX -  exigir,  sob o pretexto de inscrição tributária, requerimentos de

outra natureza de maneira a mitigar os efeitos do inciso I do caput do

art. 3º desta Lei.

Art. 4º-A É dever da administração pública e das demais entidades

que se sujeitam a esta Lei, na aplicação da ordenação pública sobre

atividades econômicas privadas:     (Incluído pela  Lei  nº  14.195,  de

2021)

I - dispensar tratamento justo, previsível e isonômico entre os agentes

econômicos;     (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

II - proceder à lavratura de autos de infração ou aplicar sanções com

base em termos subjetivos ou abstratos somente quando estes forem

propriamente regulamentados por meio de critérios claros, objetivos e

previsíveis; e     (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)
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III  -  observar  o  critério  de dupla  visita  para lavratura de autos  de

infração decorrentes do exercício de atividade considerada de baixo

ou médio risco.     (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 1º Os órgãos e as entidades competentes, na forma do inciso II

do caput deste  artigo,  editarão  atos  normativos  para  definir  a

aplicação e a incidência de conceitos subjetivos ou abstratos por meio

de critérios claros, objetivos e previsíveis, observado que:     (Incluído

pela Lei nº 14.195, de 2021)

I  -  nos  casos  de  imprescindibilidade  de  juízo  subjetivo  para  a

aplicação  da  sanção,  o  ato  normativo determinará o  procedimento

para  sua  aferição,  de  forma  a  garantir  a  maior  previsibilidade  e

impessoalidade possível;     (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

II  -  a  competência  da  edição  dos  atos  normativos  infralegais

equivalentes a que se refere este parágrafo poderá ser delegada pelo

Poder competente conforme sua autonomia, bem como pelo órgão ou

pela  entidade  responsável  pela  lavratura  do  auto  de

infração.     (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

DIA  27/10  MANHÃ  –  TECNOLOGIAS  DISRUPTIVAS  NO  DIREITO

ADMINISTRATIVO

Falou-se da Lei de Governo Digital que é a Lei Federal nº 14.129/2021, que

Dispõe sobre princípios, regras e instrumentos para o Governo Digital e para o

aumento da eficiência pública.

Esta Lei  dispõe sobre princípios,  regras e instrumentos para o aumento da

eficiência  da  administração  pública,  especialmente  por  meio  da

desburocratização, da inovação, da transformação digital e da participação do

cidadão.

Ela se aplica: 

I - aos órgãos da administração pública direta federal, abrangendo os Poderes

Executivo, Judiciário e Legislativo, incluído o Tribunal de Contas da União, e o

Ministério Público da União;
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II  -  às  entidades  da  administração  pública  indireta  federal,  incluídas  as

empresas  públicas  e  sociedades  de  economia  mista,  suas  subsidiárias  e

controladas, que prestem serviço público, autarquias e fundações públicas; e

III  -  às administrações diretas e indiretas dos demais entes federados,  nos

termos dos incisos I e II do caput deste artigo, desde que adotem os comandos

desta Lei por meio de atos normativos próprios.

Não se aplica a empresas públicas e sociedades de economia mista,  suas

subsidiárias e controladas, que não prestem serviço público. Para essas existe

a Lei das Estatais – Lei Federal nº 13.303/2016.

A nova lei estabelece princípios e diretrizes do Governo Digital e da eficiência

pública:

Art. 3º

I  -  a  desburocratização,  a  modernização,  o  fortalecimento  e  a

simplificação da relação do poder público com a sociedade, mediante

serviços digitais, acessíveis inclusive por dispositivos móveis;

II - a disponibilização em plataforma única do acesso às informações

e  aos  serviços  públicos,  observadas  as  restrições  legalmente

previstas  e  sem  prejuízo,  quando  indispensável,  da  prestação  de

caráter presencial;

III - a possibilidade aos cidadãos, às pessoas jurídicas e aos outros

entes públicos de demandar e de acessar serviços públicos por meio

digital, sem necessidade de solicitação presencial;

IV  -  a  transparência  na  execução  dos  serviços  públicos  e  o

monitoramento da qualidade desses serviços;

V - o incentivo à participação social no controle e na fiscalização da

administração pública;

VI  -  o  dever  do  gestor  público  de  prestar  contas  diretamente  à

população sobre a gestão dos recursos públicos;

VII - o uso de linguagem clara e compreensível a qualquer cidadão;

VIII  -  o  uso  da tecnologia  para  otimizar  processos de trabalho  da

administração pública;

IX - a atuação integrada entre os órgãos e as entidades envolvidos na

prestação  e  no  controle  dos  serviços  públicos,  com  o

compartilhamento de dados pessoais em ambiente seguro quando for

indispensável  para  a  prestação  do  serviço,  nos  termos  da Lei  nº
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13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados

Pessoais),  e,  quando  couber,  com  a  transferência  de  sigilo,  nos

termos do art. 198 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código

Tributário Nacional), e da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro

de 2001;

X  -  a  simplificação  dos  procedimentos  de  solicitação,  oferta  e

acompanhamento dos serviços públicos, com foco na universalização

do acesso e no autosserviço;

XI  -  a  eliminação  de  formalidades  e  de  exigências  cujo  custo

econômico ou social seja superior ao risco envolvido;

XII - a imposição imediata e de uma única vez ao interessado das

exigências necessárias à prestação dos serviços públicos, justificada

exigência posterior apenas em caso de dúvida superveniente;

XIII - a vedação de exigência de prova de fato já comprovado pela

apresentação de documento ou de informação válida;

XIV  -  a  interoperabilidade  de  sistemas  e  a  promoção  de  dados

abertos;

XV - a presunção de boa-fé do usuário dos serviços públicos;

XVI - a permanência da possibilidade de atendimento presencial, de

acordo  com  as  características,  a  relevância  e  o  público-alvo  do

serviço;

XVII - a proteção de dados pessoais, nos termos da Lei nº 13.709, de

14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais);

XVIII - o cumprimento de compromissos e de padrões de qualidade

divulgados na Carta de Serviços ao Usuário;

XIX - a acessibilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade

reduzida,  nos  termos  da Lei  nº  13.146,  de  6  de  julho  de

2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência);

XX - o estímulo a ações educativas para qualificação dos servidores

públicos para o uso das tecnologias digitais e para a inclusão digital

da população;

XXI - o apoio técnico aos entes federados para implantação e adoção

de estratégias que visem à transformação digital  da administração

pública;

XXII - o estímulo ao uso das assinaturas eletrônicas nas interações e

nas comunicações entre órgãos públicos e entre estes e os cidadãos;

XXIII - a implantação do governo como plataforma e a promoção do

uso de dados, preferencialmente anonimizados, por pessoas físicas e

jurídicas de diferentes setores da sociedade, resguardado o disposto

nos arts. 7º e 11 da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral
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de  Proteção  de  Dados  Pessoais),  com  vistas,  especialmente,  à

formulação de políticas públicas, de pesquisas científicas, de geração

de negócios e de controle social;

XXIV - o tratamento adequado a idosos, nos termos da Lei nº 10.741,

de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso);

XXV - a adoção preferencial, no uso da internet e de suas aplicações,

de tecnologias, de padrões e de formatos abertos e livres, conforme

disposto no inciso V do caput do art. 24 e no art. 25 da Lei nº 12.965,

de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet); e

XXVI - a promoção do desenvolvimento tecnológico e da inovação no

setor público.

A Lei estabelece que a administração pública utilizará soluções digitais para a

gestão  de  suas  políticas  finalísticas  e  administrativas  e  para  o  trâmite  de

processos administrativos  eletrônicos.  E que os  entes  públicos  que emitem

atestados,  certidões,  diplomas  ou  outros  documentos  comprobatórios  com

validade legal poderão fazê-lo em meio digital, assinados eletronicamente.

Nos processos administrativos  eletrônicos,  os  atos processuais  deverão ser

realizados em meio eletrônico, exceto se o usuário solicitar de forma diversa,

nas  situações  em  que  esse  procedimento  for  inviável,  nos  casos  de

indisponibilidade do meio eletrônico ou diante de risco de dano relevante à

celeridade do processo.

DIA  27/10  TARDE  –  ANTEPROJETO  DE  ATUALIZAÇÃO  DA  LEI  Nº

9.784/1999: O QUE SE ANUNCIA?

Essa mesa tratou das inovações na Lei Federal nº 9784/1999 que o Projeto de

Lei que está no Senado (PL 2481/2022) está tratando.

Uma das primeiras coisas é mudar a ementa retirando a palavra “federal”, logo

a lei vai deixar de ser federal para ser nacional, para trazer normas gerais de

processo administrativo para todas as esferas de governo.

Antes  cada  ente  público  teria  de  editar  sua  própria  lei  de  processo

administrativo e apenas se não o fizesse é que se aplicaria a norma federal,
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como é com a Lei de Licitações e Contratos. Agora o projeto quer agora que

União,  Estados  e  Municípios  tenham  competência  concorrente,  cabendo  à

União legislar sobre normas gerais. Há quem sustente que isso quebraria o

pacto federativo e que seria inconstitucional esse projeto.  

Para alguns palestrantes favoráveis à nova Lei, entendem que ela vai facilitar a

vida de advogados e cidadãos e que a nova proposta não destrói  as boas

práticas adquiridas de 1999 para cá, a exemplo do processo eletrônico.

DIA  28/10  MANHÃ  –  LIMITES  DO  CONTROLE  DOS  TRIBUNAIS  DE

CONTAS NAS CONCESSÕES

Segundo o Ministro Benjamin Zymler hoje as funções de mais relevo para o

controle externo são a indutora, a articuladora e a colaborativa. Ele destacou

isso em sua fala sexta-feira passada no Congresso de Direito Administrativo

ocorrido em SP. Para ele, isso ocorre desde 1988 quando foi inserida a palavra

mágica “operacional” no art. 70. 

O controle operacional atrai um papel mais regulador do controle que punitivo.

A ideia  envolvida  nas  auditorias  operacionais  é  avaliar  os  programas  e  as

políticas públicas e melhorar o cenário da administração pública, não punir os

gestores.  Recomendar  mais  e  não  determinar.  É  um papel  mais  indutor  e

colaborativo que impositivo e sancionador.

Com efeito, nas auditoras operacionais, o controle externo se debruça sobre o

desempenho  e  a  eficiência  da  gestão,  sobre  a  qualidade  da  prestação  de

serviços  públicos,  então,  de  fato,  são  exemplos  do  exercício  das  funções

indutora, articuladora e colaborativa dos Tribunais de Contas

Outro exemplo do exercício das funções indutora, articuladora e colaborativa é

a figura do alerta, inserida no art. 59, §1º da LRF, que permite que os Tribunais

de Contas colaborem com a Administração na correção de rumo das despesas

acendendo  uma  luz  quando  elas  estiverem  perto  de  ultrapassar  limites
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estabelecidos na lei.

E  um terceiro  exemplo  da  função  indutora,  articuladora  e  colaborativa  dos

Tribunais de Contas é o que se vê da atuação do TCU na remodelagem dos

contratos de concessões de rodovias, ferrovias e aeroportos. Nesse sentido,

interessante ler o parecer do TCU sobre o processo de relicitação do aeroporto

de São Gonçalo do Amarante (RN).

DIA 28/10 TARDE - REPARTIÇÃO DE RISCOS NAS CONCESSÕES

Foi falado de como o período pós pandêmico pode interferir nas alterações dos

contratos públicos, especialmente na repartição de riscos.

Durante a pandemia caiu pela metade a demanda por  transportes públicos

(ônibus,  metrô  e  trem)  e  as  empresas  pediram  reequilíbrio  econômico-

financeiro dos contratos.

Marçal Justen Filho afirmou que materialmente o risco é inerente aos contratos.

Ele é inafastável,  daí a relevância de se fazer  uma matriz  de riscos.  A Lei

Federal nº 14.133/2021, que é a nova lei de licitações e contratos trata disso no

art. 6º, senão vejamos:

Art. 6º

XXVII - matriz de riscos: cláusula contratual definidora de riscos e de

responsabilidades  entre  as  partes  e  caracterizadora  do  equilíbrio

econômico-financeiro  inicial  do  contrato,  em  termos  de  ônus

financeiro  decorrente  de  eventos  supervenientes  à  contratação,

contendo, no mínimo, as seguintes informações:

a)  listagem  de  possíveis  eventos  supervenientes  à  assinatura  do

contrato que possam causar impacto em seu equilíbrio econômico-

financeiro e previsão de eventual necessidade de prolação de termo

aditivo por ocasião de sua ocorrência;

b) no caso de obrigações de resultado, estabelecimento das frações

do objeto com relação às quais haverá liberdade para os contratados

inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas, em termos de
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modificação das soluções previamente delineadas no anteprojeto ou

no projeto básico;

c)  no  caso  de  obrigações  de  meio,  estabelecimento  preciso  das

frações do objeto com relação às quais não haverá liberdade para os

contratados inovarem em soluções metodológicas  ou tecnológicas,

devendo haver obrigação de aderência entre a execução e a solução

predefinida  no  anteprojeto  ou  no  projeto  básico,  consideradas  as

características do regime de execução no caso de obras e serviços

de engenharia.

Em  princípio  os  riscos  são  de  quem  contrata,  logo  seriam  todos  da

Administração Pública quando se trata de contrato público. 

A Lei nº8.666/93 fazia uma repartição dos riscos engessada. Previa que os

riscos  ordinários  eram  do  particular  (ele  assumia)  e  os  extraordinários  da

Administração Pública. Esse modelo foi alterado com a nova lei de licitações.

Agora os riscos são mais flexíveis dependendo das circunstâncias. Ficou mais

maleável. 

Ou seja, vai depender do caso concreto para saber de quem é o risco, não há

maios a divisão congelada de riscos ordinários e extraordinários. Há de ter

racionalidade na distribuição de riscos. Não pode ser simplista como era antes

quando se atribuía todos os riscos para o particular. Isso aumentava muito os

custos dos contratos.

Todos os palestrantes dessa mesa defenderam a orientação antecipada dos

órgãos de controle acerca da repartição de riscos nas concessões. 
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