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RESUMO 
 
 

 
NASCIMENTO, Jefferson Dalamura. Desestatização, infraestrutura aeroportuária 
e controle: uma análise das concessões de aeroportos no Brasil à luz do princípio da 
eficiência. 2014. 200 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Programa de Pós-
Graduação em Direito, Centro de Ciências Jurídicas / FDR, Universidade Federal de 
Pernambuco, Recife, 2014. 
 
No Estado contemporâneo, a realização de parcerias entre os setores público e 
privado tem sido um fenômeno cada vez mais frequente. O presente trabalho objetivou 
analisar as concessões de infraestruturas aeroportuárias no Brasil, sob o paradigma 
da eficiência. Pesquisadas as reformas administrativas brasileiras à luz dos modelos 
patrimonialista, burocrático e gerencial, procedeu-se ao mapeamento cronológico dos 
setores estatais brasileiros desestatizados, enfatizando-se as infraestruturas 
aeroportuárias. Posteriormente, foram abordadas as concessões de aeroportos no 
Brasil, partindo-se do dimensionamento da infraestrutura aeroportuária no país e de 
sua respectiva contextualização no cenário internacional. Mencionados modelos 
internacionais de desestatização aeroportuária, passou-se à caracterização da 
formatação brasileira utilizada nas concessões de São Gonçalo do Amarante, Brasília, 
Viracopos, Guarulhos, Confins e Galeão. Depois, procurou-se conhecer a atuação da 
Agência Nacional de Aviação Civil e do Tribunal de Contas da União no controle e 
fiscalização dessas concessões. Concluiu-se o trabalho com a constatação de que, 
ante a falta de sincronismo entre o crescimento exponencial do transporte aéreo em 
todo mundo e a inquestionável a limitação da infraestrutura aeroportuária brasileira, 
as concessões tem se revelado uma alternativa oportuna. Quanto ao modelo adotado, 
ressalva-se a viabilização destes contratos mediante a concessão de financiamentos 
públicos ao setor privado, bem como a manutenção da responsabilidade estatal em 
parte dos investimentos a serem realizados. Além disso, questiona-se o enfoque 
legalista dos órgãos de controle, em detrimento ao monitoramento do alcance de 
resultados. 
 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Reforma do Estado. Desestatização. Infraestrutura Aeroportuária. 
Concessõesde Aeroportos. Controle Externo. Eficiência. Resultados. 
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ABSTRACT 
 

 

 
NASCIMENTO, Jefferson Dalamura. Privatization, airport infrastructure and 
control: an analysis of airport concessions in Brazil under the principle of efficiency. 
2014. 200 f. Dissertation (Master's Degree of Law) – Programa de Pós-Graduação em 
Direito, Centro de Ciências Jurídicas / FDR, Universidade Federal de Pernambuco, 
Recife, 2014. 

 

The establishment of partnerships between the public and private sectors has been an 
increasingly recurrent phenomenon in the modern state. The current study analyzes 
the concessions of airport infrastructure in Brazil, according to efficiency paradigm. 
Initially the administrative reforms experienced by the Brazilian government are 
investigated in consonance with the patrimonial, bureaucratic and managerial models. 
Then, it is made the chronological mapping of the Brazilian state sectors where 
desestatization was implemented, emphasizing airport infrastructures. Subsequently, 
the issue of airport concessions in Brazil is introduced, starting from the design of 
airport infrastructure in the country and their respective international contextualization. 
After the analysis of the main privatization models used in the airport sector worldwide, 
the main features of Brazilian format adopted in the concessions of São Gonçalo do 
Amarante, Brasília, Viracopos, Guarulhos, Confins and Galeão airports are identified. 
Ensuing, we discuss the work of the National Civil Aviation Agency and the Court of 
Audit in control and supervision of these concessions. Finally, we come to the 
conclusion that, given the lack of synchronization between the exponential growth of 
air transport worldwide and unquestioning limiting the Brazilian airport infrastructure, 
concessions have proved a timely alternative. As for the model adopted, it is caveat 
the viability of these contracts by awarding public funds to the private sector as well as 
the maintenance of state responsibility in part of the investments to be made. 
Furthermore, we question the legalistic approach of controlling bodies, rather to 
monitor the achievement of results. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key-words: State Reform. Efficiency. Privatization. Concessions. Airport 
Infrastructure. External Control. Results. 



8 

 

 

 

 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1: Modelos de parcerias público-privadas ................................................... 54 

Quadro 2: Programa de investimento em logística ................................................... 81 

Quadro 3: Modelo de administração aeroportuária - Reino Unido .......................... 103 

Quadro 4: Modelo de administração aeroportuária – Alemanha ............................. 104 

Quadro 5: Modelo de administração aeroportuária - Estados Unidos ..................... 106 

Quadro 6: Modelo de administração aeroportuária – Austrália ............................... 108 

Quadro 7: Modelo de administração aeroportuária - China .................................... 110 

Quadro 8: Modelo de administração aeroportuária -  Índia ..................................... 112 

Quadro 9: Principais lições aprendidas na análise de modelos aeroportuários ...... 114 

Quadro 10: Estrutura de outorgas no Código Brasileiro de Aeronáutica ................ 126 

Quadro 11: Modelos de desestatização aeroportuária - Anne Graham .................. 132 

Quadro 12: Aeroportos brasileiros explorados em regime público ......................... 134 

Quadro 13: Agências reguladoras brasileiras - âmbito federal ............................... 161 

Quadro 14: Nova estrutura da SEGECEX – 2013 .................................................. 167 

Quadro 15: Nova estrutura das SEFID - 2013 ........................................................ 170 

Quadro 16: Instrumentos de fiscalização do TCU .................................................. 171 

Quadro 17: Boas práticas para as agências reguladoras ....................................... 176 

Quadro 18: Atuação do TCU na Concessão SBSG ............................................... 181 

Quadro 19: Atuação do TCU  nas Concessões SBGR, SBKP e SBBR .................. 182 

Quadro 20: Atuação do TCU nas Concessões SBCF e SBGL ............................... 183 

 

  



9 

 

 

 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 
 

Tabela 1: Privatizações ocorridas entre 1981 e 1984 ............................................... 68 

Tabela 2: Empresas Estatizadas pela BNDESPAR .................................................. 70 

Tabela 3: Empresas Estatizadas pelo BNDES ......................................................... 71 

Tabela 4: Privatizações no período 1985/89 ............................................................ 71 

Tabela 5: Os 10 maiores países do mundo em número de aeródromos .................. 86 

Tabela 6: Os 10 maiores países do mundo em extensão territorial .......................... 87 

Tabela 7: Movimentação anual de aeroportos - 2012............................................... 88 

Tabela 8: Os 10 maiores aeroportos do mundo - Movimento de passageiros 2012 ....... 89 

Tabela 9: Os 10 maiores aeroportos do mundo – Carga total transportada 2012 ........... 90 

Tabela 10: Os 10 maiores aeroportos do mundo – Movimento de aeronaves 2012 ....... 90 

Tabela 11: Maiores aeroportos brasileiros – Movimento de passageiros 2013 ........ 91 

Tabela 12: Maiores aeroportos brasileiros – Carga aérea transportada 2013 .......... 92 

Tabela 13: Maiores aeroportos brasileiros – Movimento de aeronaves 2013 ........... 93 

Tabela 14: ACI - Melhores serviços aeroportuários do mundo – por Região ............ 96 

Tabela 15: Melhores aeroportos do mundo – SkyTrax 2014 .................................... 97 

Tabela 16: Melhores aeroportos da América do Sul – SkyTrax 2014 ....................... 98 

Tabela 17: Brasília, Guarulhos e Viracopos – Parâmetros de concessão .............. 141 

Tabela 18: Brasília, Guarulhos e Viracopos – Elevação de alíquota ...................... 142 

 

  



10 

 

 

 

 

 

LISTA DE FIGURAS 
 
 

Figura 1: Setores do Estado, Formas de Propriedade e de Administração .............. 36 

Figura 2: Escala das Parcerias Público-Privadas ..................................................... 56 

Figura 3: Estrutura Organizacional do Tribunal de Contas da União ...................... 163 

Figura 4: Organograma da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) ................. 178 

 

 
  



11 

 

 

 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ACI  Airport Council International 

ANA   Agência Nacional de Águas 

ANAC   Agência Nacional de Aviação Civil 

ANATEL  Agência Nacional de Telecomunicações 

ANCINE  Agência Nacional do Cinema 

ANEEL   Agência Nacional de Energia Elétrica 

ANM   Agência Nacional de Mineração 

ANP   Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

ANTAQ   Agência Nacional de Transportes Aquaviários 

ANTT   Agência Nacional de Transportes Terrestres 

ANVISA  Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

ANS   Agência Nacional de Saúde Suplementar 

ARSA    Aeroportos do Rio de Janeiro S. A. 

ASGA   Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante/RN 

BID   Banco Interamericano de Desenvolvimento 

BNDES   Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

BNDESPAR  BNDES Participações S.A. 

BOT   Build Operate and Transfer 

BSB   Código IATA do Aeroporto Internacional de Brasília 

CBA   Código Brasileiro de Aeronáutica 

CGA    Centro de Gerenciamento Aeroportuário 

CINDACTA  Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo 

CNF   Código IATA do Aeroporto Internacional de Confins 



12 

 

 

 

 

 

COMAER  Comando da Aeronáutica 

CONAC  Conselho de Aviação Civil 

CONAERO  Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias 

CPI   Comissão Parlamentar de Inquérito 

DAC   Departamento de Aviação Civil 

DAESP   Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo 

DASP   Departamento Administrativo do Serviço Público 

DECEA   Departamento de Controle do Espaço Aéreo 

DEOUT   Departamento de Outorgas (SAC-PR) 

DNPM   Departamento Nacional de Produção Mineral 

DOU   Diário Oficial da União 

EC   Emenda Constitucional 

ECOSOC  Conselho Econômico e Social das Nações Unidas 

ECT   Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

EFS   Entidades Fiscalizadoras Superiores 

ELETRONORTE  Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A 

EMBRAER  Empresa Brasileira de Aeronáutica S. A. 

EPL   Empresa Brasileira de Logística 

EPTA   Estações Prestadoras de Serviços de Telecomunicações e de 
Tráfego Aéreo  

EUA    Estados Unidos da América 

EVTE    Estudos de viabilidade técnica, ambiental e econômico-financeira 

FGV   Fundação Getúlio Vargas 

FHC   Fernando Henrique Cardoso 

FIFA   Federação Internacional de Futebol Associado 



13 

 

 

 

 

 

GEPAC   Grupo Executivo do Programa de Aceleração do Crescimento 

GIG   Aeroporto Internacional do Galeão (Código IATA) 

GRU   Aeroporto Internacional de Guarulhos (Código IATA) 

IAC   Instrução de Aviação Civil 

IATA   International Air Transport Association 

IBGE   Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

INFRAERO  Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 

INTOSAI  International Organisation of Supreme Audit Institutions 

IPEA   Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

MAER   Ministério da Aeronáutica 

MARE   Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado 

MC   Ministério das Comunicações 

MD   Ministério da Defesa 

MF   Ministério da Fazenda 

MI   Ministério da Integração Nacional 

MME   Ministério de Minas e Energia 

MPF   Ministério Público Federal 

MPOG   Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

MT   Ministério dos Transportes 

NPM   New Public Management 

OACI   Organização da Aviação Civil Internacional 

OS   Organização Social 

OSCIP   Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 

PDRAE   Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado 

PED   Programa Estadual de Desestatização (SP) 



14 
 
 
 

 
 

PGO   Plano Geral de Outorgas 

PIB   Produto Interno Bruto 

PND   Programa Nacional de Desestatização 

PPP   Parceria Público-Privada 

Pr-ND   Programa Nacional de Desburocratização 

SAC-PR  Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República 

SBBR   Aeroporto Internacional de Brasília (Código ICAO) 

SBCF   Aeroporto Internacional de Confins (Código ICAO) 

SBGL   Aeroporto Internacional do Galeão (Código ICAO) 

SBGR   Aeroporto Internacional de Guarulhos (Código ICAO) 

SBSG   Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante (Código ICAO) 

SBKP   Aeroporto Internacional de Viracopos (Código ICAO) 

SEAE   Secretaria de Acompanhamento Econômico (MF) 

SEFID   Secretaria de Fiscalização de Desestatização e Regulação (TCU) 

SEGECEX  Secretaria-Geral de Controle Externo (TCU) 

SEP    Secretaria de Portos da Presidência da República 

SEPLAN   Secretaria de Planejamento da Presidência da República 

SEPROG   Secretaria de Fiscalização e Avaliação de Programas de Governo 

SEST   Secretaria de Controle de Empresas Estatais 

SFV   Sistema Federal de Viação 

SNV   Sistema Nacional de Viação 

SOF   Secretaria de Orçamento Federal 

SPE   Sociedade de Propósito Específico 

SPI   Secretaria de Investimentos Estratégicos (MPOG)  

STF   Supremo Tribunal Federal 

STN   Secretaria do Tesouro Nacional 

TCU   Tribunal de Contas da União 



15 
 
 
 

 
 

TELEBRÁS  Telecomunicações Brasileiras S. A. 

VCP   Código IATA do Aeroporto Internacional de Viracopos 

VfM   Value for Money  

  



16 

 

 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO .......................................................................................... 19 

1 DA EVOLUÇÃO DO APARELHO DO ESTADO BRASILEIRO ................ 23 

1.1 DOS MODELOS DE ADMINISTRAÇÃO ................................................... 23 

1.1.1 Do Modelo Patrimonialista ......................................................................... 23 

1.1.2 Do Modelo Burocrático .............................................................................. 26 

1.1.3 Do Modelo Gerencial ................................................................................. 29 

1.2 DAS REFORMAS DO APARELHO DO ESTADO BRASILEIRO ............... 31 

1.2.1 Hélio Beltrão e a Reforma Desenvolvimentista de 1967 ............................ 31 

1.2.2 Do Programa Nacional de Desburocratização ........................................... 33 

1.2.3 A Constituição de 1988 e o Retrocesso Burocrático .................................. 34 

1.2.4 Do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado de 1995 .................. 35 

2 DO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ............................................................... 39 

2.1 DA NORMATIVIDADE DOS PRINCÍPIOS ................................................. 39 

2.2 EFICIÊNCIA VERSUS EFICÁCIA ............................................................. 43 

2.3 DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ............ 44 

3 DAS PARCERIAS ENTRE OS SETORES PÚBLICO E PRIVADO ........... 48 

3.1 BREVE HISTÓRICO ................................................................................. 48 

3.2 DA IMPRECISÃO TERMINOLÓGICA “PPP” ............................................. 51 

3.3 DOS MODELOS DE PPP .......................................................................... 54 

3.4 TIPOLOGIA BRASILEIRA DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS ........ 57 

4 DAS DESESTATIZAÇÕES BRASILEIRAS .............................................. 62 

4.1 DELIMITAÇÃO SEMÂNTICA .................................................................... 62 

4.2 HISTÓRICO BRASILEIRO DAS DESESTATIZAÇÕES ............................. 65 

4.2.1 Privatizações no Governo Figueiredo (1981-1984) .................................... 68 

4.2.2 Privatizações no Governo Sarney: 1985-1989........................................... 69 

4.2.3 Privatizações no Governo Collor: 1990-1992 ............................................ 72 

4.2.4 Privatizações no Governo Itamar Franco: 1993-1994 ................................ 74 

4.2.5 Privatizações no Governo FHC: 1995-2002 .............................................. 75 

4.2.6 Privatizações no Governo Lula: 2003-2010 ............................................... 78 

4.2.7 Privatizações no Governo Dilma: 2011-2014 ............................................. 80 

5 DA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA BRASILEIRA ..................... 83 



17 

 

 

 

 

 

5.1 CONCEITOS FUNDAMENTAIS ................................................................ 83 

5.2 DA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA BRASILEIRA ......... ............. 86 

5.3 DA OPERACIONALIDADE DOS AERÓDROMOS BRASILEIROS ............ 88 

5.4 DA QUALIDADE DOS AERÓDROMOS BRASILEIROS ............................ 94 

6 DOS MODELOS DE ADMINISTRAÇÃO AEROPORTUÁRIA ................ 100 

6.1 DA EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL ..................................................... 100 

6.1.1 Reino Unido............................................................................................. 102 

6.1.2 Alemanha ................................................................................................ 104 

6.1.3 Estados Unidos ....................................................................................... 105 

6.1.4 Austrália .................................................................................................. 107 

6.1.5 China ....................................................................................................... 109 

6.1.6 Índia ........................................................................................................ 111 

6.1.7 Argentina ................................................................................................. 113 

6.2 DA ADMINISTRAÇÃO AEROPORTUÁRIA BRASILEIRA ....................... 116 

6.2.1 Histórico .................................................................................................. 116 

6.2.2 Da Administração Aeroportuária Vigente ................................................. 121 

6.2.2.1 Da Administração Aeroportuária pelo COMAER ...................................... 121 

6.2.2.2 Da Administração Aeroportuária pela INFRAERO ................................... 122 

6.2.2.3 Da Administração Aeroportuária por Concessões ................................... 124 

6.2.2.4 Da Administração Aeroportuária por Autorizações .................................. 124 

6.2.2.5 Dos Convênios de Delegação ................................................................. 128 

7 INFRAESTRUTURAS AEROPORTUÁRIAS E DESESTATIZAÇÃO ...... 130 

7.1 DOS MODELOS DE DESESTATIZAÇÃO DE AEROPORTOS ............... 130 

7.2 DAS CONCESSÕES AEROPORTUÁRIAS BRASILEIRAS ..................... 134 

7.2.1 Das Concessões Aeroportuárias Estaduais e Municipais ........................ 134 

7.2.2 Das Concessões Aeroportuárias Federais .............................................. 137 

7.2.2.1 Do Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante .......................137 

7.2.2.2 Dos Aeroportos Internacionais de Brasília, Guarulhos e Viracopos ......... 140 

7.2.2.3 Dos Aeroportos Internacionais do Galeão e de Confins  ......................... 144 

8 DO CONTROLE DAS CONCESSÕES AEROPORTUÁRIAS ................. 148 

8.1 FUNDAMENTOS DO CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ..... 148 

8.2 TIPOLOGIAS DO CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ........... 151 

8.2.1 Dos Modelos de Controle Externo ........................................................... 153 



18 

 

 

 

 

 

8.3 DAS ORIGENS DO CONTROLE EXTERNO NO BRASIL ....................... 158 

8.3.1 Do Advento das Agências Reguladoras Brasileiras ................................. 160 

8.3.2 Das Alterações na Estrutura Organizacional do TCU .............................. 162 

8.3.3 Dos Instrumentos de Fiscalização do TCU .............................................. 170 

8.3.4 Das Fiscalizações das Concessões de Serviço Público pelo TCU .......... 172 

8.4 DO CONTROLE DAS CONCESSÕES AEROPORTUÁRIAS .................. 176 

8.4.1 Do Controle das Concessões Aeroportuárias pela ANAC ....................... 176 

8.4.2 Do Controle das Concessões Aeroportuárias pelo TCU .......................... 180 

CONCLUSÃO ......................................................................................... 185 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ....................................................... 188 

 

  



19 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

  Os aeroportos são elementos fundamentais na cadeia logística do transporte 

aéreo. Eles fornecem toda a infraestrutura necessária à movimentação de aeronaves 

bem como à transferência de passageiros e cargas a outros modais de transporte, tais 

como linhas de metrô e autoestradas. Além de uma série de serviços associados a 

esse papel logístico, ofertam uma vasta gama de instalações e facilidades destinadas 

aos passageiros, tais como lojas, restaurantes, etc. 

  Historicamente os aeroportos pertenciam e eram operados por governos locais 

ou nacionais. Desde a década de 80, no entanto, foram registradas significativas 

mudanças em sua estrutura de propriedade, gestão e operação. A ideia de que os 

aeroportos significariam apenas uma interseção entre modais de transporte foi sendo 

progressivamente superada, passando a ganhar maior destaque o seu papel 

socioeconômico. (POOLE, 1994).  

  O estabelecimento de ligações entre distantes localidades, o aumento da 

acessibilidade, a atração de riquezas possibilitando a expansão das atividades de 

turismo e lazer, a indução de novos negócios e empreendimentos, a ampliação das 

relações comerciais atribuindo vantagem competitiva à região em que se localizam, 

conferiram aos aeroportos um perfil deflagrador de externalidades positivas sobre a 

economia e o emprego local. Nesse contexto, os aeroportos passaram a ser 

considerados em vários países não mais como meros provedores de serviço público, 

mas sim como um empreendimento comercial, uma empresa. 

  A partir dos anos 90, diferentemente da formatação pública então adotada, 

alguns aeroportos passaram a apresentar estruturas de capital e administração 

alternativos. Tornaram-se propriedade privada, no todo ou em parte, ou operados por 
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meio de parcerias, ou por companhias ainda sob propriedade pública, ou concedidos 

a companhias pelo poder central. 

  Torna-se mister destacar que os processos de privatização empreendidos 

nessa época não se limitaram ao seu sentido mais restrito, ou seja, à venda de ações 

ou ativos de propriedade do Estado ao particular, mas abrangeu diversas formas de 

descentralização ou transferência de atividades tradicionalmente estatais setor 

privado, incluindo a concessão de serviço público, a concessão de uso de bem público 

e a autorização para o exercício de atividades até então sob o monopólio estatal. 

  Até 2010, a administração aeroportuária brasileira era tipicamente estatal e 

centralizada. Aproximadamente 97% do movimento do transporte aéreo regular 

concentrava-se em aeroportos administrados pela Empresa Brasileira de 

Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO. Desde então, objetivando-se maior 

qualidade e eficiência nos serviços prestados, profundas modificações tem sido 

implementadas no setor. 

  Nesse contexto, a presente pesquisa objetiva analisar, à luz do princípio da 

eficiência, o modelo adotado pelo Brasil para as concessões de aeroportos, ou seja, 

investigar a ocorrência de eventuais óbices na formatação empregada, tendentes a 

comprometer o alcance dos resultados almejados pela Administração. Para a 

consecução desse mister, o trabalho será desenvolvido em oito capítulos. 

  Visando dismistificar o fenômeno das desestatizações, o primeiro capítulo será 

dedicado ao estudo das reformas administrativas vivenciadas pelo Estado brasileiro, 

tendo por azimute os modelos de gestão patrimonialista, burocrático e gerencial.  

  O segundo capítulo terá por finalidade a correta compreensão do princípio 

administrativo da eficiência, partindo-se da normatividade principiológica oriunda do 

pós-positivismo, seguida de uma precisa delimitação conceitual para o vocábulo 
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“eficiência”, abordando-se, por fim, as circunstâncias históricas do Estado brasileiro 

que conduziram à constitucionalização desse princípio. 

  O terceiro capítulo terá por tema o estudo das diversas formas de cooperação 

entre os setores público e privado, trazendo à baila a imprecisão da expressão 

“Parcerias Público-Privadas” (PPP) e questionando a sistematização definida pela 

legislação brasileira.  

 Por conseguinte, o quarto capítulo será consagrado ao estudo das 

desestatizações/privatizações, procedendo-se ao mapeamento cronológico dos 

setores estatais brasileiros onde tal política foi implementada, chegando-se ao objeto 

central da pesquisa, que são as concessões de aeroportos promovidas pelos 

governos Lula e Dilma Roussef. 

   No quinto capítulo, a infraestrutura aeroportuária brasileira será analisada 

quanto aos aspectos dimensão, operacionalidade e qualidade, no intuito de se definir 

seu posicionamento no ranking internacional. 

  O sexto capítulo discutirá as várias formas de administração aeroportuária 

empregadas mundialmente, procurando identificar os principais erros e acertos  

cometidos. Em seguida, será promovido o detalhamento da gestão aeroportuária no 

Brasil.  

 No sétimo capítulo, o tema das concessões aeroportuárias será aprofundado 

mediante a sondagem dos modelos constantes da taxonomia proposta por Anne 

Graham. Depois, serão apontadas as principais características das concessões dos 

aeroportos de São Gonçalo do Amarante, Brasília, Viracopos, Guarulhos, Confins e 

Galeão. 

   Por fim, o oitavo capítulo terá como escopo o estudo dos mecanismos de 

controle empregados na fiscalização e acompanhamento das concessões 
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aeroportuárias, com destaque à atuação do Tribunal de Contas da União e da Agência 

Nacional de Aviação Civil (ANAC), procedendo-se, na sequência, à devida conclusão. 
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1 DA EVOLUÇÃO DO APARELHO DO ESTADO BRASILEIRO 

 

1.1 DOS MODELOS DE ADMINISTRAÇÃO   

 

  Ao se observar a historicidade da atividade administrativa ao redor do mundo, 

torna-se factível a identificação de três modelos básicos de administração: o 

patrimonialista, o burocrático e o gerencial.  

  Cabe ressaltar que, apesar de representarem fases de um processo evolutivo, 

não se constata o total exaurimento de qualquer deles quando do advento do modelo 

subsequente, sobretudo quando se tem por base a Administração Pública, podendo 

ocorrer ainda eventuais retrocessos. 

 

1.1.1 Do Modelo Patrimonialista 

 

  Lasswell (1936), em célebre definição, citada por Hayek (1985, p. 2)  

argumentou que política é a arte e a ciência do “quem leva o quê, quando e como”. 

Buscando uma melhor delimitação desse fenômeno, nos anos 70, muitos cientistas 

políticos, sociólogos e antropólogos passaram a adotar o termo “clientelismo” para 

designar as relações sociais hierárquicas que marcaram as sociedades feudais e que 

ainda permeavam a política contemporânea ao redor do mundo (SCHMIDT et al, 

1977, p. 355). 

  Assim, clientelismo foi definido como uma complexa cadeia de vínculos 

pessoais entre padrinhos políticos ou patrões e seus clientes individuais ou 

seguidores, fundada em vantagens materiais recíprocas, nas quais o patrão fornece 

benefícios materiais aos dependentes e cúmplices em troca de seu apoio e 

cooperação. 
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  Apesar da proximidade semântica, a terminologia  patrão ou patrono tem 

origem anterior à ideia de clientelismo. Remonta à época de Mecenas1, cidadão 

romano da época imperial, que contribuiu para a formatação de uma relação 

hierárquica estabelecida entre um patrono ou patrão e seu protegido ou cliente, 

relação esta a qual se deu a alcunha de mecenato.  

  Os benefícios proporcionados por um patrono ao seu protegido contemplavam 

desde a representação legal num tribunal, empréstimos de dinheiro, influência para a 

celebração de negócios ou casamentos, bem como o apoio à candidatura para um 

cargo político ou mesmo um sacerdócio. Em troca, o cliente disponibilizava seus 

serviços ao patrono, de acordo com o mister deste. 

Max Weber (2004, p.3). valeu-se da terminologia “patrimonialismo” para indicar 

uma espécie de dominação tradicional em que o exercício do poder político é marcado 

pela indistinção entre as esferas pública e privada:  

Também hoje, portanto, não é unívoca por toda parte a delimitação das 
esferas do direito público e do privado [...]. Isso acontece quando todo direito 
e todas as competências, especialmente todos os poderes de mando, têm o 
caráter de privilégios pessoais [...]. Nesse caso, o poder político, do ponto de 
vista jurídico, não tem estrutura de instituição, mas apresenta-se na forma de 
relações associativas e compromissos concretos dos diversos detentores e 
pretendentes de faculdades de mando subjetivas. Quanto à sua natureza, o 
poder de mando político, o do pai de família, o do senhor territorial ou o do 
senhor de servos não diferem neste caso: trata-se da situação de 
"patrimonialismo". 

 

                                                         

 

 

 

 
1 Caio Cílnio Mecenas (Gaius Cilnius Maecenas) foi um cidadão romano da época imperial. Grande 
político, estadista e patrono das letras, administrou a fortuna da sua rica família (entre 74 a.C. e 64 
a.C.) e foi um conselheiro hábil e de confiança do imperador César Octaviano, o qual se fez muitas 
vezes representar por Maecenas como seu tribuno, orador, patrono e amigo pessoal para várias 
missões políticas. Mais tarde aposentou-se e devotou todos os seus esforços a seu círculo literário 
famoso, que incluíu Horácio, Virgilio, e Propertius, patrocinando-os com amizade, bens materiais e 
proteção política. Aos seus protegidos provou ser um amigo e um patrono eficiente e generoso.  
 
 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3Dromanos%2Bpatronum%26safe%3Doff%26sa%3DX%26rlz%3D1C1CHVZ_pt-BRBR531BR531%26es_sm%3D122%26biw%3D1745%26bih%3D877&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Marriage_in_ancient_Rome&usg=ALkJrhjMJdPMWI37Qub6UtOeIGAF1u9czw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3Dromanos%2Bpatronum%26safe%3Doff%26sa%3DX%26rlz%3D1C1CHVZ_pt-BRBR531BR531%26es_sm%3D122%26biw%3D1745%26bih%3D877&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Magistrates&usg=ALkJrhirei6vCkd_0iOhTwBoi4Hj-O0gHA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3Dromanos%2Bpatronum%26safe%3Doff%26sa%3DX%26rlz%3D1C1CHVZ_pt-BRBR531BR531%26es_sm%3D122%26biw%3D1745%26bih%3D877&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Magistrates&usg=ALkJrhirei6vCkd_0iOhTwBoi4Hj-O0gHA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3Dromanos%2Bpatronum%26safe%3Doff%26sa%3DX%26rlz%3D1C1CHVZ_pt-BRBR531BR531%26es_sm%3D122%26biw%3D1745%26bih%3D877&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/College_of_Pontiffs&usg=ALkJrhgxBCW7zdZkSdySqRwr3n78rCw0Zg
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   Acerca dessa indistinção, esclarece Reinhard Bendix (1986, p. 270): 

 
No patrimonialismo, o governante trata toda a administração política como 
seu assunto pessoal, ao mesmo modo como explora a posse do poder 
político como um predicado útil de sua propriedade privada. Ele confere 
poderes a seus funcionários, caso a caso, selecionando-os e atribuindo-lhes 
tarefas específicas com base na confiança pessoal que neles deposita e sem 
estabelecer nenhuma divisão de trabalho entre eles. [...] Os funcionários, por 
sua vez tratam o trabalho administrativo, que executam para o governante 
como um serviço pessoal, baseado em seu dever de obediência e respeito.  
[...] Em suas relações com a população, eles podem agir de maneira tão 
arbitrária quanto aquela adotada pelo governante em relação a eles, contanto 
que não violem a tradição e o interesse do mesmo na manutenção da 
obediência e da capacidade produtiva de seus súditos. Em outras palavras, 
a administração patrimonial consiste em administrar e proferir sentenças caso 
por caso, combinado o exercício discricionário da autoridade pessoal com a 
consideração devida pela tradição sagrada ou por certos direitos individuais 
estabelecidos. 
 
 

  Assim, o patrimonialismo pode ser entendido como um modelo de 

administração pelo qual há a instrumentalização do poder estatal para o alcance dos 

interesses pessoais do governante.  O aparelho do Estado torna-se um longa manus  

do poder do soberano, ocorrendo franca promiscuidade entre a res publica e a res 

principis. A defesa dos interesses da sociedade dá lugar a assuntos que privilegiam a 

vontade de uma minoria, promovendo um ambiente favorável à prática do nepotismo 

e da corrupção.  

   Verifica-se que o patrimonialismo, tal como concebido por Weber, obteve 

fecunda receptividade na historia administrativa brasileira, sobretudo no que se refere 

à gênese de nossas instituições estatais. Isto se justifica pelo caráter específico da 

formação histórica nacional, onde ocorreu a fiel importação do modelo administrativo 

patrimonialista do Estado Português, que serviu de parâmetro para a Independência, 

para o Império e para a República no Brasil, situação tão bem descrita por Raymundo 

Faoro na obra “Os Donos do Poder” (2001). 

  Ante o surgimento da república brasileira, esse modelo administrativo não se 

quedou inerte, pelo contrário, lastreando-se em bases tradicionais de dominação, 
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consolidou-se por meio da existência de duas estruturas: um “clã feudal” para o povo 

dominado e um “clã parental”, formado pela elite aristocrática, que, na dimensão 

pública, se tornavam verdadeiros “clãs políticos” e consequentemente, “clãs 

eleitorais”. Na lição de Oliveira Vianna (1982, p.27-28): 

O sistema republicano [...] não alterou o padrão básico das relações sociais 
e econômicas. A sociedade brasileira ainda era basicamente oligárquica, 
familística e autoritária. A intervenção do Estado não representava, portanto, 
uma ameaça para os "cidadãos", mas sim sua única esperança, se é que 
havia alguma, de proteção contra os oligarcas. Qualquer medida de 
descentralização, enquanto a sociedade continuasse a ser o que era, deixaria 
o poder cair nas mãos dos oligarcas, e a autoridade seria exercida mais para 
proteger os interesses privados dos oligarcas, do que para promover o bem 
público. [...]. O autoritarismo seria assim instrumental para criar as condições 
sociais que tornariam o liberalismo político viável. 
 
 
 

1.1.2 Do Modelo Burocrático 

  

 Por meio da obra “Economia e Sociedade”, Max Weber apresentou um estudo 

clássico sobre dominação, mostrando-a como elemento indispensável  à manutenção 

da sociedade (2004, p. 187):  

A "dominação", como conceito mais geral e sem referência a algum conteúdo 
concreto, é um dos elementos mais importantes da ação social. Sem dúvida, 
nem toda ação social apresenta uma estrutura que implica dominação. Mas, 
na maioria de suas formas, a dominação desempenha um papel considerável, 
mesmo naquelas em que não se supõe isto à primeira vista.  

 

  Aponta o autor a existência de três tipos “puros” de dominação: a tradicional, a 

carismática e a legal. A dominação tradicional seria aquela baseada na crença e nos 

poderes de senhores, onde um manda e o outro obedece. A carismática, dada em 

virtude da devoção e por pessoas que possuem caráter comunitário, onde quem 

manda é o líder e o que obedece é o apóstolo. Por fim, a dominação legal, baseada 

em estatutos e regulamentos, criáveis e modificáveis mediante regras pré-

estabelecidas. 
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 Segundo o sociólogo, burocracia (1999, p.33) seria a expressão mais pura do 

tipo legal de dominação. Poderia ser traduzida num modelo institucional marcado pela 

busca da máxima eficiência mediante a previsibilidade comportamental de seus 

integrantes, viabilizada pelo prévio estabelecimento de normas e regulamentos 

escritos, pela distribuição impessoal de atividades, pela divisão sistemática e 

hierárquica do trabalho e pela valorização do profissionalismo. 

  Cerca de vinte anos após sua morte (1940), Max Weber teve algumas de suas 

obras traduzidas pelo sociólogo norte-americano Talcott Parsons para o inglês. Este 

fato promoveu o resgate das concepções weberianas, tendo sido de  fundamental 

importância para a consolidação da Teoria da Administração Burocrática nos Estados 

Unidos. Por essa época, por meio da reforma estatal promovida por Getúlio Vargas, 

deu-se a introdução dos ideais burocráticos weberianos na administração pública 

brasileira. Declara Bresser-Pereira (BRASIL, 1995, p. 18):  

 
No Brasil, o modelo de administração burocrática emerge a partir dos anos 
30. Surge no quadro da aceleração da industrialização brasileira, em que 
o Estado assume papel decisivo, intervindo pesadamente no setor 
produtivo de bens e serviços. A partir da reforma empreendida no governo 
Vargas por Maurício Nabuco e Luiz Simões Lopes, a administração 
pública sofre um processo de racionalização que se traduziu no 
surgimento das primeiras carreiras burocráticas e na tentativa de adoção 
do concurso como forma de acesso ao serviço público. A implantação da 
administração pública burocrática é uma conseqüência clara da 
emergência de um capitalismo moderno no país. 

   

  Destaca ainda o economista (1996, p. 6) que este acontecimento “representou 

não apenas a primeira reforma administrativa do país, com a implantação da 

administração pública burocrática, mas também a afirmação dos princípios 

centralizadores e hierárquicos da burocracia clássica.” 

  Torna-se mister ressaltar o grande marco da reforma burocrática brasileira: a 

criação do Departamento Administrativo do Serviço Público - DASP, por meio do 
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Decreto-lei nº 579, de 30 de julho de 1938. Tal instituição, já prevista na Constituição 

de 1937, além de assessorar tecnicamente o Presidente da República, foi consagrada 

ao fornecimento de elementos para melhoria da máquina pública que Beatriz 

Wahrlich2 detalhou com muita propriedade na clássica obra intiludada “Reforma 

administrativa na era de Vargas”(1983):  ingresso no serviço público por concurso, 

critérios gerais e uniformes de classificação de cargos, organização dos serviços de 

pessoal e de seu aperfeiçoamento sistemático, administração orçamentária, 

padronização das compras do Estado e racionalização geral de métodos. 

  Ao se curvar progressivamente aos interesses estatais, a administração 

burocrática desenvolveu, com o passar dos anos, algumas disfunções, tais como a 

exacerbação do formalismo, da tecnocracia e dos mecanismos de controle, em 

detrimento à busca por bons resultados. Essas disfunções conduziram ao desprestígio 

do modelo perante a sociedade, contribuindo para a formação do que hoje 

equivocadamente se entende por burocracia: um sinônimo de ineficiência. 

Apesar disso, renegar o modelo burocrático não seria uma empresa razoável, 

pois a administração pública, sobretudo a brasileira, deve a ele as ideias de 

impessoalidade, hierarquia funcional, profissionalização, carreira  pública, além do 

combate às mazelas patrimonialistas, com destaque ao nepotismo e à corrupção.  

 

                                                         

 

 

 

 
2Administradora “daspiana” por excelência, exemplo de funcionária comprometida com a modernização 

do setor público, mestre e doutora pela University of Southern California – USA. 
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1.1.3 Do Modelo Gerencial 

 

 Nos anos 70, a crise mundial do petróleo repercutiu de forma avassaladora 

também na estrutura burocrática dos Estados, tornando a busca pelo aperfeiçoamento 

dos mecanismos de gestão uma prioridade. Assim, na década seguinte, o debate 

acerca da atuação do Estado na economia e na sociedade voltou a ter relevância no 

cenário político mundial. De um lado, os defensores da continuidade do 

intervencionismo econômico e da execução de políticas sociais por parte do Estado; 

de outro, os que acreditavam no esgotamento desse perfil, defendendo o 

enxugamento da máquina pública, mediante ações desestatizantes.  

  Nesse contexto, deu-se o advento da “Nova Administração Pública” ou 

“Revolução Gerencial” (New Public Management – NPM), teoria baseada na 

aplicabilidade de princípios gerenciais do setor privado ao setor público, visando o 

alcance de um melhor desempenho da máquina estatal na execução das políticas 

públicas.   

 Acerca dos países pioneiros na adoção desse modelo, leciona Coelho (2000, 

p. 261):   

Os ordenamentos ingleses e americanos foram os pioneiros na implantação 
das reformas do modelo administrativo. Na Grã-Bretanha, especificamente 
no governo Thacher, o país vivenciou o desenvolvimento das regras do novo 
modelo, entretanto, o managerialism foi realmente definido e estruturado nos 
Estados Unidos no século XIX. Em outros países, como a Nova Zelândia, a 
experiência ocorreu durante o período de 1984 a 1994, sendo assumida por 
governos distintos. Já na França, berço do Direito Administrativo pátrio, foi a 
partir dos anos 80 que o tema da reforma do Estado ganhou destaque, com 
o surgimento de novas idéias prevendo a modificação da estrutura 
organizacional e o funcionamento do aparelho estatal. A circular de 26 de 
julho de 1995 positivou o tema e introduziu os princípios que regem a 
modernização da administração francesa. 
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  A NPM convidou novos personagens a atuarem de forma conjunta a um Estado 

que se pretendia menos intervencionista, mas que não abdicasse de regular as 

funções importantes da vida social e econômica. Dessa forma, ante o pioneirismo de 

países como Inglaterra, Nova Zelândia, Austrália e EUA3, essas diretrizes  acabaram 

por influenciar e condicionar a agenda da reforma e modernização administrativa de 

diversos governos ao redor do mundo, conduzindo a  administração pública à 

aquisição de novos contornos: descentralização política e administrativa, autonomia 

gerencial, pouca hierarquização e controle por resultados e a posteriori.  

   Gerencialismo, portanto, pode ser definido como uma técnica moderna de 

instrumentalização e operacionalização de políticas públicas caracterizada pelo 

direcionamento dos mecanismos de controle ao alcance de resultados, enfatizando 

as ideias de eficácia e eficiência. Verifica-se que o advento desse modelo mutacionou 

a significação da expressão “interesse público”, fazendo-a evoluir de uma 

perspectiva burocrática centrada no interesse do próprio Estado, para representar o 

interesse dos cidadãos, agora clientes dos serviços públicos. 

 Acerca da relação desse modelo com a administração burocrática,  esclarece 

Bresser-Pereira (BRASIL, 1995, p. 16):   

 
A administração pública gerencial constitui um avanço e até um certo ponto 
um rompimento com a administração pública burocrática. Isto não significa, 
entretanto, que negue todos os seus princípios. Pelo contrário, a 
administração pública gerencial está apoiada na anterior, da qual conserva, 
embora flexibilizando, alguns dos seus princípios fundamentais, como a 
admissão segundo rígidos critérios de mérito, a existência de um sistema 
estruturado e universal de remuneração, as carreiras, a avaliação constante 
de desempenho, o treinamento sistemático. A diferença fundamental está na 

                                                         

 

 

 

 
3Osborne e Gaebler, na obra “Reinventando o Governo” (1995) descrevem de forma expressiva a 

ocorrência desse fenômeno nos Estados Unidos. 
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forma de controle, que deixa de basear-se nos processos para concentrar-se 
nos resultados, e não na rigorosa profissionalização da administração 
pública, que continua um princípio fundamental. 
 
 

  A administração pública brasileira passou por duas reformas gerenciais, ou pelo 

menos por duas grandes tentativas. Ainda segundo Bresser (1996, p.1), a reforma de 

1967, estruturada pelo Decreto-lei nº 200, faz jus a tal distinção, visto que representou 

um importante ensaio de descentralização e de desburocratização na gestão do país, 

apesar do retrocesso burocrático promovido pela Constituição de 1988.  

 

1.2 DAS REFORMAS DO APARELHO DO ESTADO BRASILEIRO 

 

1.2.1 Hélio Beltrão e a Reforma Desenvolvimentista de 1967 

 

A convicção de que os princípios rígidos da administração pública burocrática 

representavam um empecilho ao desenvolvimento de um país já era uma ideologia 

presente nos anos 60. Ao fim da referida década, sob o comando de Amaral Peixoto 

e inspiração de Hélio Beltrão, uma nova reforma administrativa foi deflagrada no 

Brasil. 

Apoiando-se numa doutrina consistente, o Decreto-Lei nº 200/67 delimitou 

preceitos objetivos de organização e funcionamento da máquina administrativa. 

Estipulou como diretrizes para a administração pública os princípios do planejamento, 

da coordenação, da descentralização, da delegação de competência e do controle. 

Estipulou a estrutura do Poder Executivo federal indicando os órgãos de assistência 

imediata do presidente da República e distribuiu os ministérios entre os setores 

político, econômico, social, militar e de planejamento. Distinguiu a administração direta 

— os ministérios e demais órgãos diretamente subordinados ao presidente da 
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República — da indireta, constituída por entidades descentralizadas — autarquias, 

fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Esboçou os sistemas 

de administração financeira, orçamento, estatística, contabilidade e auditoria, dentre 

outros. Apontou diretrizes gerais para um novo plano de classificação de cargos. 

Definiu normas de aquisição e contratação de bens e serviços, além de estatuir as 

bases do controle interno e externo. É o que ratifica Hélio Beltrão (1984, p. 38): 

 
De 1967 a 1969 empreendemos um intenso trabalho de descentralização e 
simplificação da máquina administrativa federal. Empenhamo-nos 
pessoalmente na batalha da Reforma Administrativa Federal, colocando a 
seu serviço todo o peso da autoridade do Ministério do Planejamento, que 
então exercíamos, e valemo-nos dos poderes instituídos pelo Decreto-Lei n° 
200 de 25 de fevereiro de 1967, de cuja elaboração havíamos anteriormente 
participado, a convite do Governo Castello Branco. A Reforma Administrativa 
de 1967 alcançou importantes resultados, insuficientemente divulgados, no 
campo da descentralização de decisões, da flexibilidade de organização e da 
execução indireta. Em um país em que poucos eram aqueles dispostos a abrir 
mão da autoridade, conseguimos, entre 1967 e 1969, a expedição de cerca 
de mil atos de delegação de competência e de alguns milhares de atos de 
reorganização destinados a conferir flexibilidade e agilidade à Administração. 

 

Bresser-Pereira sintetiza esse período da seguinte forma (2003, p. 316): 

 

O aspecto mais marcante da Reforma Desenvolvimentista de 1967 foi a 
desconcentração para a administração indireta, particularmente para as 
fundações de direito privado criadas pelo Estado, as empresas públicas e as 
empresas de economia mista, além das autarquias, que já existiam desde 
1938. Através das fundações (que antecipavam as organizações sociais 
criadas na Reforma Gerencial de 1995) o Estado dava grande autonomia 
administrativa para os serviços sociais e científicos, que passavam, inclusive, 
a poder contratar empregados celetistas. Através da autonomia dada às 
empresas de economia mista viabilizava-se o grande projeto de 
industrialização com base em grandes empresas estatais de infra-estrutura e 
serviços públicos que já havia sido iniciado nos anos 40, com a criação da 
Companhia Siderúrgica Nacional, e acelerado nos anos 50, com a criação da 
Petrobrás, da Eletrobrás, e da Telebrás, e do BNDES. Por outro lado, são 
então criadas ou desenvolvidas novas agências reguladoras, como o Banco 
Central, que regulam também com autonomia as atividades econômicas, 
tendo sempre como critério a promoção do desenvolvimento industrial. 
 
 

Apesar dos esforços envidados, a tentativa de reforma gerencial veiculada pelo 

Decreto-Lei nº 200/67 não atendeu às expectativas, nem mesmo para o mentor do 

projeto, Helio Beltrão (1984, p.38), visto que “ (...) não chegou a realizar seus objetivos 
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finais e mais profundos de simplificação e desburocratização”. Bresser-Pereira (1996, 

p. 5), por seu turno, a classificou como uma “reforma pela metade”, vez que foi 

direcionada apenas à Administração Indireta.  

 

1.2.2 Do Programa Nacional de Desburocratização 

 

  Juntamente com o processo de redemocratização vivido pelo Brasil no início 

dos anos 80, surgiu o Programa Nacional de Desburocratização – PrND, um plano 

que tinha por objetivo revitalizar as instituições estatais, bem como agilizar seu 

funcionamento mediante a descentralização da autoridade, a melhoria e simplificação 

dos processos administrativos e a promoção da eficiência.  

Para Helio Beltrão (1984, p.32), além de constituir um aspecto relevante e 

inseparável para o processo de redemocratização do país, o PrND representou uma 

retomada do esforço iniciado em 1967, ou seja, significou  um retorno aos princípios 

enunciados de forma programática pelo Decreto-lei nº 200/67. Além disso, 

proporcionou uma significativa mudança na forma de tratamento dirigida ao usuário 

dos serviços públicos (1984, p.31-37): 

 
Não basta assegurar a liberdade no plano puramente político, protegendo-se 
o cidadão contra a opressão do estado e os abusos do poder político. É 
preciso, por igual, estendê-la ao dia-a-dia do mem comum, onde a abertura 
sinifica proteção contra os abusos da burocracia, que implicam igualmente a 
violação da dignidade e do respeito que ele merece como cidadão e 
contribuinte. O programa pretende restabelecer, na consciência dos 
administradores, o conceito, hoje um tanto esquecido, de que serviço público 
significa servir ao público. [...] desburocratizar implica modificar a própria 
estrutura do poder e a forma por que ele é exercido, dentro da Administração. 
[...] Enquanto a racionalização tem como objetivo a própria Administração, 
buscando aumentar-lhe a eficácia e a produtividade, a desburocratização 
dirige-se diretamente ao interesse do usuário ou “consumidor” do serviço 
público, com o objetivo de aliviá-lo de exigências excessivas e assegurar-lhe 
o bom atendimento a que tem direito. 
 
 

  Como se pode verificar, a burocracia combatida pelo PrND foi aquela tida em 

sua concepção coloquial, não a científica ou acadêmica, desenvolvida por Weber. 
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1.2.3 A Constituição de 1988 e o Retrocesso Burocrático 

 

  A promulgação da Constituição Federal de 1988 representou para o Estado 

brasileiro um inquestionável avanço sob os mais diversos aspectos, sobretudo em 

relação aos direitos fundamentais, que receberam um tratamento nunca antes visto 

no país. Assim, além da significativa ampliação do rol desses direitos e de lhes ter 

sido atribuída aplicabilidade imediata, foram incluídos entre as cláusulas pétreas, 

recebendo blindagem contra eventuais ameaças decorrentes do poder constituinte 

reformador. O direito ao voto foi extendido aos analfabetos e aos jovens entre 16 e 18 

anos (de forma facultativa). A realização das eleições para os cargos de presidente, 

governadores e prefeitos de cidades com mais de 200 mil habitantes passaram a 

contemplar dois turnos. Os trabalhadores urbanos, domésticos e rurais passaram a 

receber um tratamento mais equânime no que se refere aos direitos trabalhistas. O 

direito a greve, a liberdade sindical, a diminuição da jornada de trabalho de 48 para 

44 horas semanais, a licença maternidade de 120 dias, a licença paternidade de 5 

dias, o abono de férias, o décimo terceiro salário para os aposentados, o seguro 

desemprego, as férias remuneradas com acréscimo de 1/3 do salário, o direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, representam apenas algumas das 

conquistas sociais obtidas.  

De forma paradoxal, no que se refere à administração pública, a transição 

democrática ocorrida em 1985, não fomentou a realização de uma reforma do 

aparelho do Estado Brasileiro. Pelo contrário, representou um retrocesso aos ideais 

burocráticos dos anos 30. De acordo com Bresser-Pereira e Spink (2003, p. 252):  

Na medida em que a Constituição de 1988 representou um retrocesso 
burocrático, revelou-se irrealista. Num momento em que o país necessitava 
urgentemente reformar sua administração pública, de modo a torná-la mais 
eficiente e de melhor qualidade, aproximando-a do mercado privado de 
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trabalho, realizou-se o inverso. O serviço público tornou-se mais ineficiente e 
mais caro, e o mercado de trabalho público separou-se completamente do 
mercado de trabalho privado. A separação foi causada pelo sistema 
privilegiado de aposentadorias do setor público; pela exigência de um regime 
jurídico único, que levou à eliminação dos funcionários celetistas; e pela 
afirmação constitucional de um sistema de estabilidade rígido, que tornou 
inviável a cobrança de trabalho dos servidores.  

 

Cabe destacar que esse retrocesso burocrático representou uma contradição 

em termos, pois de um lado esboçava uma reação ao clientelismo dominante no país 

durante o regime de exceção, e de outro, viabilizava a concessão de privilégios 

corporativistas e patrimonialistas.    

 

1.2.4 Do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado de 1995 

 

Em 1995, no governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, e sob 

condução do então Ministro da Administração e Reforma do Estado (MARE), Luiz 

Carlos Bresser-Pereira, uma nova tentativa de reforma gerencial na administração 

pública brasileira foi deflagrada, buscando tornar a gestão estatal mais eficiente, 

moderna e voltada aos cidadãos. Tais ideais foram plasmados em um documento 

intitulado Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE).  

Por não contar com o prestígio do grupo mais forte do governo, sem falar da 

pressão contrária dos servidores, inicialmente, a reforma administrativa não foi uma 

prioridade do Governo FHC, fato este revertido em razão da maestria de Bresser-

Pereira. 

Apesar de aparecer de maneira bastante tímida na campanha presidencial 
de 1994 e de não contar com o apoio entusiástico do grupo governamental 
mais forte (na Casa Civil, Clóvis Carvalho; na Fazenda, Pedro Malan; e no 
Planejamento, José Serra), o tema da reforma administrativa foi sendo 
colocado na agenda nacional devido à habilidade do ministro Bresser 
Pereira), que comandava o Ministério da Administração e Reforma do Estado 
(MARE) (TORRES, 2004. p. 171).  
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Nos primeiros quatro anos do governo FHC, a reforma administrativa foi 

executada em nível federal por intermédio do MARE, passando ao final desse período 

ao Ministério do Planejamento e Gestão, em razão da extinção da antiga pasta, por 

sugestão do próprio ministro Bresser-Pereira.  

O PDRAE dividiu o aparelho do Estado brasileiro em quatro grandes setores: o 

núcleo de decisões estratégicas, o núcleo de atividades exclusivas do Estado, o 

núcleo de serviços não exclusivos e o núcleo de produção de bens e serviços para o 

mercado. Conforme discriminado na Figura 1, em cada um desses segmentos 

procurou-se agrupar as atividades estatais segundo a forma de propriedade e de 

administração mais adequada.   

 

Figura 1: Setores do Estado, Formas de Propriedade e de Administração 

 

  Fonte: Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (1995)  
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Sem dúvida, o êxito dessa reforma somente foi consolidado após a aprovação 

da Emenda Constitucional nº 19, em 04 de junho de 1998, que constitucionalizou a 

eficiência como princípio basilar da administração pública brasileira, estabeleceu o 

teto máximo para subsídios dos servidores, flexibilizou a estabilidade dos servidores 

públicos em casos de insuficiência de desempenho, incentivou o controle social sobre 

a administração pública, dentre outras inovações. 

 Nesse mesmo ano, visando conferir maior eficiência na execução das 

atividades exclusivas do Estado, foi prevista a qualificação das autarquias e fundações 

públicas como Agências Executivas - situação prevista nos art. 51 e 52 da lei 9.649/98. 

Assim, mediante uma reestruturação organizacional atrelada ao cumprimento de 

objetivos previstos num contrato de gestão, essas entidades teriam garantidos os 

meios humanos, materiais e financeiros necessários ao cumprimento de suas 

atividades.   

Por meio da publicização, transferiu-se a gestão de serviços e atividades, não 

exclusivas do Estado (antes a cargo de autarquias e fundações) para o setor público 

não estatal, fato este consolidado pelas leis nº 9.637/98 e 9.790/99 que introduziram 

a qualificação das entidades privadas sem fins lucrativos como organizações sociais 

(OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP), 

respectivamente. 

No que se refere ao núcleo de produção de bens e serviços para o mercado, a 

estratégia adotada foi a das privatizações, transferindo-se ao setor privado os ativos 

das empresas estatais.  
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De acordo com o PDRAE, a reforma gerencial de 1995 objetivava atuar em três 

dimensões: a institucional, a cultural e a gerencial. Entretanto, foi verificada a 

concentração das ações no plano institucional-legal, permanecendo entranhados na 

esfera cultural-política diversos problemas que sempre comprometeram a efetividade 

da administração pública brasileira. 
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2 DO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA 

 

2.1 DA NORMATIVIDADE DOS PRINCÍPIOS 

 

 Etimologicamente, “princípio” é um vocábulo de origem latina - “principium”, 

“initium” - que significa, numa acepção comum, origem, gênese, começo, exórdio. 

Para os filósofos pré-socráticos, era o elemento constitutivo das coisas ou dos 

conhecimentos. Anaximandro traduziu-o como fundamento, causa do movimento. 

Aristóteles definiu-o como ponto de partida efetivo de uma produção ou causa externa 

de um processo.  

   Diversos autores propuseram definições para as espécies normativas, 

procurando situar os princípios no âmbito das normas jurídicas. Genaro Carrió, filósofo 

argentino, indicou sete focos de significação assumidos pelo vocábulo princípio, 

enunciando, a partir deles, um total de onze significações atribuíveis à expressão 

"princípio jurídico" (1986, p. 208-212). Bandeira de Mello (2003, p. 817-818), por seu 

turno, em clássica definição, preceituou: 

Princípio – já averbamos alhures – é, por definição, mandamento nuclear de 
um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia 
sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito e servindo de critério para 
sua exata compreensão e inteligência, exatamente por definir a lógica e a 
racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá 
sentido harmônico. [...] Violar um princípio é muito mais grave que transgredir 
uma norma qualquer. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas 
a um específico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. 
É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o 
escalão do princípio atingido, porque representa insurgência contra o 
sistema, subversão de seus valores fundamentais, contumélia irremissível a 
seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra.  

 

 Até mesmo Norberto Bobbio (2010, p. 309), que, inicialmente não havia fixado 

uma posição clara de seu pensamento no que tange à normatividade dos princípios, 

constatou: 
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[...] os princípios gerais são, ao meu ver, normas fundamentais ou 
generalíssimas do sistema, as normas mais gerais. O nome de princípios 
induz em engano, tanto  que é velha a questão entre juristas se os princípios 
são ou não  normas. Para mim não há dúvida: os princípios gerais são normas 
como todas as demais. 

 

 Para que esse grau de normatividade fosse reconhecido aos princípios, um 

longo trabalho metodológico foi desenvolvido pela Ciência Jurídica, sendo possível 

apontar significafivas modificações delimitadas pelos marcos filosóficos do 

jusnaturalismo, juspositivismo e pós-positivismo.  

  Segundo Flórez-Valdés (apud BONAVIDES, 1999, p. 234), na fase 

jusnaturalista, os princípios eram concebidos como “um conjunto de verdades 

objetivas, derivadas da lei divina e humana”, ou seja, preceitos enquadrados em um 

ambiente abstrato e metafísico, sob a forma de expressões jurídicas inspiradoras de 

um ideal de justiça e com eficácia restrita ao campo da ética e dos valores. Sob a 

égide desse entendimento, o papel dos princípios se distanciou da normatividade.  

  Num segundo momento, vislumbrou-se a concepção positivista ou histórica, 

para a qual os princípios já estariam inseridos dentro do Direito Positivo. Seu valor 

lhes viria, não de serem ditados pela razão ou por constituírem um Direito Natural ou 

ideal, mas por derivarem das próprias leis (idem, 1999, p.235). Nessa fase, os 

princípios foram relegados a mecanismos acessórios, garantidores do reinado 

absoluto da lei; foram tidos como uma fonte normativa subsidiária dos textos legais. 

Ocupando o plano meramente teórico, passaram a exercer o papel de integração do 

Direito, quando do surgimento de lacunas. Sua normatividade foi mais uma vez 

mitigada, ao lhes serem conferidos um papel meramente instrumental e completivo.   

 Para Josef Esser (apud ÁVILA, 2009, p.35) os princííos seriam normas 

fundamentais para o alcance de determinado mandamento. Assim, a distinção entre 
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princípios e regras iria além do grau de abstração normativa, visto que 

qualitativamente os princípios teriam maior destaque em razão de sua 

instrumentalidade como fundamento normativo para a tomada de decisão.  

  Somente com o pós-positivismo, surgido nas últimas décadas do século XX, os 

princípios alcançaram a força de normas jurídicas vinculantes, vigentes e eficazes. 

Seguindo o entendimento de que existem princípios sem regras, mas não regras sem 

princípios, estes ultrapassaram o restrito papel de elementos integradores do Direito, 

subjugando as regras a elementos acessórios no ordenamento. Acerca do tema 

argumenta Eliana Calmon (2004, p. 2-3): 

 
O pós-positivismo inaugura o encontro da norma com a ética, introduzindo no 
ordenamento jurídico as idéias de justiça e legitimidade materializadas em 
princípios, assim nominados, os valores compartilhados pela sociedade em 
um dado momento e lugar. Os princípios, além de condensarem valores, dão 
unidade ao sistema jurídico e condicionam o trabalho interpretativo. A 
tradição jurídico-cristã sempre aceitou a identificação de princípios no 
ordenamento jurídico, mas somente no pós-positivismo foram eles abrigados 
pela Lei Maior, como síntese dos valores ideológicos, trazendo harmonia ao 
sistema. Conceituados os princípios como valores sociais identificados em 
um momento histórico, temos que as regras jurídicas, proposições normativas 
sedimentadas à vista dos fatos da vida, seguem tais valores. 

 

  Para Celso Antônio Bandeira de Mello (1991, p. 300): 

 
Violar um princípio é muito mais grave do que violar uma regra. A desatenção 
ao princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento 
obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a mais grave forma de 
ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do principio atingido, 
porque representa insurgência contra todo o sistema, subversão de seus 
valores fundamentais. 

 

  Na lição do autor, a grande distinção entre princípios e regras está situada no 

campo das antinomias, visto que as regras  são aplicadas ao modo tudo ou nada, ou 

seja, em havendo uma colisão entre elas, apenas uma será considerada válida; já os 

princípios são comandos normativos dotados de uma dimensão de peso. Assim, em 
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caso de colisão, o princípio com maior peso relativo prevalecerá sobre o outro, sem 

que este abdique de sua validade.   

 Robert Alexy corroborando com a tese de que regras e princípios são 

subespécies de normas que se diferenciam pela generalidade e pela qualidade, 

delimitou de forma mais precisa o conceito de princípios. Definiu-os como espécie de 

norma jurídica por meio da qual são estabelecidos mandados de otimização, 

aplicáveis em vários graus segundo possibilidades normativas e fáticas.  

 

O ponto decisivo para a distinção entre regras e princípios é que os princípios 
são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível, 
dentro das possibilidades jurídicas e reais existentes. Por isso, os princípios 
são mandados de otimização, que estão caracterizados pelo fato de poderem 
ser cumpridos em diferentes graus e que a medida do seu cumprimento não 
só depende das possibilidades reais senão também das jurídicas. [...] Em 
contrapartida, as regras são normas que só podem ser cumpridas ou não. Se 
uma regra é válida, então há de se fazer exatamente o que ela exige, nem 
mais, nem menos. Portanto, as regras contêm determinações no âmbito do 
fático e do juridicamente possível. Isto significa que a diferença entre regras 
e princípios é qualitativa e não de grau. Toda norma é bem uma regra ou um 
princípio. (ALEXY, 1997, p. 162, tradução nossa). 

 

 
  Nessa perspectiva, ao serem aplicadas de forma independente, duas ou mais 

normas, sejam princípios ou regras, podem conduzir a uma incompatibilidade de 

resultados. Isto ocorre em razão do dinamismo e da complexidade do arcabouço 

normativo que compõe um ordenamento jurídico, não sendo possível eliminar 

totalmente a existência de conflitos ou antinomias. Segundo Alexy (1997, p. 87), é por 

meio dessas colisões que a distinção entre regras e princípios vai se tornar mais 

evidente, sobretudo pela forma como o conflito será resolvido. 

 Uma antinomia entre regras deve ser solucionada inicialmente pela tentativa de 

incorporação de uma cláusula de exceção que elimine o conflito. Não sendo possível, 

pelo menos uma delas deverá ser invalidada, existindo dentro do próprio ordenamento 

jurídico critérios objetivos de escolha, tais como o cronológico, o hierárquico e o de 
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especialidade, comumente conhecidos por brocardos latinos tais como lex posterior 

derogat priori (a regra posterior invalida a anterior),  lex superior derogat inferiori (a 

regra superior invalida a inferior), e lex specialis derogat generali (a regra específica 

invalida a genérica).  

 Quando dois princípios conduzem a uma contradição, cada um deles limita a 

possibilidade jurídica de cumprimento do outro. Diferentemente das regras, essa 

situação não é resolvida pela introdução de uma cláusula de exceção, tampouco por 

uma declaração de invalidade. A solução da colisão consiste no estabelecimento de 

uma precedência relativa entre princípios, baseada no respectivo peso de sua atuação 

no caso concreto. É o que Alexy denomina “Lei de Colisão”:   

 

As colisões de princípios devem ser solucionadas de maneira totalmente 
distinta. Quando dois princípios entram em colisão [...] um tem que ceder ante 
o outro. Porém, isto não significa declarar a invalidade do princípio 
desprezado, e nem que [...] tenha que introduzir uma cláusula de exceção. 
[...] nos casos concretos os princípios têm diferentes pesos e prevalece o 
princípio com maior peso. Os conflitos de regras se resolvem na dimensão 
de validade; a colisão de princípios – como só podem existir princípios válidos 
– têm lugar mais além da validade, na dimensão peso [...] (1997, p. 89, 
tradução nossa). 

   

  Em suma, Alexy estabelece em sua teoria que os princípios ordenam algo que 

deva ser realizado na maior medida possível, tendo em conta as possibilidades 

jurídicas e fáticas. Havendo colisão entre eles, resolve-se o conflito na dimensão do 

peso, à luz do caso concreto. 

 

2.2 EFICIÊNCIA VERSUS EFICÁCIA 

 

  Diferentemente das regras, ao promover uma determinada inclusão normativa 

sob a forma de princípio, o legislador constituinte “delega” ao intérprete e ao aplicador 

do direito, parte do significado a ser atribuído ao conceito positivado, à luz do caso 
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concreto. Em decorrência disso, saber distinguir pragmaticamente os princípios 

pertencentes de um ordenamento jurídico passou a representar um grande desafio 

para o exegeta contemporâneo. Dentre essas diferenciações, destacam-se 

atualmente os princípios da eficiência e da eficácia.    

  Para a Ciência da Administração, eficiência e eficácia não se confundem. Frase 

antológica atribuída a Peter Drucker, “pai da administração moderna”, esclarece: 

"eficiência é fazer as coisas de maneira correta, eficácia são as coisas certas. O 

resultado depende de fazer certo as coisas certas". Nesse sentido, argumenta 

Idalberto Chiavenato (2003, p. 155): 

 
A eficiência não se preocupa com os fins, mas simplesmente com os meios. 
O alcance dos objetivos visados não entra na esfera de competência da 
eficiência; é um assunto ligado à eficácia. [...] Contudo, nem sempre a eficácia 
e a eficiência andam de mãos dadas. Uma empresa pode ser eficiente em 
suas operações e pode não ser eficaz, ou vice-versa. Pode ser ineficiente em 
suas operações e, apesar disso, ser eficaz, muito embora a eficácia fosse 
bem melhor quando acompanhada da eficiência. Pode também não ser nem 
eficiente nem eficaz. O ideal seria uma empresa igualmente eficiente e eficaz.  
 

   

  Depreende-se, portanto, que a eficiência relaciona-se ao emprego racional dos 

meios disponíveis, enquanto a eficácia está relacionada à obtenção dos resultados 

propostos. Assim, aglutinando-se os dois conceitos, chega-se a conclusão de que o 

Poder Público deve adotar, dentre as alternativas possíveis, a melhor solução que 

satisfaça demanda existente, no melhor tempo e com o menor dispêndio possível.   

    

2.3 DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA 

 

  Para Gustavo Vettorato (2003) a origem da eficiência como princípio da 

administração pública se deu de forma concomitante ao surgimento das grandes 

teorias das ciências administrativas, cujos maiores idealizadores seriam Taylor, Fayol 



45 

 

 

 

 

 

e Weber. A Fayol é devido o pioneirismo em definir as características do bom 

administrador, bem como os princípios da administração geral. A Taylor, o estudo dos 

melhores meios para o alcance dos fins da organização. E, finalmente, a Weber a 

caracterização das organizações sociais, analisando a sua juridicidade e a eficiência 

como princípio para a obtenção de seus fins. 

  A inclusão do princípio da eficiência no art. 37, caput, da CR/88, por meio da 

EC 19/98, não representou uma verdadeira inovação para o ordenamento jurídico 

pátrio. Esse conceito veio somente explicitar e concentrar de forma sistemática, sob a 

forma de princípio, uma diretriz que já se achava tácita não só no texto constitucional 

como também na legislação infraconstitucional (RESENDE, 2005, p. 1). A 

Constituição de 1946, por exemplo, no capítulo dos direitos fundamentais, art. 141, § 

36, I, já declarava que a lei asseguraria o “rápido andamento dos processos nas 

repartições públicas” (TÁCITO, 1967, p.24).  

  Karina Munari Resende (2005, p.2), afirma que o constituinte de 1988, já 

apontava para a idéia de eficiência ao elencar no art. 70 a legalidade a legitimidade e 

a economicidade dos gastos públicos entre os objetivos do controle financeiro, e no 

art. 74, II, a incumbência de avaliar a eficácia e a eficiência dos resultados da gestão 

administrativa em relação ao controle interno, provando que o art. 37 não esgotou os 

postulados condicionantes da atividade da Administração Pública. 

  No campo doutrinário, antes da EC 19/98, Caio Tácito (1967, p. 24) já havia 

demonstrado sua preocupação com a eficiência administrativa: 

 

Na medida em que o Estado assume a prestação direta de serviços de teor 
econômico ou assistencial, o interesse e mesmo a sobrevivência de grande 
número de indivíduos passa a depender da eficiência da Administração e não 
apenas de sua legalidade [...] Ao dever de legalidade — que é uma das 
grandes conquistas do liberalismo político do século XIX — adiciona-se 
aquele outro que a doutrina italiana designa, significativamente, como o dever 
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de boa administração. Por via de conseqüência, o controle a ser exercido 
sobre a Administração pública atenderá a esse duplo endereço de sua 
atividade: de um lado, o controle de legalidade, visando à preservação dos 
direitos dos administrados e do patrimônio público; de outra parte, o controle 
de eficiência, que tem em mira o aperfeiçoamento das instituições 
administrativas, cuidando de sua melhor produtividade. 
 

 
 

 Paradoxalmente, depois do advento da EC 19/98, alguns doutrinadores, 

passaram a criticar a positivação da eficiência sob a forma de princípio constitucional, 

vez que para eles, ela seria simples consequência de uma boa administração. Nesse 

entendimento, Maurício Antônio Ribeiro Lopes (2002, p. 104) expõe a sua opinião: 

 
Inicialmente cabe referir que a eficiência, ao contrário do que são capazes de 
supor os procederes do Poder Executivo Federal, jamais será princípio da 
Administração Pública, mas sempre terá sido - salvo se deixou de ser em 
recente gestão pública – finalidade da mesma Administração. Nada é 
eficiente por princípio, mas por conseqüência, e não será razoável imaginar 
que a Administração, simplesmente para atender a lei, será doravante 
eficiente, se persistir a miserável remuneração de grande contingente de seus 
membros, se as injunções políticas, o nepotismo desavergonhado e a entrega 
de funções do alto escalão a pessoas inescrupulosas ou de manifesta 
incompetência não tiver um paradeiro. 

 

   

Celso Antônio Bandeira de Mello também declara que (2003, p. 111-112): 

 

Quanto ao princípio da eficiência, não há nada a dizer sobre ele. Trata-se, 
evidentemente, de algo mais do que desejável. Contudo, é juridicamente tão 
fluido e de tão difícil controle ao lume do Direito, que mais parece um simples 
adorno agregado ao art. 37 ou o extravasamento de uma aspiração dos que 
burilam no texto. De toda sorte, o fato é que tal princípio não pode ser 
concebido (entre nós nunca é demais fazer ressalvas obvias) senão na 
intimidade do princípio da legalidade, pois jamais suma suposta busca de 
eficiência justificaria postergação daquele que é o dever administrativo por 
excelência. Finalmente, anote-se que este princípio da eficiência é uma 
faceta de um princípio mais amplo já superiormente tratado, de há muito, no 
Direito italiano: o princípio da ‘boa administração’. 

   

Lúcia Valle Figueiredo, por sua vez, argumenta (2001, p. 63): 

 

É de se perquirir o que muda com a inclusão do princípio da eficiência, pois, 
ao que se infere, com segurança, à Administração Pública sempre coube agir 
com eficiência em seus cometimentos. Na verdade, no novo conceito 
instaurado de Administração Gerencial, de “cliente”, em lugar de 
administrado, o novo “clichê” produzido pelos reformadores, fazia-se 
importante, até para justificar perante o país as mudanças constitucionais 
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pretendidas, trazer ao texto o princípio da eficiência. Tais mudanças, na 
verdade, redundaram em muito pouco de substancialmente novo, e em muito 
trabalho aos juristas para tentar compreender figuras emprestadas, 
sobretudo do Direito Americano, absolutamente diferente do Direito brasileiro. 

 
 
  Em que pesem os argumentos doutrinários tendentes a atribuir à eficiência um 

caráter finalístico e não principiológico, a sua positivação como princípio administrativo 

constitucional, por meio da EC 19/98, é fato incontestável; ainda mais levando-se em 

conta a tradição romanística de normas escritas adotada pelo ordenamento jurídico 

brasileiro.  
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3 DAS PARCERIAS ENTRE OS SETORES PÚBLICO E PRIVADO  

 

3.1 BREVE HISTÓRICO   

  É atribuído a Alfred Marshall, renomado economista inglês do século XIX, o 

pioneirismo em abordar de forma mais técnica a formação de parcerias entre os 

setores público e privado, com destaque às concessões. Em 1890, com a publicação 

“Some Aspects of Competition", reviu o papel estatal na economia, separando as 

ideias de titularidade e gestão. Argumentou que os monopólios naturais deveriam ser 

administrados por empresas privadas e não por órgãos ou entidades públicas, visto 

que, aquelas, motivadas pela perspectiva de lucro decorrente de uma gestão vigorosa 

e eficiente, rápida e organizada, iriam contribuir muito mais para o desenvolvimento 

da atividade. Assim, no intuito de previnir as ineficiências peculiares dos monopólios 

a cargo do estado apresentou a seguinte sugestão (1890, p. 612): 

 
Uma autoridade pública pode estar apta a titularizar uma franquia e, em 
alguns casos, parte do capital fixo de uma empresa semi-pública, 
arrendando-as por um número limitado de anos a uma Corporação que se 
obrigará na realização de serviços ou na entrega de mercadorias, por preço 
determinado e se sujeitando a outras regulamentações, [...] o ponto especial 
da proposta é que, sempre que possível, a concorrência pela concessão 
deverá estar ligada ao preço e/ou à qualidade dos serviços ou dos bens, mais 
que ao valor pago anualmente pela concessão (tradução nossa). 
 
 

 Segundo Laubadère, antes da Revolução Francesa, pontes e canais franceses 

eram comumente edificados a expensas de um particular, cuja compensação 

pecuniária era viabilizada mediante cobrança direta aos utentes.    

  Marçal Justein Filho (2003, p. 50), lastreado em precioso trabalho de Xavier 

Bezançon (1999), declara que “as primeiras manifestações de delegação de uso e 

exploração de bens públicos ocorreram no séc. XIII [...].” Manoel María Diez (1979, p. 
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292) relata que já na Grécia Antiga os portos marítimos eram construídos sob esta 

formatação.  

 Paulo Otero (apud PINTO, 2009), além de citar manifestações de fórmulas 

concessionárias na Grécia e em Roma, aponta grandes exemplos na Idade Moderna: 

 
a) Século XV - sistema de colonização ensejou a criação de capitanias 
donatárias, que conferiam a um particular amplos poderes de soberania de 
natureza administrativa e jurisdicional sobre o território e respectiva 
população, citando, como exemplo, os casos do Brasil, entre 1534 e 1549 e 
Angola, entre 1571 e 1592.  
b) Século XVI - ainda em termos de administração colonial, com a criação 
das Companhias Coloniais (ou Majestáticas) - que eram sociedades 
comerciais que captavam capitais privados para exploração, valorização e 
organização de colônias e, por isto, envolviam a transferência de 
consideráveis poderes de império às referidas companhias. Por exemplo, cita 
a Companhia da Índia, Companhia Geral do Comércio para o Brasil, etc.  
c) Século XIX – ressurgem as Companhias Coloniais, destituídas do 
monopólio geral do comércio e especialmente vocacionadas para a 
Administração, por exemplo, cita o autor a Companhia de Moçambique, de 
Niassa, etc.  
d) Concessão de ofícios públicos, envolvendo sua venalidade e 
hereditariedade (isto é, ad mitia-se a transferência privada da titularidade do 
ofício público, mediante venda, renúncia a favor de terceiro ou sucessão 
mortis causa, ou, ainda, mediante renda fixada – arrendamento ou 
subarrendamento de ofícios). 
 
 

 No Brasil, a ocorrência de parcerias entre os setores público e privado, também 

não é um fenômeno recente. Segundo Bonomi (2008, p. 73-74), desde a Colônia e o 

Império, as ordens e irmandades religiosas cuidavam da assistência social, 

cemitérios, orfanatos e educação, mediante dotações públicas e outras contribuições 

do setor privado. Posteriormente, empresas privadas, nacionais e estrangeiras, 

mediante pagamento em libras esterlinas, condicionado ao cumprimento de 

indicadores, passaram a explorar ferrovias, eletricidade, iluminação pública, 

transporte urbano sobre trilhos e gás canalizado; situação relatada com propriedade 

pelo Prof. Francisco Cavalcanti (CORREA, 2013, p.239): 
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Recorde-se que o exercício de atividades, em princípio, atribuíveis ao Estado, 
por particulares, desloca o pêndulo histórico, fazendo relembrar essa espécie 
de compartilhamento, embora com padronagem mais rústica, presente e 
relevante no Brasil do final do século XIX. Quando, na época imperial, 
advieram as primeiras ferrovias no Brasil, como a D Pedro II, a Estrada de 
Ferro do Recife, a Estrada de Ferro da Província de Pernambuco, a Estrada 
de Ferro da Bahia à Vila de Juazeiro, a Estrada de Ferro de Mauá, a Estrada 
de Ferro Santos-Jundiaí, dentre outras, foram exploradas através de 
concessões, a partir de aspectos distinguidos, hoje novamente repetidos: 
necessidade de serem poupados recursos públicos; tradicional má gestão de 
atividades empresariais pelo Estado; domínio de tecnologia adequada pelo 
setor privado. 
 
 

Por esse caminho, na fase imperial brasileira, muitos empresários obtiveram 

títulos de nobreza em razão de investimentos realizados em áreas de atuação do 

Estado; destes, Ireneu Evangelista de Sousa, o Barão de Mauá, representa sem 

dúvida, o maior destaque:  

 
[...] pioneiro no campo dos serviços públicos: fundou uma companhia de gás 
para a iluminação pública do Rio de Janeiro (1851), organizou as companhias 
de navegação a vapor no Rio Grande do Sul e no Amazonas (1852), 
implantou nossa primeira estrada de ferro, de Raiz da Serra à cidade de 
Petrópolis RJ (1854), inaugurou o trecho inicial da União e Indústria, primeira 
rodovia pavimentada do país, entre Petrópolis e Juiz de Fora (1854) e realizou 
o assentamento do cabo submarino (1874). Em sociedade com capitalistas 
ingleses e cafeicultores paulistas, participou da construção da Recife and São 
Francisco Railway Company, da Ferrovia Dom Pedro 2º. (atual Central do 
Brasil) e da São Paulo Railway (Santos-Jundiaí). Iniciou a construção do 
canal do mangue no Rio de Janeiro e foi o responsável pela instalação dos 
primeiros cabos telegráficos submarinos, ligando o Brasil à Europa. No final 
da década de 1850, o visconde fundou o Banco Mauá, MacGregor & Cia, com 
filiais em várias capitais brasileiras e em Londres, Nova York, Buenos Aires e 
Montevidéu.4  
 
  
 
 

                                                         

 

 

 

 
4 Em <http://educacao.uol.com.br/biografias/irineu-evangelista-de-sousa-visconde-de-maua.jhtm>. 

Acesso em 12 out. 1013. 
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3.2 DA IMPRECISÃO TERMINOLÓGICA “PPP”  

 

 Apesar de parecer uma tarefa intuitiva, conceituar de forma cabal a expressão 

“Parcerias Público-Privadas”  não constitui uma empresa simples; inicialmente, pela 

possibilidade de se empregar o termo em sentido estrito, designando uma forma 

específica de cooperação  entre os setores público e privado; ou sem sentido amplo, 

abarcando genericamente as mais antigas e variadas possibilidades desse tipo de 

parceria.   

 Edward Yescombe (2007, p. 2), em reconhecido trabalho, indica que a 

terminologia “parcerias público-privadas”, teria surgido na década de 1950 nos 

Estados Unidos, quando do financiamento conjunto de programas educacionais pelos 

setores público e privado, sendo utilizada de forma mais ampla na década seguinte, 

para designar os empreendimentos público-privados de renovação da infraestrutura 

urbana.  

  Elucida o autor que atualmente essa expressão é também utilizada nos Estados 

Unidos para designar a prestação de serviços sociais por entidades privadas sem fins 

lucrativos ou a realização de pesquisas no setor privado, mediante financiamento 

público. No âmbito internacional, pode se referir às iniciativas conjuntas de governos, 

agências humanitárias e o setor privado, para o combate de doenças como a AIDS e 

a malária, para o aperfeiçoamento de técnicas na agricultura, ou a promoção do 

desenvolvimento econômico em geral. 
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   Como se vê, essa variabilidade fenomenológica dificulta o estabelecimento de 

um conceito preciso para as PPP. Nesse sentido, argumenta Maria Eduarda Azevedo 

(2009, p. 15):  

As Parcerias Público-Privadas (PPP’s) são uma via alternativa de realização 
de iniciativas públicas centradas no investimento infraestrutural e na 
reestruturação dos modelos de prestação de serviços públicos, que reclama 
ainda uma reflexão jurídica adequada. 
 
 

  Complementa a autora lusitana dizendo que as PPP, “ainda que amplamente 

difundidas a nível mundial, não têm expressão em um conceito jurídico, seja no plano 

dos Estados, seja das Organizações Internacionais” (2009, p. 361). Afirma ainda que 

esses contratos:  

[...] correspondem a um conceito polissêmico, não existindo uma posição 
consensual e estabilizada sobre o que na verdade constitui, ou não, uma 
parceria. Dir-se-ia até que a evidência intuitiva não facilita a tarefa, havendo 
mesmo quem advogue, [...] que a abordagem PPP, para não perder o 
carácter inovador e dinâmico, não deve ser reconduzida a uma noção precisa, 
de consequências inegavelmente limitadoras (2009, p.364).   

 

  Diante de tal imprecisão e tendo por foco os objetivos estabelecidos no 

presente trabalho, torna-se oportuna uma delimitação mais objetiva das PPP. Nesse 

desiderato, digna de menção é a caracterização proposta pela Comissão Europeia, 

constante do Livro Verde5 de 2004:    

De um modo geral, as PPP caracterizam-se pelos seguintes elementos: 
• A duração relativamente longa da relação, que implica a cooperação entre 
o parceiro do sector público e o parceiro do sector privado sobre diferentes 
aspectos de um projecto a realizar. 
• O modo de financiamento do projecto, assegurado em parte pelo sector 
privado, por vezes através de complexas montagens jurídico-financeiras 
envolvendo os diversos intervenientes. Aos financiamentos privados podem, 

                                                         

 

 

 

 
5 Os Livros Verdes lançados pela Comissão Europeia são documentos de discussão voltados a 
estimular o debate e lançar um processo de consulta, no nível europeu, sobre um determinado tópico. 
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todavia, acrescentar-se financiamentos públicos, por vezes de montantes 
assaz significativos.  
• O papel importante do agente económico, que participa em diferentes fases 
do projecto (concepção, realização, aplicação, financiamento). O parceiro do 
sector público concentra-se essencialmente na definição dos objectivos a 
atingir em termos de interesse público, de qualidade dos serviços propostos, 
de política dos preços, e assegura o controlo do cumprimento destes 
objectivos.  
• A distribuição dos riscos entre o parceiro do sector público e o parceiro do 
sector privado, para o qual são transferidos os riscos habitualmente 
suportados pelo sector público. Contudo, as PPP não implicam 
necessariamente que o parceiro do sector privado assuma todos os riscos, 
ou a parte mais importante dos riscos decorrentes da operação. A distribuição 
precisa dos riscos efectuar-se-á caso a caso, em função das capacidades 
respectivas das partes em causa para os avaliar, controlar e gerir.6 

 

  Há que se ressaltar que o instituto ora delimitado não se restringe à 

nomenclatura PPP, sendo comum a utilização de termos alternativos. Yescombe 

(2007., p.4) aborda com propriedade a questão:  

 
Cabe menção acerca da existência de nomes alternativos para as PPP’s: 
• Private Participation in Infrastructure (PPI), expressão em princípio 

criada pelo Banco Mundial [...]; 
• Private-Sector Participation (PSP), também usado no setor bancário de 

desenvolvimento [...]; 
• P3, usado na América do Norte; 
• Privately-Financed Projects (PFP), usado na Australia; 
• P-P Partnership (evitando-se confundir com PPP no sentido de  

‘purchasing power parity’, um método de comparação de taxas de câmbio 

que reflete os custos reais de mercadorias e serviços em diferentes 
países); 

• Private Finance Initiative (PFI), termo de origem britânica, também 
utilizado no Japão e na Malásia. (grifo e tradução nossos). 
 

 
 
 
 
 
 

                                                         

 

 

 

 
6 Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/pt/com/2004/com2004_0327pt01.pdf>. 

Acesso em: 13 out. 2013. 
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3.3 DOS MODELOS DE PPP 

 

 As parcerias público-privadas abrangem um espectro de modelos que se 

diferenciam pelo grau de distribuição dos riscos e responsabilidades entre os 

cooperados. De acordo com a Comissão Econômica das Nações Unidas para a 

Europa7, o quadro a seguir descreve as formatações mais típicas:  

 

Quadro 1: Modelos de parcerias público-privadas 

(continua) 

Buy-Build-Operate 
(BBO) 

ocorre a transferência de um bem a uma entidade privada ou semi-
privada que se encarrega da operação por um tempo determinado. 
O controle estatal é exercido de acordo com o contrato e ao tempo 
da transferência do bem. 

Build-Own-Operate 
(BOO) 

o parceiro privado financia, constrói, detém a propriedade, opera o 
bem ou serviço por tempo indeterminado, sem a obrigação de 
transferi-las ao final. O controle estatal é estipulado na celebração do 
contrato e pela autoridade regulatória no decorrer da avença. 

Build-Own-Operate--
Transfer 
(BOOT) 

o parceiro privado é franqueado para financiar, projetar, construir e 
operar  o bem (mediante cobrança de tarifas) por prazo determinado; 
havendo posteriormente a transferência da propriedade ao setor 
público.   

Build-Operate-Transfer 
(BOT) 

o parceiro privado desenha, financia e constrói uma nova 
infraestrutura mediante um contrato de concessão de longa duração, 
opera o empreendimento na vigência contratual, depois, transfere a 
propriedade ao setor público. O modelo é bem semelhante às formas 
BOOT e BLOT, distinguindo-se apenas em relação à propriedade das 
instalações. 

Build-Own-Lease-
Transfer (BOLT) 

o parceiro privado constrói a infraestrutura, detém a sua propriedade, 
a explora comercialmente mediante arrendamento e, ao final do 
projeto, devolve sua propriedade ao Estado, ou transfere a 
propriedade ao arrendatário por meio do exercício de opção de 
compra. 

                                                         

 

 

 

 
7 Disponível em <http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/publications/ppp.pdf>. Acesso em 23 ago. 

2013 
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Quadro 1: Modelos de parcerias público-privadas 

(continuação) 

Design-Build-Finance-
Operate (DBFO) 

o setor privado, mediante um contrato de arrendamento a longo 
prazo, projeta, constrói, financia e opera um empreendimento, 
transferindo a instalação ao setor público ao término do contrato. 

Finance Only 

o parceiro privado, geralmente uma empresa de serviços financeiros, 
patrocina um projeto diretamente ou por meio de mecanismos, tais  
como  contratos de arrendamento a longo prazo ou emissão de títulos 
obrigacionais. 

Operation & 
Maintenance Contract 

(O & M) 

o parceiro privado, mediante contrato, opera um bem de propriedade 
pública por prazo determinado, permanecendo com a entidade 
pública a propriedade do bem. Muitos não consideram espécie de 
PPP e sim mero contrato de serviço. 

Design-Build (DB) 

o parceiro privado, por um preço fixo, desenha e constrói uma 
infraestrutura, atendendo especificações de desempenho do setor 
público,  entregando a obra em condições de pleno funcionamento e 
assumindo os riscos relativos a custos extraordinários. Muitos não 
consideram espécie de PPP e sim mero contrato de obra pública.    

Operation 
License 

o parceiro privado recebe uma licença ou os direitos para operar um 
serviço público, geralmente por um prazo determinado. Modalidade 
frequentemente utilizada em projetos de Tecnologia da Informação 
(TI). 

Concessão 

representa um modelo contratual de cooperação público-privada, 
caracterizada pela ausência de qualquer solidadariedade financeira 
por parte da entidade concedente, ou seja, o agente privado, assume 
o risco integral da exploração, realizando sozinho os investimentos 
previstos e compondo sua remuneração apenas pela tarifação dos 
utentes. 

 

 Maria Eduarda Azevedo comenta a respeito da aplicabilidade desse último 

modelo (2009, p. 447): 

 
A generalidade dos países que recorrem à abordagem PPP fazem-no 
majoritariamente através de parcerias contratuais, materializadas de forma 
predominante no contrato de concessão, na dupla vertente de obra ou de 
serviço público, devido não só à já referida ausência de uma figura jurídica 
específica de dimensão internacional para acolher este esquema de 
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associação entre as esferas pública e privada, mas sobretudo à circunstância 
de a técnica concessória corresponder à forma que historicamente melhor se 
tem adequado à conjugação de ambos os universos para a organização e 
operação de tarefas de serviço público. 

 

  Pela figura a seguir, torna-se possível observar o escalonamento dos modelos 

de PPP quanto ao grau de envolvimento do parceiro privado, bem como quanto ao 

nível de risco a ele alocado. 

 
Figura 2: Escala das Parcerias Público-Privadas 

 

Fonte: Canadian Council of Public-Private Partnerships8 

  
                                                         

 

 

 

 
8 Disponível em: <http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/publications/ppp.pdf>. Capturado em 15 
jun 2013, p. 2.  
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3.4 TIPOLOGIA BRASILEIRA DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 

 
 Carlos Ari Sundfeld (2007, p. 20) salienta que, no Brasil, a concepção das PPP 

teve início com o programa de Reforma do Estado ocorrido na década de 90, 

caracterizado pelas privatizações de empresas estatais, pela flexibilização de serviços 

públicos e pela diminuição de monopólios estatais. Por essa época, deu-se a 

promulgação de uma série de leis disciplinando diversas formas de cooperação entre 

os setores público e privado, fato a que se deu a alcunha de “ciclo das parcerias”.  

Assim, foi difundida no país a idéia de que o Poder Público deveria estabelecer 

contratos de parceria com a iniciativa privada, de forma a se alcançar o máximo de 

benefício para a população, com o mínimo de custo para o Estado.  

  Além de diversas leis setoriais sobre energia, telecomunicações, petróleo e 

gás, destacaram-se no contexto, a Lei Geral de Concessões (Lei nº 8.987/95), a Lei 

dos Portos (Lei nº 8.630/93), a Lei sobre Organizações Sociais OS (Lei federal nº 

9.637/98), e a Lei sobre Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público 

OSCIP (Lei federal nº 9.790/99). Posteriormente, foi promulgada a Lei nº 

11.079/2004, que disciplinou no Brasil o instituto das Parcerias Público-Privadas em 

sentido estrito, categorizando-as como espécie de contrato de concessão. É o que se 

verifica pelo polêmico art. 2º do referido diploma:  

 
Art. 2o Parceria público-privada é o contrato administrativo de 
concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa. 
§ 1o Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de 
obras públicas de que trata a Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 
quando envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários 
contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. 
§ 2o Concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que 
a Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva 
execução de obra ou fornecimento e instalação de bens. 
§ 3o Não constitui parceria público-privada a concessão comum, assim 
entendida a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata 
a Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando não envolver 
contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. 
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§ 4o É vedada a celebração de contrato de parceria público-privada: 
I – cujo valor do contrato seja inferior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de 
reais); 
II – cujo período de prestação do serviço seja inferior a 5 (cinco) anos; ou 
III – que tenha como objeto único o fornecimento de mão-de-obra, o 
fornecimento e instalação de equipamentos ou a execução de obra pública. 
(grifo nosso).    
 
 

  Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2006, p. 161), a Lei Federal nº 11.079/2004 

não objetivou definir o que seria Parceria Público-Privada, mas apenas apresentar 

duas modalidades: a concessão patrocinada e a concessão administrativa. Neste 

mesmo cenário, propôs José dos Santos Carvalho Filho (2012, p. 264) a seguinte 

sistematização: 

A classificação básica divide as concessões de serviços públicos9 em duas 
categorias: (1ª) concessões comuns; (2ª) concessões especiais. As 
concessões comuns são reguladas pela Lei nº 8.987, de 13.2.1995, e 
comportam duas modalidades: (1ª) concessões de serviços públicos 
simples; (2ª) concessões de serviços públicos precedidas da execução 
de obra pública. Sua característica consiste no fato de que o poder 
concedente não oferece qualquer contrapartida pecuniária ao concessionário; 
todos os seus recursos provêm das tarifas pagas pelos usuários. De outro lado, 
as concessões especiais são reguladas pela Lei 11.079, de 30.12.2004, e 
também se subdividem em duas categorias: (1ª) concessões patrocinadas; (2ª) 
concessões administrativas. As concessões especiais são caracterizadas pela 
circunstância de que o concessionário recebe determinada contraprestação 
pecuniária do concedente. Incide sobre elas o regime jurídico atualmente 
denominado de “parcerias público-privadas”. 

 

  Com a devida vênia, observa-se que, com a Lei nº 11.079/2004, além de 

restringir as PPP em relação ao valor da contratação, ao prazo da avença e a 

amplitude mínima do objeto, pecou profundamente o legislador ao promover um 

enquadramento às avessas, invertendo a relação gênero-espécie entre os institutos 

PPP e concessões. Com maestria, o Prof. Francisco Cavalcanti (CORREA; et. al., 

2013, p. 257-258)  questiona esta conduta: 

                                                         

 

 

 

 
9 Data venia, melhor opção teria sido a supressão da expressão “de serviços públicos” em destaque.  
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A inserção das PPP como figuras representativas de um gênero concessões 
é um grande equívoco científico. Sabido é que, muitas vezes, a PPP pode 
valer-se de uma estrutura contratual de concessões, mas a sua abrangência 
é maior. A utilização eventual e parcial da moldura de concessão não pode 
ter o condão de transformá-la naquele antigo modelo. Nas PPP, o ente 
público é sócio na sociedade de propósito específico. É, como já se disse, a 
PPP, um instrumento intermediário entre a delegação, por conta e risco do 
delegado, e o exercício direto da atividade.   
 
 

  Complementa o professor, que no Brasil, podem ser vislumbradas várias 

hipóteses de conjugação de esforços “que em outros sistemas jurídicos, enquadrar-

se-iam no conceito de PPP”; citando como exemplos a formação de grandes 

consórcios público-privados entre os vencedores das licitações para construção e 

exploração das usinas hidroelétricas de Santo Antônio, Girau e Belo Monte;  “a 

participação do BNDES Participações S/A, subsidiária do BNDES, como sócio 

minoritário de empreendimentos privados”; além dos termos de parceria celebrados 

entre o poder público e entidades privadas sem fins lucrativos, titulando-as como 

OSCIP (2013, p. 261-262). O art. 9º da Lei nº 9.790/99 ratifica com propriedade esse 

último exemplo: 

Art. 9o Fica instituído o Termo de Parceria, assim considerado o instrumento 
passível de ser firmado entre o Poder Público e as entidades qualificadas 
como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público destinado à 
formação de vínculo de cooperação entre as partes, para o fomento e a 
execução das atividades de interesse público previstas no art. 3o desta Lei. 
(grifo nosso).  
  
 

  Nesse mesmo azimute, alinha-se o art. 5º da Lei nº 9.637/98, que trata da 

qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como 

organizações sociais, mediante a celebração de contratos de gestão:  

 
Art. 5o Para os efeitos desta Lei, entende-se por contrato de gestão o 
instrumento firmado entre o Poder Público e a entidade qualificada como 
organização social, com vistas à formação de parceria entre as partes 
para fomento e execução de atividades relativas às áreas relacionadas no 
art. 1o. (grifo nosso).   
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  Dessa forma, conclui Fracisco Cavalcanti (op. cit., p.263): 

 
Em verdade, melhor seria observar que as parcerias têm tido variadas formas 
jurídicas e não apenas com a utilização do modelo de concessões 
tradicionais, ou o entendimento, a partir de um equivocado conceito restritivo, 
previsto na Lei n. 11.079/2004, que esse padrão abarcaria todo o conjunto de 
PPP. 
 
 

 Num inevitável propósito comparativo, torna-se oportuno citar no âmbito da 

legislação portuguesa, parte do Decreto-Lei nº 86/2003, que definiu normas especiais 

aplicáveis às parcerias público-privadas nas terras lusitanas: 

Artigo 1.º 
Objecto 
O presente diploma tem por objecto a definição de normas gerais aplicáveis 
à intervenção do Estado na definição, concepção, preparação, concurso, 
adjudicação, alteração, fiscalização e acompanhamento global das parcerias 
público-privadas. 
Artigo 2.º 
Definição de parceria público-privada e âmbito de aplicação 
1 - Para os efeitos do presente diploma, entende-se por parceria público-
privada o contrato ou a união de contratos, por via dos quais entidades 
privadas, designadas por parceiros privados, se obrigam, de forma 
duradoura, perante um parceiro público, a assegurar o desenvolvimento de 
uma actividade tendente à satisfação de uma necessidade colectiva, e em 
que o financiamento e a responsabilidade pelo investimento e pela 
exploração incumbem, no todo ou em parte, ao parceiro privado.  
2 - São parceiros públicos: 
a) O Estado e entidades públicas estaduais; 
b) Os fundos e serviços autónomos; 
c) As empresas públicas e as entidades por elas constituídas com vista à 
satisfação de interesses comuns.  
3 - O presente diploma é igualmente aplicável a todas as parcerias em que o 
equivalente ao parceiro não público seja uma empresa pública, uma 
cooperativa ou uma instituição privada sem fins lucrativos.  
4 - Constituem, entre outros, instrumentos de regulação jurídica das 
relações de colaboração entre entes públicos e entes privados:  
a) O contrato de concessão de obras públicas; 
b) O contrato de concessão de serviço público; 
c) O contrato de fornecimento contínuo; 
d) O contrato de prestação de serviços; 
e) O contrato de gestão; 
f) O contrato de colaboração, quando estiver em causa a utilização de 
um estabelecimento ou uma infra-estrutura já existentes, pertencentes 
a outras entidades, que não o parceiro público.  

5 - Excluem-se do âmbito de aplicação do presente diploma: 
a) As empreitadas de obras públicas; 
b) Os arrendamentos; 
c) Os contratos públicos de aprovisionamento; 
d) Todas as parcerias público-privadas que envolvam um encargo acumulado 
actualizado inferior a 10 milhões de euros ou um investimento inferior a 25 
milhões de euros, excluindo-se destes montantes os provenientes de fundos 
comunitários;  
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e) Todos os outros contratos de fornecimento de bens ou de prestação de 
serviços, com prazo de duração igual ou inferior a três anos, que não 
envolvam a assunção automática de obrigações para o parceiro público no 
termo ou para além do termo do contrato. (PORTUGAL, 2003, grifo nosso). 

   

  Acerca do tema Maria Eduarda Azevedo, declara (2009, p. 305-306): 

Centrado nas PPP’s contratuais, o direito português, à semelhança da 
generalidade dos ordenamentos jurídicos, não se propôs criar um novo tipo 
de contrato para consubstanciar os procedimentos de contratação e 
padronizar os instrumentos de regulação jurídica das parcerias. Ao invés, 
acolhe de forma expressa um leque indicativo de formas contratuais clássicas 
que, de modo isolado ou combinado, são susceptíveis de acomodar as 
parcerias público-privadas de acordo com um leque de princípios 
fundamentais.   
 
 

 Complementa ainda a autora (2009, p. 464-466):  

 
Neste quadro, a lei PPP prevê, e bem, um elenco apenas indicativo de formas 
contratuais para acolher parcerias, consagrando, para lá dos contratos de 
concessão de obra e de serviço público, também o contrato de fornecimento 
contínuo, o contrado de prestação de serviços, o contrado de gestão e o 
contrato de colaboração, adminitindo a sua expansibilidade.   
[...] 
Desta forma, Portugal, é hoje, claramente, um caso paradigmático ao nível 
quer do ordenamento jurídico, quer da prática PPP, podendo considerar-se 
que as parcerias contratuais foram mais longe do que a concessão. 
[...] 
Desta forma, ponderada a larga experiência internacional, em matéria 
contratual, as PPP’s envolvem um verdadeiro desafio ao instituto do contrato, 
dado que, se, por um lado, levaram mais longe a ocnessão clássica, por outro, 
elas próprias vão além da concessão, quando admitem todas as fiuras 
contratuais existentes ou a criar, na condição de que dêem expressão a um 
conjunto de princípios fundamentais que encerram a própria essência da 
abordagem em parceria. 

 

   Frente ao exposto, torna-se possível inferir que o ordenamento jurídico 

brasileiro não é omisso em relação às diversas espécies contratuais de parcerias 

público-privadas, a exemplo das concessões, termos de parceria, contratos de gestão, 

entre outras já previstas. O que se lamenta é que, por uma equivocada restrição 

conceitual da Lei nº 11.079/2004, o marco legal das PPP (em sentido amplo) no Brasil 

tenha se tornado uma colcha de retalhos por demais difusa. 
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4 DAS DESESTATIZAÇÕES BRASILEIRAS 

4.1 DELIMITAÇÃO SEMÂNTICA 

Uma análise acerca das desestatizações brasileiras requer preliminarmente 

uma correta delimitação semântica da expressão. Se ao estatizar o Estado passa a 

intervir na economia, assumindo posições antes afetas aos particulares, desestatizar 

seria a conduta contrária, ou seja, o Estado devolve à iniciativa privada o espaço que 

antes lhe privou. Apesar da aparente simplicidade, grande celeuma reside na distinção 

das formatações por meio das quais esse fenômeno se manifesta.  

De forma geral, os doutrinadores se dividem em duas correntes. Uma primeira, 

atribui aos termos desestatização e privatização uma relação gênero-espécie. É o que 

se verifica no posicionamento de Marcos Juruena Villela Souto (2001, p. 30), ao definir 

desestatização como sendo “a retirada da presença do Estado de atividades 

reservadas constitucionalmente à iniciativa privada (princípio da livre iniciativa) ou de 

setores em que ele possa atuar com maior eficiência (princípio da economicidade)”; e 

privatização, concessão, permissão, terceirização e gestão associada de funções 

públicas, como espécies desse gênero.  

Nessa mesma perspectiva, Marcos Jordão Teixeira do Amaral Filho (1996, 

p.41) distinguiu as expressões “desestatização”, “privatização” e 

“desregulamentação”: 

O conceito de desestatização possui um caráter ideológico, no sentido de ter-
se tornado um fim perseguido pela sociedade contemporânea. Constitui, de 
outro lado, um amplo movimento da sociedade e contemporânea em direção 
a mais democracia e maior autonomia para decidir seus próprios destinos, 
sem a tutela onipresente do Estado. Com esse significado, possui um sentido 
mais amplo que contém as noções de privatização e desregulamentação. 
Enquanto a desestatização, como fim perseguido, situa-se no terreno 
ideológico deste final de século, privatização e desregulamentação situam-se 
no campo da realidade concreta, objetiva pelo direito, consubstanciado nos 
atos e leis decorrentes.” – e continua – “[...] desregulamentação significa a 
eliminação total ou parcial das regras relativas ao mercado e às atividades 
econômicas [...] e privatização é o termo empregado “[...]simplesmente para 
designar a transferência das empresas de propriedade do Estado e as 
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atividades por ele exercidas para o setor privado, obedecidas às mais 
variadas formas de transferência de capital aos particulares. 

 

  Uma segunda corrente preferiu dar amplitude ao conceito de privatização. 

Como exemplo pode ser indicada a opinião de Maria Sylvia Zanella Di Pietro (op. cit., 

p. 23-24), para quem privatização abrange uma acepção restrita, disciplinada no 

Direito brasileiro pela Lei nº. 9.491/97, contemplando apenas a transferência de ativos 

ou de ações de empresas estatais para o setor privado; e outra bem mais ampla, 

abrangendo: 

[...] todas as medidas com o objetivo de diminuir o tamanho do Estado e que 
compreendem, fundamentalmente: 
a)desregulação (diminuição da intervenção do Estado no domínio 
econômico); 
b)desmonopolização de atividades econômicas; 
c)a venda de ações de empresas estatais ao setor 
privado (desnacionalização ou desestatização) 
d)a concessão de serviços públicos (com a devolução da qualidade de 
concessionário à empresa privada e não mais a empresas estatais, como 
vinha ocorrendo); 
e)os contracting out (como forma pela qual a Administração Pública celebra 
acordos de variados tipos para buscar a colaboração do setor privado, 
podendo-se mencionar, como exemplos, os convênios e os contratos de 
obras e prestação de serviços); é nesta última formula que entra o instituto 
da terceirização. 

 

Analisando-se o campo normativo frente aos posicionamentos supracitados, 

conclui-se pela Lei 8.031/90, peça inaugural do PND brasileiro, a opção do legislador 

em reduzir o fenômeno da desestatização à privatização. É o que se verifica no art. 4º 

do referido diploma: 

Art. 4° Os Projetos de privatização serão executados mediante as seguintes 
formas operacionais: 
I - alienação de participação societária, inclusive de controle acionário, 
preferencialmente mediante a pulverização de ações junto ao público, 
empregados, acionistas, fornecedores e consumidores; 
II - abertura de capital; 
III - aumento de capital com renúncia ou cessão, total ou parcial, de direitos 
de subscrição; 
IV - transformação, incorporação, fusão ou cisão; 
V - alienação, arrendamento, locação, comodato ou cessão de bens e 
instalações; ou 
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VI - dissolução de empresas ou desativação parcial de seus 
empreendimentos, com a conseqüente alienação de seus ativos. (BRASIL, 
1990). 

 

Com a promulgação da Lei nº 9.491/97, essa perspectiva conceitual foi 

alterada. Dessa vez, valeu-se o legislador da terminologia “desestatização”, 

atribuindo-lhe o espectro genérico, já mencionado. Além disso, houve a alteração do 

rol das hipóteses por meio das quais o fenômeno pode se manifestar, tendo sido 

inclusos outros tipos de atos e contratos administrativos não afetos à alienação 

patrimonial, destacando-se os incisos VI e VII do art. 4º: 

 
Art.  4º As desestatizações serão executadas mediante as seguintes 
modalidades operacionais: 
I - alienação de participação societária, inclusive de controle acionário, 
preferencialmente mediante a pulverização de ações; 
II - abertura de capital; 
III - aumento de capital, com renúncia ou cessão, total ou parcial, de direitos 
de subscrição; 
IV - alienação, arrendamento, locação, comodato ou cessão de bens e 
instalações; 
V - dissolução de sociedades ou desativação parcial de seus 
empreendimentos, com a conseqüente alienação de seus ativos; 
VI - concessão, permissão ou autorização de serviços públicos. 
VII - aforamento, remição de foro, permuta, cessão, concessão de direito 
real de uso resolúvel e alienação mediante venda de bens imóveis de 
domínio da União. (BRASIL, 1997, grifo nosso). 
 
 

Assim, para o alcance dos fins propostos neste trabalho, o sentido a ser 

empregado para desestatização não será outro, senão o estabelecido pela art. 2º, 

também da Lei 9.491/97:  

 
Art. 2º [...] 
§ 1º Considera-se desestatização: 
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 administradores 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. 
c) a transferência ou outorga de direitos sobre bens móveis e imóveis da 
União, nos termos desta Lei. (idem, grifo nosso). 
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4.2 HISTÓRICO BRASILEIRO DAS DESESTATIZAÇÕES 

O fenômeno das desestatizações surgiu num ambiente político caracterizado 

pelos traumas decorrentes das duas grandes guerras mundiais, sobretudo pelas 

tensões da guerra fria. As economias locais encontravam-se duplamente fragilizadas: 

internamente, pelo agigantamento das estruturas estatais, e  externamente, em razão 

da globalização, promovida pela evolução tecnológica, bem como pelo aumento da 

velocidade do tráfego de capitais e informações. Tudo isso contribuiu para uma maior 

percepção do indivíduo acerca da ineficiência do aparelho estatal.    

  O início do século XX foi marcado pela falência dos mercados, tendo sido a 

crise de 1929 o seu clímax. Políticas como o “New Deal”, levaram a um 

intervencionismo estatal sem precedentes, no mais perfeito estilo keynesiano.   

 
Setores como os de energia elétrica, petróleo e combustíveis, transportes 
ferroviários, estradas de rodagem, químico e petroquímico, siderurgia, 
fertilizantes, mineração e metalurgia, e telecomunicações, para citar apenas 
os principais, sofreram, em graus variados, intervenção estatal. Ela ocorreu 
na forma de controle do capital das principais empresas, através de 
participações minoritárias no capital de empresas privadas, do controle do 
crédito subsidiado dos bancos públicos e do controle administrativo dos 
principais aspectos do funcionamento dessas indústrias. Em muitos desses 
casos essa intervenção foi amparada por lei, concedendo ao setor público o 
monopólio ou o controle quase absoluto da atividade. (TOURINHO e 
VIANNA, 1993) 

 

 A segunda metade do século XX foi marcada por outra falência: a do modelo 

estatal então vigente. Mais precisamente nos anos 80, a Primeira Ministra da 

Inglaterra, Margareth Tatcher, sob o argumento de que não mais teria condições de 

sustentar o Estado, promoveu a sucumbência de inúmeros direitos sociais. Nasceu 

assim o neoliberalismo, um novo modelo de gestão estatal que se alastrou pelo 

mundo.  Como bem argumentou Diogo de Figueiredo Moreira Neto (2005, p. 102): 
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Diante dessa dupla falência, evidenciada pela ineficiência crônica dos 
serviços públicos; pelo endividamentopúblico intolerável; 
pela inflação perversa e irredutível; pelo belicismo dos governos, com suas 
corridas armamentistas; e pelo peso crescente dos tributos, as sociedades 
nacionais não tinham alternativa que partir para a reformulação dos dois 
modelos interventivos e, reivindicando então o seu protagonismo, 
desenvolver um modelo misto, temperando organização e disciplina até então 
atingidas pelo Estado, com as potencialidades inesgotáveis de criatividade 
própria das sociedades livres.   
 

 

   O Brasil não representou uma excessão a essa mudança. Já em 1977, na 

vigência do goerno Geisel, por meio do Decreto nº 80.827, o Ministério do 

Planejamento ficou responsável pela aprovação dos programas de investimento das 

fundações, autarquias e outras instituições da administração indireta; além de vedar 

expressamente a essas entidades a possibilidade de ultrapassarem o limite máximo 

fixado pelo Presidente da República para seu investimento total. 

 O estímulo que essas instituições tiveram em contrair empréstimos além de 

suas necessidades, a fim de permitir a continuação dos grandes projetos de 

investimento iniciados no governo Geisel, representou uma das principais razões 

desse descontrole, visto que com os débitos externos ampliados e o aumento das 

taxas de juros internacionais a partir de 1979, as despesas financeiras cresceram 

exponencialmente. 

 Pelo Programa Nacional de Desburocratização (PND), instituído pelo Decreto 

nº 83.740, de 18 de julho de 1979, viu-se pelo governo federal a adoção de uma 

política de redução da  presença do estado na vida do cidadão, bem como da 

contenção da criação indiscriminada de empresas estatais; situação descrita no art. 

3º do referido diploma: 

 



67 

 

 

 

 

 

Art . 3º - O programa terá por objetivo: 
[...] 
b) reduzir a interferência do Governo na atividade do cidadão e do 
empresário e abreviar a solução dos casos em que essa interferência é 
necessária, mediante a descentralização das decisões, a simplificação do 
trabalho administrativo e a eliminação de formalidades e exigências cujo 
custo econômico ou social seja superior ao risco; 
[...] 
g) impedir o crescimento desnecessário da máquina administrativa 
federal, mediante o estímulo à execução indireta, utilizando-se, sempre que 
praticável, o contrato com empresas privadas capacitadas e o convênio com 
órgãos estaduais e municipais; 
h) velar pelo cumprimento da política de contenção da criação 
indiscriminada de empresas públicas, promovendo o equacionamento dos 
casos em que for possível e recomendável a transferência do controle para 
o setor privado, respeitada a orientação do Governo na matéria. (BRASIL, 
1979, grifo nosso). 
 
 

 Nessa perspectiva, foi criada a Secretaria de Controle de Empresas Estatais 

(SEST), definida como órgão central do Sistema de Planejamento Federal, nos termos 

do Decreto nº 84.128, de 29 de outubro de 1979. Segundo Costa e Miano (2013, 

p.156):  

Em seu primeiro censo, a SEST identificou 505 instituições sob controle da 
União. O que evidenciava o crescimento desordenado do número de estatais 
ocorrido na década de 1970 era a observação de que, das 268 empresas 
estatais, apenas 40 haviam sido criadas por lei. Ainda, das 228 restantes, 76 
foram absorvidas do setor privado, por estarem em processo de falência 
(Pinheiro & Oliveira Filho 1991). Tendo em vista essa informação, em julho 
do mesmo ano, foi criada a Comissão Especial de Desestatização, que 
restringiu a instituição de novas empresas públicas e estabeleceu diretrizes 
para a transferência destas para o setor privado. A Comissão Especial de 
Desestatização chegou a identificar 140 empresas para privatizar no curto 
prazo. O primeiro grupo a ser alienado era composto por 50 empresas, 
porém, o saldo do processo atingiu um total de apenas 20 empresas. De 
resto, uma empresa foi alugada e oito incorporadas a outras instituições 
públicas. Por outro lado, enquanto essas desestatizações aconteciam, mais 
seis empresas privadas passaram para o controle do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Como resultado, as 
privatizações foram consideradas um fracasso, já que, no geral, as poucas 
empresas vendidas eram, na verdade, reprivatizadas. Ainda, nenhuma das 
grandes estatais foi alienada, seja pelas restrições aos potenciais 
compradores, seja pela necessidade de liberalização da economia. Os 
principais ganhos obtidos não foram, portanto, as vendas das empresas, mas 
sim o acúmulo de experiência e conhecimento acerca da identificação de 
quais empresas alienar, que processos utilizar, como superar as oposições, 
além dar publicidade ao tema (Pinheiro & Oliveira Filho, 1991). 
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4.2.1 Privatizações no Governo Figueiredo (1981-1984) 

   No início do governo Figueiredo, as críticas à atuação das empresas estatais 

não estavam focadas nas ideias de eficiência e eficácia. Segundo relatam Pinheiro e 

Oliveira Filho (1991, p. 13), a preocupação naquela altura era desacelerar a expansão 

do setor produtivo estatal, visto que as empresas estatais tinham saído do controle 

das autoridades federais.  

 Por meio do Decreto nº 86.215, de 25 de julho de 1981, que estabeleceu as 

normas para a transferência de empresas estatais para a iniciativa privada, foi 

revelada a clara intenção do governo em privatizar empresas que foram transferidas 

ao controle pelo setor público em virtude de problemas financeiros. Assim, diante da 

crise da dívida externa ocorrida em 1982, o governo Figueiredo, apesar de 

claudicante, não teve outro caminho a seguir senão o da privatização.  

  Na verdade, por essa época, não havia a intenção de se deflagrar em larga 

escala um programa de privatizações. O que se verificou foi a  "reprivatização" de 

pequenas empresas de setores tais como hotelaria, têxteis, processamento de dados, 

papel e celulose, que nos anos 70 haviam sido estatizadas por apresentarem 

problemas financeiros, sobretudo junto ao BNDES. 

Tabela 1: Privatizações ocorridas no Brasil entre 1981 e 1984 

                                                                                                                                 (continua) 

EMPRESA SETOR 
DATA 

VENDA 
VALOR VENDA 
(US$ Milhões) 

1. Cia. Química do Recôncavo Química Nov.1981 5,1 

2. Cia. América Fabril Têxtil Nov.1981 28,8 

3. Riocell Administr. S.A. (holding) Celulose Mar.1982 77,6 
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Tabela 1: Privatizações ocorridas no Brasil entre 1981 e 1984 

                                                                                                                           (continuação) 

4. Riocell (Trade GMBH) Celulose Mar.1982 - 

5. Rio Grande Cia. de Celulose do Sul Celulose Mar.1982 - 

6. Florestal Rio Cell Celulose Mar.1982 - 

7. Fábrica de Tecidos Dona Isabel Têxtil Jul.1982 16,9 

8. Método Org. Plan. e Adm de Sistemas 
Empresariais LTDA. 

Consultoria Jun.1982 0,1 

9. Ind. Brasileira de Papel Papel Ago.1982 3,2 

10. Cia. Pernambucana de Borracha SIntética Borracha Dez.1982 24,8 

11. Óleos de Palma S.A. – Agroindústria Opalma 
Óleos 

Vegetais 
Mar.1983 3,1 

12. Federal de Seguros S.A. Seguros Abr.1983 7,1 

13. Nitriflex S.A. – Indústria e Comércio Química Abr.1983 5,4 

14. Cia. Brasileira de Cimento Portland Perus Cimento Abr.1983 15,9 

15. Força e Luz Crisciúma S.A. Energia Mai.1982 2,8 

16. Livraria José Olympio Editora - Mai.1982 - 

17. Encine Audiovisual S.A. Editora Abr.1984 0,3 

18. Sidacta S.A. Editora Abr.1984 - 

19. Fiação e Tecelagem Lutfala Têxtil 1984 0,002 

Subtotal 1981-1984 191,1 

Fonte: Secretaria Executiva do Conselho Federal de Desestatização/M.F. 
 

 

4.2.2 Privatizações no Governo Sarney: 1985-1989 

  Durante o governo Sarney, o alavancar das privatizações na Europa, as 

transformações ocorridas no Leste Europeu e o desencanto quanto ao desempenho 

das empresas estatais promoveram uma alteração na percepção acerca do papel do 

Estado no desenvolvimento econômico brasileiro. 

  Na tentativa de reestruturar e ampliar a política de privatizações, uma série de 

atos normativos foram baixados pelo Presidente. Com o Decreto nº 91.991, de 28 de 
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novembro de 1985, algumas modificações foram inseridas no programa, no intuito de 

aumentar a transparência e o apelo político. Coube ao Decreto nº 95.886, de 29 de 

março de 1988,  a inclusão da redução do déficit público e da redução dívida externa 

entre os objetivos da privatização. Em 15 de janeiro de 1989,  por meio da Medida 

Provisória nº 26, rejeitada posteriormente pelo Congresso Nacional, tentou-se 

viabilizar, dentro dos limites constitucionais, a privatização de todas as empresas 

estatais.  

 Além do descompasso entre os poderes executivo e legislativo em relação à 

matéria, a gestão Sarney foi marcada pela atuação relevante do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Com a crise vivida pela economia 

brasileira no final da década de 70, algumas empresas, com sérias dificuldades 

financeiras, não conseguiram honrar seus compromissos junto à instituição. Assim,  a 

conversão dos créditos em capital, resultou na assunção do controle dessas empresas 

pelo banco e pela BNDES Participações S.A. (BNDESPAR), uma subsidiária. As 

tabelas a seguir demostram o acontecimento. 

Tabela 2: Empresas Estatizadas pela BNDESPAR 

EMPRESAS SETOR DE 
ATIVIDADE 

PORTE 
ECONÔMICO 
DA EMPRESA 

ESTADO ANO DA 
ESTATIZAÇÃO 

Caraíba Metais S.A. Mineração e 
Metalurgia do Cobre 

Grande BA 1974 

Celpag Papel e Celulose Grande SP 1981 

Cia. Celulose da Bahia Papel e Celulose Grande BA 1978 

Cia. Brasl do Cobre Mineração Médio RS 1974 

Cia. Nac. Tecidos Nova América Têxtil Grande RJ 1985 

Cosinor Cia. Sider. do Nordeste Siderurgia Grande PE 1982 

Mafersa S.A. Bens de Capital Grande SP 1964 

Máq. Piratininga S.A. Bens de Capital Pequeno SP 1982 

Máq. Piratininga e Nordeste Bens de Capital Pequeno PE 1982 

Sibra Eletrosid. Brasileira S.A. Ferro Ligas Grande BA 1982 

 
Fonte: BNDESPAR (1990). 
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Tabela 3: Empresas Estatizadas pelo BNDES 

EMPRESAS SETOR DE 
ATIVIDADE 

PORTE 
ECONÔMICO 
DA EMPRESA 

ESTADO PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA 

Aracruz Celulose 
S.A. 

Papel e 
Celulose 

Grande ES 
Controle compartilhado entre 
BNDESPAR e outros grupos, regulado 
através de Acordo de Acionistas. 

Cimental Siderurgia 
S.A. 

Siderurgia Grande MG 
Controle compartilhado entre o BNDES 
e o BDMG. 

Cobre Comput. e 
Sist. Brasileiros 

Informática Grande RJ Controle compartilhado. 

CRN Cia. 
Riograndense de 
Nigrogenados 

Energético Médio RS 

Controle compartilhado entre 
BNDESPAR, Petrofértil e Estado do 
Rio Grande do Sul. Empresa em 
processo de liquidação. 

Siderúrgica N.S. 
Aparecida 

Siderurgia Médio SP 

Embora não detivesse o controle da 
Companhia, o Sistema BNDES detinha 
responsabilidades que o colocavam em 
posição de virtual acionista controlador 
(detentor de 55% do capital total, 
38,4% do capital votante e 80% do 
endividamento da empresa. 

Usiminas Mecânica 
S.A. - Usimec 

Bens de 
Capital 

Médio MG 
Controle assumido pelo BNDES por 
ocasião da decisão da Usiminas. 

 
Fonte: BNDESPAR (1990). 

 

  A partir de 1986, no intuito de reverter seus resultados financeiros a 

BNDESPAR voltou-se à estratégia de sanear seu patrimônio mediante um programa 

de privatização de suas empresas controladas. Assim de junho de 1987 até o final de 

1989, foram mobilizados recursos da ordem de US$ 539 milhões, tendo sido 

concretizadas 13 operações. 

Tabela 4: Privatizações Brasileiras no período 1985 – 1989 

                                                                                                                                              (continua) 

EMPRESA CONTROLE 
ATIVOS 
TOTAIS 

NÚMERO DE 
EMPREGADOS 

VALOR 
VENDA 

(US$ 1.000) 

DATA 
VENDA 

Cia. Melhoramentos Blumenal – 
Grande Hotel Blumenal 

Governo 
Federal 286 53 420 08.86 

Cia. Nacional de Tecidos Nova 
América 

BNDES 49.635 3.712 15,855 06.87 

Máquinas Piratininga do Nordeste BNDES 2.361 333 1,428 07.87 

Máquinas Piratininga S.A. BNDES 24.056 1.085 107 09.87 

Eng. Hidráulica e Instrumentação S.A. 
- Engematic 

EMBRAER 2.275 12 3,827 01.87 

Ferritas Magnéticas S.A. – Fermag CVDR 1.375 40 853 12.87 
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Tabela 4: Privatizações Brasileiras no período 1985 – 1989 

                                                                                                                                        (continuação) 

Eletrosiderúrgica Bras. S.A. - SIBRA BNDES 13.254 1.200 29,024 04.88 

Aracruz Celulose BNDES 101.953 1.273 133,799 05.88 

    21,000 06.88 

    1,400 03.89 

Cia. Guatapara de Celulose/Papel - 
Celpag 

BNDES 101.398 296 72,736 05.88 

Caraíba Metais S.A. BNDES 1.491.659 3.958 87,110 08.88 

Cia. Sider. de Mogi das Cruzes - 
Cosim 

SIDERBRAS 43.418 772 4,123 09.88 

Cimental – Siderúrgica S.A. BNDES 63.725 4.682 59,000 09.88 

Cia. Brasileira de Cobre BNDESPAR 32.809 964 7,217 04.89 

Cia. Brasileira de Zinco      

Mineração Carmec      

Cia. de Celulose da Bahia - CCB BNDESPAR 99.655 190 14,409 07.89 

Cia. Ferro e Aço Vitória - Cofavi SIDERBRAS 102.176 2.550 8,215 07.89 

Usina Siderúrgica da Bahia - Usiba SIDERBRAS 131.659 1.473 54,240 10.89 

Subtotal (1985/89)  2.261.695 22.707 533,363  

Total Geral (1981/89)  2.535.250 27.571 723,402  

 
Fonte: Secretaria Executiva do Conselho Federal de Desestatização/M.F. 
 
 
 

4.2.3 Privatizações no Governo Collor: 1990-1992 

  No mesmo dia de sua posse, por meio da Medida Provisória nº 155, de 15 de 

março de 1990, o então Presidente da República, Fernando Collor de Melo instituiu o 

Programa Nacional de Desestatização (PND). Em sua primeira semana de trabalho,  

extinguiu onze empresas estatais e treze outras agências.   

  Em 12 de abril de 1990, após uma série de reedições, a MP nº 155 foi 

convertida em lei sob o nº 8.031, consolidando a política de privatizações como um 

elemento integrante das reformas econômicas iniciadas pelo Governo. O referido 

diploma operou efeitos até o ano de 1997, quando de sua revogação pela Lei nº 

9.491/97. 
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 Segundo o BNDES, 68 empresas foram incluídas no programa, 18 destas nos 

setores de siderurgia, fertilizantes e petroquímica. Como exemplo podem ser citadas: 

USIMINAS, CELMA (Cia. Eletromecânica), MAFER S.A., COSINOR (Cia. Siderúrgica 

do Nordeste), SBNP (Serviço de Navegação da Bacia do Prata), AFP (Aços Finos 

Piratini), Petroflex S.A., COPESUL (Cia. Petroquímica do Sul), CNA(Cia. Nacional de 

Álcalis), CST (Cia. Siderúrgica de Tubarão), FÓSFERTIL, GOIASFÉRTIL e Acesita. 

  Nesse processo, foram aquinhoados aproximadamente 4 bilhões de dólares. 

Somente a venda da USIMINAS, em 1991, promoveu a arrecadação de mais que o 

dobro do obtido em toda década de 80. Assim, o PND passou a assumir 

características muito mais amplas e a ter como alvo não mais a "reprivatização" de 

empresas, mas a privatização de estatais produtivas. 

 

Tabela 5: Características das EE a serem privatizadas no Governo Collor 
(Dezembro de 1990) 

                                                                                                                                        (continua) 

Empresa 
Vendas 

(US$1.000) 

Patrimônio 
Líquido 

(US$1.000) 

Ativos 
Totais 

(US$1.000) 

Número de 
Empregados 

A - SIDERURGIA     

Cia. Siderúrgica de Tubarão – CST 710,179 2,172,649 3,406,467 6.736 

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais – 
USIMINAS 

930,198 507,755 1,125,280 13.547 

Cia. Siderúrgica Nordeste – COSINOR 17,915 4,203 23,379 693 

Acos Finos Piratini 73,573 (24,050) 63,599 2.500 

Acesita 339,103 171,647 447,064 8.693 

B- FERTILIZANTES     

Goiasfértil 22,882 24,414 49,470 716 

Indústria Carboquímica Catarinense 22,023 1,901 31,642 458 

Fosfértil 124,842 146,632 192,744 2.190 

Ultrafértil 142,374 130,209 191,029 2.303 

Nitrofértil 115,615 617,912 135,928 1.398 

Arafértil 99,821 33,595 55,182 804 

Indag 19,134 15,290 17,833 804 

C – SETOR PETROQUÍMICO     

Cia. Petroquímica do Sul – COPESUL 481,559 561,088 742,640 1.449 

PPH 109,919 32,818 108,268 592 

Triunfo 126,946 75,363 94,825 394 



74 

 

 

 

 

 

Tabela 5: Características das EE a serem privatizadas no Governo Collor 
(Dezembro de 1990) 

                                                                                                                                   (continuação) 
Polisul 116,418 31,234 78,757 570 

Petroquímica União 320,690 430,399 530,474 1.375 

Petroflex Indústria de Comércio 247,723 115,309 160,496 1.759 

Nitriflex Indústria e Comércio 94,11 25,253 64,996 779 

Mafersa S.A. 86,255 (26,651) 35,553 1.910 

Mineração Caraíba LTDA 22,469 10,709 24,762 1.000 

Usiminas Mecânica S.A. – USIMEC 90,434 13,702 82,760 990 

Cia. Eletromecânica – CELMA 60,226 26,503 50,757 1.681 

Cia. Nacional de Alcalis  80,041 70,864 138,274 ND 

Salgema Indústrias Químicas 140,627 269,062 451,179 ND 

D – INLAND SHIPPING COMPANIES     

Franave 6,125 2,101 2,462 445 

Enasa 12,998 6,656 13,955 340 

SNBP ND 4,237 4,467 235 

Total  4,614,199 5,447,804 8,324,242 54.361 
 

Fontes: Balanço Mercantil/BNDES/Secretaria Executiva do Conselho Federal de Desestatização. 
Notas: ND – Não disponível 

 

 

 

4.2.4 Privatizações no Governo Itamar Franco: 1993-1994 

  No Governo Itamar, mais precisamente no período entre outubro de 1992 e 

março de 1993, o PND passou por um período de indefinições, ficando praticamente 

paralisado. Posteriormente, mesmo a contragosto e sem profundas modificações, 

Itamar prosseguiu na transferência de empresas produtivas ao setor privado, 

concluindo as privatizações das empresas do setor siderúrgico.  

 Foram desestatizadas 15 empresas, dentre as quais: CSN, ULTRAFÉRTIL, 

COSIPA, AÇOMINAS, PQU (Petroquímica União), CARAÍBA (mineração), EMBRAER 

e a Ponte Rio-Niterói. No processo foram arrecadados aproximadamente US$ 4,5 

bilhões. 

 No desiderato de se ampliar bem como democratizar o PND, algumas 

mudanças foram inseridas na legislação, permitindo a apliação do uso de créditos 
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contra o Tesouro Nacional como meios de pagamento, a venda de participações 

minoritárias, detidas direta ou indiretamente pelo Estado, e a eliminação da 

discriminação contra investidores estrangeiros, permitindo-se sua participação em até 

100% do capital votante das empresas a serem alienadas. 

 

 

4.2.5 Privatizações no Governo FHC: 1995-2002 

  Logo no início de seu governo, ao sinalizar de forma favorável às 

recomendações do Consenso de Washington e do FMI, FHC deixou evidente o firme 

propósito de implementar com seu governo um amplo programa de privatizações, 

tornando o PND um dos seus principais instrumentos de reforma. Nesse desiderato, 

por meio da Lei nº 9.491/97, criou-se o Conselho Nacional de Desestatização.  

  Nesse contexto, as privatizações ganharam fôlego redobrado, ocorrendo a 

oferta ao mercado de estatais atuantes em setores estratégicos como 

telecomunicações, energia e siderurgia. Assim foi quebrado o monopólio da Telebrás, 

(incluindo companhias estaduais como a Telesp e a Telerj), mediante o fracionamento 

do sistema por regiões, constituindo a maior das privatizações no Brasil, até então. 

Nesse processo, ocorrido em junho de 1990, em razão dos confrontos entre polícia e 

manifestantes contrários à privatização, a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro foi 

transformada em um verdadeiro campo de batalha.  

 Por fim, a privatização do sistema Telebrás proporcionou a arrecadação de R$ 

22,05 bilhões, com um ágio médio de 63,7% sobre os valores mínimos estipulados. A 

partir daí, houve por parte dos novos controladores privados o desembolso de 

aproximadamente R$ 135 bilhões na modernização e expansão dos sistemas. Nos 

mesmos moldes deu-se a desestatização da Embratel, incubida à época pelas 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Consenso_de_Washington
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fundo_Monet%C3%A1rio_Internacional
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9491.htm#art35
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ligações de longa distância no país e para o exterior, além dos serviços de 

teleconferência. A empresa foi arrematada pela americana MCI Communications, pelo 

montante de US$ 2,65 bilhões, com ágio de 47,2%. 

 Por seu turno, a Companhia Vale do Rio Doce, maior exportadora de minério 

de ferro do mundo em 1997, foi arrematada por US$ 3,3 bilhões pelo consórcio Brasil, 

liderado pela CSN e incluindo fundos de pensão administrados pela Previ do Banco 

do Brasi e outros grupos nacionais e estrangeiros com menor participação.  

  No período entre 1996 e 1999, objetivando a eliminação do défice operacional 

da Rede Ferroviária Federal (RFFSA) bem como a arrecadação de recursos, o 

governo federal promoveu o desmonte das estatais ferroviárias, concedendo quase 

totalidade da malha à iniciativa privada. Apesar do incremento alcançado no 

transporte de carga, aliado a uma certa redução nos tempos de percurso, o programa 

foi criticado por praticamente extinguir o transporte de longa distância de passageiros, 

ficando restrito às linhas Vitória-Belo Horizonte e Carajás-São Luis. 

  Apesar das privatizações ocorridas no setor energético, parte da geração ficou 

reservada ao Estado, via Centrais Elétricas Brasileiras (ELETROBRÁS) e a outras 

estatais, como a CEMIG e a CESP. Em 1996, as duas maiores distribuidoras do 

Estado do Rio de Janeiro foram privatizadas. Primeiramente, a LIGHT, arrematada 

por um consórcio formado por CEMIG, Andrade Gutierrez, Pactual e posteriormente 

pela EDF, Houston Industries Energy, AES e CSN, pelo montante de US$ 2,26 

bilhões. Posteriormente, pelo valor de R$ 605 milhões e com um ágio de 30,3% houve 

a arrematação da CERJ (que atende à população do interior do estado) pelo consórcio 

chileno Chilectra.  

  Durante a gestão de FHC as transferências de recursos financeiros da União 

aos Estados foi condicionada à submissão destes às políticas recomendadas pelo 
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FMI. Dessa forma, houve por parte dos governos estaduais iniciativas desestatizantes, 

a exemplo dos bancos estaduais, constantemente deficitários e usados muitas vezes 

com fins políticos. Para tanto, o governo federal desenvolveu um programa de 

federalização, que saneou as instituições, permutando títulos de lastro das carteiras 

por outros do Tesouro Nacional. A maioria foi adquirida por bancos privados, como 

Santander, Bradesco e Itaú que, em 1997, pagou R$ 311,1 milhões pelo controle do 

Banerj, com ágio de 0,36%.  Em novembro de 2000, foi a vez do Banespa, arrematado 

por R$ 7 bilhões pelo Santander. O ágio ocorrido nessa operação foi da ordem de 

281,02%, um dos mais altos já registrados no país.  

 No decorrer dos oito anos de mandato de FHC, as privatizações aquinhoaram 

cerca de 78,61 bilhões de dólares, sendo 95% em moeda corrente, estando inclusos 

os financiamentos concedidos pelo BNDES. Houve grande participação de 

investidores estrangeiros, que contribuíram com 53% do total arrecadado. Do total 

supracitado, 22,23 bilhões de dólares foram oriundos da privatização do setor elétrico 

e, 29,81 bilhões de dólares, do setor de telecomunicações.  Toda essa arrecadação, 

no entanto, não teve o condão de resolver o problema do crescente endividamento do 

Estado. Em junho de 1994, a dívida pública brasileira era da ordem de R$ 60 bilhões; 

em novembro de 1998, já somava mais de R$ 245 bilhões.  

 Por outro lado, é fato incontestável que as privatizações trouxeram benefícios 

para o país, sobretudo no setor de telefonia, que em 1998 tinha apenas 22 milhões de 

telefones em operação e em menos de uma década, já havia atingindo a marca de 

125,7 milhões de aparelhos em funcionamento, entre telefones fixos e celulares. 

  Ainda assim, a política de privatizações do governo FHC foi alvo de inúmeros 

protestos e críticas, até mesmo por parte de quem era favorável às privatizações. 

Muitos não concordaram com o fato de empresas públicas produtivas, tais como a 
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Vale do Rio Doce e a Light, terem sido vendidas a preços muito abaixo do que 

realmente valiam, e isto com financiamento público a perder de vista. Assim, nesse 

processo, duas grandes falhas foram apontadas: a possibilidade de eventuais 

compradores poderem efetuar parte do pagamento com títulos da dívida pública pelo 

seu valor de face, quando seu valor de mercado era nulo ou quase nulo; e a 

disponibilidade de financiamentos com recursos públicos, por parte do BNDES, 

privilegiando grupos específicos do setor privado. 

  

4.2.6 Privatizações no Governo Lula: 2003-201010 

  Durante o governo Lula, o foco das privatizações mudou. O alvo foram as 

rodovias, a licitação para novas hidrelétricas e a venda de mais bancos estaduais. Em 

fevereiro de 2004, após a realização de um leilão na BOVESPA, o Banco do Estado 

do Maranhão (BEM), foi vendido ao BRADESCO S/A por R$ 78 milhões, com um ágio 

de 1,1%, em relação ao preço mínimo estipulado.  

.  No dia 30 de dezembro desse mesmo ano, foi publicada a Lei federal nº 11.079,  

instituindo normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no 

âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Esse 

novo formato foi enquadrado como espécie de contrato de concessão, nas 

modalidades patrocinada e administrativa.  

                                                         

 

 

 

 
10 Informações obtidas com base nos relatórios do BNDES referentes ao Programa Nacional de 

Desestatização. Disponíveis em 
<http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Publicacoes/Consulta_Expressa/
Tipo/Relatorio_PND/>. Acesso em 14 dez. 2013. 
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 Em 21 de dezembro de 2005, foi a vez do Banco do Estado do Ceará S/A (BEC) 

ser privatizado. Após o leilão na BOVESPA, o banco foi também arrematado pelo 

BRADESCO S/A com um lance final de R$ 700 milhões, o que representou um ágio 

de 28.98% em relação ao preço mínimo inicial. 

  Em 2006 foram incluídas no PND as instalações detransmissão de energia 

elétrica integrantes da Rede Básica do Sistema Elétrico Interligado Nacional (SIN), 

atribuindo-se à iniciativa privada um montante de investimentos da ordem de R$ 

14.139,6 milhões, em uma extensão de 19.686 km. Em junho desse mesmo ano, o 

Conselho Nacional de Desestatização, por meio da Resolução CND 5, aprovou o 

primeiro projeto de Parceria Público Privada (PPP), para a duplicação da BR – 116, a 

concessão conjunta dos trechos da BR–116, trecho entre a cidade de Feira de 

Santana e a divisa dos estados da Bahia e de Minas Gerais, e BR – 324, trecho entre 

Feira de Santana e Salvador, na Bahia. Por essa época, foi celebrado um convênio 

entre o BNDES e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) criando uma linha 

de crédito de US$ 1,5 bilhão para investimentos no setor de infraestrutura e na 

indústria de insumos básicos.  

  O ano de 2007 foi marcado por expressivas desestatizações. No mês de 

outubro, a ANTT licitou 2.600 km de rodovias federais. Pelo Decreto nº 6.256, de 13 

de novembro, um projeto de interligação entre os Municípios do Rio de Janeiro- (RJ), 

São Paulo (SP) e Campinas (SP) via Trem de Alta Velocidade (TAV) foi incluído no 

PND, atribuindo-se ao BNDES a responsabilidade pela contratação e coordenação 

dos estudos técnicos, bem como pelo apoio técnico necessários à execução e 

acompanhamento do projeto. 



80 

 

 

 

 

 

  Além de dar continuidade à outorga de concessões para exploração de 

empreendimentos de transmissão incluídos no PND, a ANEEL, em 10 de dezembro, 

realizou o leilão da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio, a primeira do complexo do 

Rio Madeira, tendo saindo vencedor do certame o Consórcio Madeira Energia. Em 

maio do ano seguinte, seria a vez da Usina Hidrelétrica Jirau. 

  Em 14 de fevereiro de 2008, por meio do Decreto nº 6.373 foi incluído no PND 

o  Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante, no Estado do Rio Grande do 

Norte, sendo designada a ANAC como responsável pela execução e 

acompanhamento do processo de desestatização, e o BNDES pela contratação e 

coordenação dos estudos técnicos, o que se concretizou em 12 de dezembro, com a 

contratação do Consórcio Potiguar (Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda. e 

Consorciadas). 

 

4.2.7 Privatizações no Governo Dilma: 2011-2014  

 As desestatizações promovidas pelo governo Dilma tem se caracterizado por 

estarem concentradas no campo das infraestruturas.  

  Logo no primeiro ano de seu governo, por meio do Decreto nº 7.531, de 21 de 

julho, a presidenta incluiu os Aeroportos Internacionais Governador André Franco 

Montoro e Viracopos, no Estado de São Paulo, e Presidente Juscelino Kubitschek, no 

Distrito Federal, no Programa Nacional de Desestatização (PND).  

  Em agosto do ano seguinte, criou o Programa de Investimentos em Logística 

(PIL), lançando uma série de projetos tendentes ao desenvolvimento e integração das 

redes rodoviária, ferroviária, hidroviária, portuária e aeroportuária. Tal programa teve 
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por baliza três diretrizes fundamentais: a disponibilização de uma ampla e moderna 

rede de infraestrutura; a obtenção de uma cadeia logística eficiente e competitiva; e a 

modicidade tarifária. Assim, mediante uma política de concessões à iniciativa privada, 

por prazos de até 35 anos, o programa previu investimentos da ordem de R$ 250 

bilhões em rodovias, ferrovias, portos e aeroportos.  

 
Quadro 2: Programa de investimento em logística 

Infraestrutura Ação Investimento 
(bilhões de reais) 

Rodovias Concessão de 7.000 Km de rodovias, dividos em 9 lotes. 46,0 

Ferrovias 

Concessão de 11 mil km de linhas férreas. 99,6 

Trem de Alta Velocidade conectando as cidades do Rio de 
Janeiro, São Paulo e Campinas. 

35,6 

Aeroportos 
Concessão dos Aeroportos do Galeão e Confins 9,2 

Investimentos em Aeroportos Regionais 7,3 

Portos 
Expansão e modernização da infraestrutura dos portos 
brasileiros por meio de parcerias estratégicas com o setor 
privado. 

54,6 

Total:  252,3 

 

  Nesse contexto, por meio da Lei 12.743, de 19 de dezembro de 2012, deu-se 

o advento da Empresa de Planejamento e Logística S.A. (EPL), uma empresa estatal 

criada com o escopo de estruturar e qualificar, por meio de estudos e pesquisas, o 

processo de planejamento integrado de logística no país, interligando rodovias, 

ferrovias, portos, aeroportos e hidrovias.   

  Visando melhorar a qualidade dos serviços e a infraestrutura aeroportuária para 

os usuários, ampliar a oferta de transporte aéreo à população brasileira, e reconstruir 

a rede de aviação regional, ainda em 2012, foi lançado dentro do PIL, o módulo 

aeroportos, dividido em três etapas. A primeira, compreendendo a concessão dos  

aeroportos do Galeão (RJ) e Confins (MG),  gerando investimentos estimados em R$ 

9,2 bilhões; a segunda, consistindo no fortalecimento e reestruturação da rede de 

http://www.epl.gov.br/concessao-do-aeroporto-do-galeao
http://www.epl.gov.br/concessao-do-aeroporto-de-confins
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aviação regional mediante concessões administrativas, estabelecendo investimentos 

superiores a R$ 7,3 bilhões em 270 aeroportos regionais; e por último, a indução da 

exploração comercial de aeroportos privados dedicados exclusivamente à aviação 

geral. 

 Por conseguinte, em 2013, foram feitos 18 leilões pelo governo federal nas 

áreas de transporte, energia e petróleo e gás, além de cinco autorizações de terminais 

de uso privativo, que resultaram no compromisso de investimentos de R$ 80,3 bilhões 

por parte dos vencedores das licitações.  

Em janeiro de 2014, foi anunciado pelo governo federal a privatização de novos 

trechos rodoviários no intuito de privilegiar o escoamento da produção agropecuária, 

sendo transferidos à iniciativa privada 2.625 km e duplicados 2.282 km. O 

investimento estimado é de R$ 17,8 bilhões. Além disso, foi prevista nova licitação 

para a Ponte Rio-Niterói, administrada atualmente pela empresa CCR, cujo contrato 

vem a termo em maio de 2015. Além de exigir investimentos do futuro administrador 

da ordem de R$ 300 milhões, o governo estuda cobrar o pagamento de uma outorga, 

a exemplo da modelagem usada para a concessão de aeroportos.   
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5 DA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA BRASILEIRA  

5.1 CONCEITOS FUNDAMENTAIS 

 Qualquer dimensionamento científico que se preze necessita transpor 

preliminarmente a barreira linguística da codificação técnica. As infraestruturas 

aeroportuárias não representam uma exceção a essa regra. Assim, a correta 

compreensão de algumas terminologias torna-se elemento imprescindível à demanda, 

dentre as quais, o conceito de aeródromo.  

 Com propriedade, o anexo 14 da Convenção de Chicago, que regulamenta o 

tema, traz em seu 1º Capítulo uma série de definições, dentre elas a de aeródromo:  

 
Área definida em terra ou na água (incluindo edifícios, instalações e 
equipamentos) destinada a ser utilizada no todo ou em parte, para pouso, 
decolagem e demais movimentações de aeronaves. (OACI, 1944, tradução 
nossa).  

 
 

 De forma quase idêntica, dispõe o art. 27 do Código Brasileiro de Aeronáutica 

(CBA)11 que “aeródromo é toda área destinada a pouso, decolagem e movimentação 

de aeronaves”. Estas, nos termos do art. 106, podem ser entendidas como “todo 

aparelho manobrável em voo, que possa sustentar-se e circular no espaço aéreo, 

mediante reações aerodinâmicas, apto a transportar pessoas ou coisas”. Com base 

nessa última definição, aviões e helicópteros podem ser subsumidos no conceito de 

aeronave, distinguindo-se respectivamente pelo emprego de asas fixas ou rotativas.  

 Nessa mesma exegese, os aeródromos podem ser entendidos como um 

gênero, do qual os aeroportos e os heliportos são espécies. É o que ratifica o art. 31 

do CBA: 

 
                                                         

 

 

 

 
11 Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 
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Art. 31. Consideram-se: 
I - Aeroportos os aeródromos públicos, dotados de instalações e facilidades 
para apoio de operações de aeronaves e de embarque e desembarque de 
pessoas e cargas; 
II - Helipontos os aeródromos destinados exclusivamente a helicópteros; 
III - Heliportos os helipontos públicos, dotados de instalações e facilidades 
para apoio de operações de helicópteros e de embarque e desembarque de 
pessoas e cargas. (BRASIL, 1986). 
 
 

  Em que pese a completude das definições supracitadas, em seu art. 39 o CBA 

procura detalhar as áreas componentes de um aeroporto: 

Art. 39. Os aeroportos compreendem áreas destinadas: 
I - à sua própria administração; 
II - ao pouso, decolagem, manobra e estacionamento de aeronaves; 
III - ao atendimento e movimentação de passageiros, bagagens e cargas; 
IV - aos concessionários ou permissionários dos serviços aéreos; 
V - ao terminal de carga aérea; 
VI - aos órgãos públicos que, por disposição legal, devam funcionar nos 
aeroportos internacionais; 
VII - ao público usuário e estacionamento de seus veículos; 
VIII - aos serviços auxiliares do aeroporto ou do público usuário; 
IX - ao comércio apropriado para aeroporto. (idem). 
 
 

Em observância à sua destinação exclusiva ou preponderante, os aeródromos 

foram categorizados pelo CBA em civis e militares: 

Art. 28. Os aeródromos são classificados em civis e militares. 
§ 1° Aeródromo civil é o destinado ao uso de aeronaves civis. 
§ 2° Aeródromo militar é o destinado ao uso de aeronaves militares. 
§ 3° Os aeródromos civis poderão ser utilizados por aeronaves militares, e os 
aeródromos militares, por aeronaves civis, obedecidas as prescrições 
estabelecidas pela autoridade aeronáutica. (idem). 

 

Os aeródromos militares, mais conhecidos como bases aéreas, são aeroportos 

adaptados à movimentação de aeronaves militares, proporcionando instalações e 

serviços necessários a tais equipamentos, às armas por estes utilizadas, bem como 

aos pilotos e demais profissionais envolvidos. Diferenciam-se dos aeroportos civis 

pelo volume reduzido do trânsito de passageiros, pela ausência da participação de 

autoridades aduaneiras e de controle de imigração nesse trânsito e no tratamento da 

respectiva carga aérea. Apesar da distinção, no Brasil, é fato corriqueiro as bases 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alf%C3%A2ndega
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aéreas estarem situadas junto a aeródromos civis, compartilhando algumas 

infraestruturas aeroportuárias tais como pistas e torres de controle.  

Acerca da classificação dos aeródromos civis, dispõe ainda o CBA sobre a 

relevante distinção entre os públicos e os privados: 

 
Art. 29. Os aeródromos civis são classificados em públicos e privados. 
Art. 30. Nenhum aeródromo civil poderá ser utilizado sem estar devidamente 
cadastrado. 
§ 1° Os aeródromos públicos e privados serão abertos ao tráfego através de 
processo, respectivamente, de homologação e registro. 
§ 2° Os aeródromos privados só poderão ser utilizados com permissão de 
seu proprietário, vedada a exploração comercial. (ibidem). 

 

 Na lição de PACHECO (2006, p.81), quando se fala na classificação dos 

aeródromos civis brasileiros em públicos e privados, dois critérios poderiam 

fundamentar a taxonomia: titularidade e fruição. Assim, a terminologia “público” 

poderia designar tanto aeródromos cuja propriedade fosse estatal, bem como 

aeródromos cuja utilização seria destinada a toda a coletividade. Vê-se pelo § 2º do 

art. 30, ter o CBA optado pelo segundo critério, conduzindo ao inequívoco 

entendimento de que aeródromo público é aeródromo aberto ao tráfego público 

mediante homologação e registro pela autoridade aeronáutica, seja ele de 

propriedade estatal ou não.  

 Em que pese a aparente tautologia, cabe relatar ainda a distinção existente 

entre aeroportos nacionais, internacionais e regionais. Mais do que o tamanho, a 

origem e o destino das aeronaves suportadas, essa diferença se manifesta na própria 

estrutura aeroportuária. Assim, aeroportos nacionais seriam aqueles destinados 

apenas ao amparo de voos domésticos, ou seja, dentro do mesmo país, sendo 

desprovidos da presença de autoridades aduaneiras e de controle de                

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Torre_de_controlo
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imigração. Normalmente têm pistas curtas, suficientes ao amparo de aeronaves de 

curto ou médio curso.  

  Nessa mesma perspectiva, os aeroportos regionais seriam aqueles destinados 

ao transporte aéreo dentro de uma área específica do território nacional. Normalmente 

recebem aeronaves de médio e pequeno porte, sendo usados para importação e 

exportação de produtos e para o transporte de civis mediante aviões particulares ou 

voos agendados. 

 

5.2 DAS DIMENSÕES DA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA BRASILEIRA 

 

  De acordo com o “the world fact book” da Agência Central de Inteligência norte-

americana (CIA), Estados Unidos e Brasil são os maiores países do mundo em 

número de aeródromos, este com 4.093 e aquele com 13.513, isto tendo como 

referência o número total de aeródromos reconhecíveis a partir do ar, com pistas 

pavimentadas ou não, incluindo-se os com instalações fechadas ou abandonadas.  

 
Tabela 5: Os 10 maiores países do mundo em número de aeródromos 

Nº País 
Número de  

Aeródromos (2013) 

1 Estados Unidos 13.513 

2 Brasil 4.093 

3 México 1.714 

4 Canadá 1.467 

5 Rússia 1.218 

6 Argentina 1.138 

7 Bolívia 855 

8 Colômbia 836 

9 Paraguai 799 

10 Indonésia 673 
 

Fonte: CIA – 2013.12  

                                                         

 

 

 

 
12 Disponível em: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/rankorder/2053rank.html>. Acesso em 10.set.2013. 
 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2053rank.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2053rank.html
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 Apesar de ser um argumento favorável à existência de aeródromos, grande 

extensão territorial parece não ser o fator exclusivo a ser considerado na demanda, 

tendo em vista Estados Unidos e Brasil serem, respectivamente, o 3º e o 5º país do 

mundo nesse quesito. A China, como outro exemplo, é o 4º país do mundo em 

extensão territorial e apenas o 14º em número de aeródromos.13  

 
Tabela 6: Os 10 maiores países do mundo em extensão territorial 

Nº País Extensão Territorial (km²) 

1 Rússia 17.098.242 

2 Canadá 9.984.670 

3 Estados Unidos 9.826.675 

4 China 9.596.961 

5 Brasil 8.514.877 

6 Austrália 7.741.220 

7 Índia 3.287.263 

8 Argentina 2.780.400 

9 Kazaquistão 2.724.900 

10 Argélia 2.381.741 
 

Fonte: CIA – 2013.14  

   

  Considerando apenas os aeródromos devidamente homologados pelas 

autoridades aeronáuticas, o Brasil, segundo divulgado pela ANAC15 em 20 dez 2013, 

possui 2.917 aeródromos privados e 713 aeródromos públicos. Em termos 

comparativos, de acordo com o Federal Aviation Administration (FAA)16, autoridade 

                                                         

 

 

 

 
13 Disponível em <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/rankorder/2053rank.html>. Acesso em 15 dez. 2013. 
 
14 Disponível em <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/rankorder/2147rank.html>. Acesso em 18 dez. 2013.  
 
15 Disponível em <http://www2.anac.gov.br/arquivos/pdf/aerodromos/aerodromosPrivados.xls> e 

<http://www2.anac.gov.br/arquivos/pdf/aerodromos/AerodromosPublicos.xls>. Acesso em 
18.dez.2013.  

 
16Disponível em 

<http://www.faa.gov/airports/airport_safety/airportdata_5010/menu/nfdcfacilitiesexport.cfm?Region=&
District=&State=&County=&City=&Use=&Certification=>. Acesso em 04 jan. 2014.  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2053rank.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2053rank.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2147rank.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2147rank.html
http://www2.anac.gov.br/arquivos/pdf/aerodromos/aerodromosPrivados.xls
http://www2.anac.gov.br/arquivos/pdf/aerodromos/AerodromosPublicos.xls
http://www.faa.gov/airports/airport_safety/airportdata_5010/menu/nfdcfacilitiesexport.cfm?Region=&District=&State=&County=&City=&Use=&Certification
http://www.faa.gov/airports/airport_safety/airportdata_5010/menu/nfdcfacilitiesexport.cfm?Region=&District=&State=&County=&City=&Use=&Certification
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aeroportuária norte-americana, os Estados Unidos possuem 13.201 aeródromos, 

destes, 8.333 privados e 4.868 públicos. 

 

5.3 DA OPERACIONALIDADE DOS AERÓDROMOS BRASILEIROS  

 

  Quando se fala em aferir a operacionalidade de um aeródromo três critérios 

são comumente utilizados: o movimento de passageiros, o volume de carga 

transportada e o movimento de aeronaves. Por meio de seu Relatório Anual de 

Tráfego Aeroportuário Mundial (ACI Annual World Airport Traffic Report - WATR), o 

Airports Council International (ACI), fornece uma análise detalhada das tendências, 

classificações e estatísticas de tráfego para mais de 1.500 aeroportos em mais de 150 

países, nas três áreas supracitadas.  

  Segundo último relatório divulgado, a movimentação dos aeroportos, 

distribuídos ao redor do mundo em seis grandes regiões, registrou em 2012 as 

seguintes marcas: 

Tabela 7: Movimentação anual de aeroportos - 2012 

Região 
Movimento Anual 
de Passageiros 

Movimento Anual 
de Aeronaves 

Carga Transportada 
(ton) 

África 163.302.610 2.671.813 1.841.173 

Ásia e Pacífico  1.685.367.153 15.441.854 33.845.411 

Europa 1.614.933.901 20.041.817 17.798.008 

América Latina e Caribe 444.399.160 8.390.670 5.036.090 

Oriente Médio 253.810.113 2.366.870 5.865.035 

América do Norte 1.562.073.726 30.101.663 28.138.374 

Mundo 5.723.886.663 79.014.687 92.524.090 
 

 Fonte: ACI – 2013.17  

                                                         

 

 

 

 

 
17 Disponível em <http://www.aci.aero/Publications/ACI-Airport-Statistics/ACI-ANNUAL-World-Airport-
Traffic-Report-WATR>. Acesso em 04 jan. 2014.  

http://www.aci.aero/Publications/ACI-Airport-Statistics/ACI-ANNUAL-World-Airport-Traffic-Report-WATR
http://www.aci.aero/Publications/ACI-Airport-Statistics/ACI-ANNUAL-World-Airport-Traffic-Report-WATR
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  Com base na movimentação específica de cada aeródromo, o relatório da ACI 

estabelece um escalonamento aeroportuário mundial quanto à operacionalidade em 

cada um dos três critérios já mencionados. 

  Por esse mesmo relatório, verifica-se que, em 2012, Guarulhos foi o aeroporto 

brasileiro de maior envergadura, ocupando o 45º lugar mundial em relação ao 

movimento anual de passageiros e o 43º lugar, quanto à carga aérea transportada.  

  Em 2013, o cenário parece não ter sofrido grandes alterações. Pelo menos é o 

que se verifica na consolidação dos dados estatísticos relativos à movimentação 

aeroportuária brasileira fornecidos pela INFRAERO e pelo Departamento Aeroviário 

do Estado de São Paulo (DAESP), dentre outras fontes. 

 

Tabela 8: Os 10 maiores aeroportos do mundo - Movimento de passageiros 2012 

Nº Aeroporto 
Movimento Anual 
de Passageiros 

1 Atlanta – EUA 95.513.828 

2 Beijing – China  81.929.359 

3 Londres – Reino Unido 70.038.804 

4 Tóquio – Japão 66.795.178 

5 Chicago – EUA 66.633.503 

6 Los Angeles – EUA 63.688.121 

7 Paris – França 61.611.934 

8 Dalas – EUA 58.621.369 

9 Jacarta – Indonésia 57.772.762 

10 Dubai – Emirados Árabes 57.684.550 
 

 Fonte: ACI – 2013.18  

                                                         

 

 

 

 
18 Disponível em <http://www.aci.aero/Publications/ACI-Airport-Statistics/ACI-ANNUAL-World-Airport-
Traffic-Report-WATR>. Acesso em 04 jan. 2014. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Departamento_Aerovi%C3%A1rio_do_Estado_de_S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Departamento_Aerovi%C3%A1rio_do_Estado_de_S%C3%A3o_Paulo
http://www.aci.aero/Publications/ACI-Airport-Statistics/ACI-ANNUAL-World-Airport-Traffic-Report-WATR
http://www.aci.aero/Publications/ACI-Airport-Statistics/ACI-ANNUAL-World-Airport-Traffic-Report-WATR
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Tabela 9: Os 10 maiores aeroportos do mundo – Carga total transportada 2012 

Nº Aeroporto 
Carga Anual 

Transportada (kg) 

1 Hong-Kong – China 4.066.738,4 

2 Menfis – EUA 4.015.997,0 

3 Xangai – China 2.938.156,8 

4 Anchorage - EUA 2.463.696,0 

5 Incheon – República da Coréia 2.456.724,0 

6 Dubai – Emirados Árabes 2.279.623,8 

7 Louisville – EUA 2.168.360,2 

8 Paris - França 2.150.950,0 

9 Frankfurt - Alemanha 2.066.299,7 

10 Tóquio – Japão 2.006.173,0 
 

Fonte: ACI – 2013. 

 

 

Tabela 10: Os 10 maiores aeroportos do mundo – Movimento de aeronaves 2012 

Nº Aeroporto 
Movimento Anual 

de Aeronaves 

1 Atlanta – EUA 930.310 

2 Chicago – EUA 878.108 

3 Los Angeles – EUA 698.619 

4 Dalas – EUA 650.124 

5 Denver – EUA 612.567 

6 Beijing – China 557.160 

7 Charlote – EUA 552.093 

8 Las Vegas – EUA 527.739 

9 Houston – EUA 502.677 

10 Paris - França 497.763 
 

Fonte: ACI – 2013. 
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Tabela 11: Maiores aeroportos brasileiros – Movimento de passageiros 2013 

Dependência Localização UF 
Movimento de 
Passageiros 

1 Aeroporto Internacional de Guarulhos São Paulo /Guarulhos SP 36.678.452 

2 Aeroporto Internacional do Galeão Rio de Janeiro RJ 17.109.590 

3 Aeroporto de Congonhas São Paulo SP 17.025.603 

4 Aeroporto Internacional de Brasília Brasília DF 16.610.000 

5 Aeroporto Internacional de Confins Belo Horizonte / Confins MG 10.002.477 

6 Aeroporto Internacional de Campinas Campinas SP 9.294.446 

7 Aeroporto Santos-Dumont Rio de Janeiro RJ 9.102.187 

8 Aeroporto Internacional de Salvador Salvador BA 8.475.643 

9 Aeroporto Internacional de Porto Alegre Porto Alegre RS 7.993.164 

10 Aeroporto Internacional de Recife Recife PE 6.817.790 

11 Aeroporto Internacional de Curitiba Curitiba / São José dos Pinhais PR 6.740.024 

12 Aeroporto Internacional de Fortaleza Fortaleza CE 5.952.535 

13 Aeroporto Internacional de Florianópolis Florianópolis SC 3.872.637 

14 Aeroporto Internacional de Belém Belém PA 3.473.945 

15 Aeroporto de Vitória Vitória ES 3.450.695 

16 Aeroporto Internacional de Manaus Manaus AM 3.077.077 

17 Aeroporto Internacional de Cuiabá Cuiabá / Várzea Grande MT 2.995.679 

18 Aeroporto de Goiânia Goiânia GO 2.982.191 

19 Aeroporto Internacional de Natal Natal / Parnamirim RN 2.375.771 

20 Aeroporto Internacional de Maceió Maceió AL 1.893.488 

21 Aeroporto Internacional de São Luís São Luís MA 1.740.656 

22 Aeroporto Internacional de Foz de Iguaçu Foz do Iguaçu PR 1.677.460 

23 Aeroporto Internacional de Campo Grande Campo Grande MS 1.496.288 

24 Aeroporto de Aracaju Aracaju SE 1.343.899 

25 Aeroporto Internacional de João Pessoa João Pessoa PB 1.210.870 

26 Aeroporto de Uberlândia Uberlândia MG 1.205.687 

27 Aeroporto Internacional de Navegantes Navegantes SC 1.202.625 

28 Aeroporto de Ribeirão Preto Ribeirão Preto SP 1.095.008 

29 Aeroporto de Teresina Teresina PI 1.091.173 

30 Aeroporto de Londrina Londrina PR 1.051.211 
 

Fonte: INFRAERO e DAESP - 201419  
                                                         

 

 

 

 
19 Disponível em:<http://www.infraero.gov.br/images/stories/Estatistica/2013/dez.pdf>, 
<http://www.daesp.sp.gov.br/estatistica-consulta/>, <http://www.viracopos.com.br/noticias/brasil-
mundo/cumbica-passa-dos-36-milhoes-de-passageiros>, e <http://www.df.gov.br/noticias/item/11642-
aeroporto-jk-registra-aumento-de-45-de-passageiros-em-2013.html>. Acesso em 04 jan. 2014. 

http://www.infraero.gov.br/images/stories/Estatistica/2013/dez.pdf
http://www.daesp.sp.gov.br/estatistica-consulta/
http://www.viracopos.com.br/noticias/brasil-mundo/cumbica-passa-dos-36-milhoes-de-passageiros
http://www.viracopos.com.br/noticias/brasil-mundo/cumbica-passa-dos-36-milhoes-de-passageiros
http://www.df.gov.br/noticias/item/11642-aeroporto-jk-registra-aumento-de-45-de-passageiros-em-2013.html
http://www.df.gov.br/noticias/item/11642-aeroporto-jk-registra-aumento-de-45-de-passageiros-em-2013.html
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Tabela 12: Maiores aeroportos brasileiros – Carga aérea transportada 201320 

Dependência Localização UF 
Carga Aérea 

Total (kg) 

1 Aeroporto Internacional de Guarulhos São Paulo /Guarulhos SP 544.930.741 

2 Aeroporto Internacional de Campinas Campinas SP 246.228.918 

3 Aeroporto Internacional de Manaus Manaus AM 168.299.084 

4 Aeroporto Internacional do Galeão Rio de Janeiro RJ 115.572.338 

5 Aeroporto Internacional de Brasília Brasília DF 62.084.610 

6 Aeroporto de Congonhas São Paulo SP 61.007.970 

7 Aeroporto Internacional de Fortaleza Fortaleza CE 39.385.010 

8 Aeroporto Internacional de Curitiba Curitiba / São José dos Pinhais PR 38.354.884 

9 Aeroporto Internacional de Belém Belém PA 33.000.127 

10 Aeroporto Internacional de Recife Recife PE 31.375.920 

11 Aeroporto Internacional de Salvador Salvador BA 29.290.244 

12 Aeroporto Internacional de Porto Alegre Porto Alegre RS 20.886.205 

13 Aeroporto de Vitória Vitória ES 12.661.914 

14 Aeroporto Internacional de Confins Belo Horizonte / Confins MG 12.001.514 

15 Aeroporto Internacional de Natal Natal / Parnamirim RN 10.209.210 

16 Aeroporto Santos-Dumont Rio de Janeiro RJ 8.696.890 

17 Aeroporto de Goiânia Goiânia GO 7.694.217 

18 Aeroporto Internacional de Cuiabá Cuiabá / Várzea Grande MT 7.128.437 

19 Aeroporto Internacional de São Luís São Luís MA 6.895.579 

20 Aeroporto de Petrolina Petrolina PE 5.097.639 

21 Aeroporto de Santarém Santarém PA 4.928.780 

22 Aeroporto de Teresina Teresina PI 3.673.610 

23 Aeroporto Internacional de Macapá Macapá AP 3.425.065 

24 Aeroporto Internacional de João Pessoa João Pessoa PB 2.988.181 

25 Aeroporto Internacional de Florianópolis Florianópolis SC 2.430.751 

26 Aeroporto de Palmas Palmas TO 2.248.617 

27 Aeroporto Internacional de Maceió Maceió AL 2.242.190 

28 Aeroporto de Marabá Marabá PA 2.196.577 

29 Aeroporto Internacional de Campo Grande Campo Grande MS 2.029.526 

30 Aeroporto Internacional de Porto Velho Porto Velho RO 1.946.160 

Fonte: INFRAERO e DAESP – 2014  
                                                         

 

 

 

 

   
20 Os dados referentes aos aeroportos de Guarulhos, Campinas e Brasília referem-se ao movimento 

de 2012, visto não ter havido a divulgação de tais informações pelas respectivas concessionárias até 
a conclusão deste trabalho. 
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Tabela 13: Maiores aeroportos brasileiros – Movimento de aeronaves 201321 

 

Dependência Localização UF 
Movimento de 

Aeronaves 

1 Aeroporto Internacional de Guarulhos São Paulo /Guarulhos SP 273.884 

2 Aeroporto de Congonhas São Paulo SP 209.570 

3 Aeroporto Internacional de Brasília Brasília DF 188.528 

4 Aeroporto Internacional do Galeão Rio de Janeiro RJ 143.242 

5 Aeroporto Campo de Marte São Paulo SP 135.158 

6 Aeroporto Santos-Dumont Rio de Janeiro RJ 127.328 

7 Aeroporto Internacional de Campinas Campinas SP 115.548 

8 Aeroporto Internacional de Confins Belo Horizonte / Confins MG 109.257 

9 Aeroporto Internacional de Salvador Salvador BA 107.980 

10 Aeroporto Internacional de Porto Alegre Porto Alegre RS 94.409 

11 Aeroporto de Jundiaí  Jundiaí SP  93.349 

12 Aeroporto Internacional de Curitiba Curitiba / São José dos Pinhais PR 82.459 

13 Aeroporto Internacional de Recife Recife PE 81.823 

14 Aeroporto de Jacarepaguá Rio de Janeiro RJ 75.634 

15 Aeroporto Internacional de Fortaleza Fortaleza CE 66.819 

16 Aeroporto de Macaé Macaé RJ 66.476 

17 Aeroporto da Pampulha Belo Horizonte MG 65.491 

18 Aeroporto Internacional de Cuiabá Cuiabá / Várzea Grande MT 64.846 

19 Aeroporto de Sorocaba Sorocaba  SP  64.244 

20 Aeroporto de Goiânia Goiânia GO 61.848 

21 Aeroporto de Ribeirão Preto Ribeirão Preto SP 58.598 

22 Aeroporto de Vitória Vitória ES 58.504 

23 Aeroporto de Campos dos Amarais Campinas  SP  56.323 

24 Aeroporto Internacional de Manaus Manaus AM 55.141 

25 Aeroporto Internacional de Florianópolis Florianópolis SC 54.217 

26 Aeroporto Internacional de Belém Belém PA 54.008 

27 Aeroporto de Bragança Paulista Bragança Paulista  SP  37.616 

28 Aeroporto Carlos Prates Belo Horizonte  MG 34.558 

29 Aeroporto de São José do Rio Preto São José do Rio Preto SP 31.722 

30 Aeroporto de Londrina Londrina PR 30.806 
  

Fonte: INFRAERO e DAESP – 2014  
                                                         

 

 

 

 
21 Os dados referentes aos aeroportos de Guarulhos, Campinas e Brasília referem-se ao movimento 

de 2012, visto não ter havido a divulgação de tais informações pelas respectivas concessionárias até 
a conclusão deste trabalho. 
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5.4 DA QUALIDADE DOS AERÓDROMOS BRASILEIROS 

 

  De acordo com Graham (2014, p.166), fornecer níveis satisfatórios de serviço 

aos usuários do transporte aéreo pode ser uma tarefa particularmente difícil para os 

operadores aeroportuários. Primeiramente pela distribuição desigual da procura, visto 

que a percepção do passageiro em relação à qualidade do serviço prestado é 

influenciada pelo movimento no terminal. Assim, um mesmo aeroporto poderá obter 

classificações paradoxais, a depender da alta ou baixa temporada, bem como do fluxo 

de passageiros no início manhã e fim de tarde nos aeroportos regionais. 

  Outro problema reside na heterogeneidade dos passageiros: enquanto uns 

viajam a negócios, outros o fazem a lazer; enquanto uns desejam passar pelo o 

aeroporto o mais rápido possível, com um mínimo de distrações, outros esperam por 

verdadeiros shopping centers.  

  Para suplantar tais dificuldades, muitos aeroportos tem optado por um sistema 

de gestão de qualidade, mediante um processo contínuo de identificação das 

necessidades dos clientes, avaliando seu nível de satisfação e tomando ações 

corretivas quando necessário. Destes, alguns chegam a buscar a certificação desse 

sistema valendo-se das normas ISO 9001, a exemplo do Aeroporto de Viena que em 

1995 foi o primeiro a ser totalmente acreditado. Atualmente, vários aeroportos detêm 

essa certificação, seja para algumas ou todas as suas atividades, não sendo incomum 

a procura adicional pelas certificações ISO 14001 (gestão ambiental) e ISO 20000 

(serviços de TI). 
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  Anne Graham (2014, p.171) relata que ao longo dos últimos anos, o Airport 

Council International (ACI) tem aferido em alguns aeroportos tais como os da Cidade 

do Cabo, Genebra, Joanesburgo e Lisboa, o desempenho relativo à prestação de 

serviços, concentrando-se em 16 fatores estratégicos, dentre os quais o tempo de 

espera no check-in e na imigração. A obtenção dos dados é realizada durante os 

horários de pico, valendo-se de equipamentos digitais projetados especificamente 

para essa finalidade. Assim, mediante relatórios mensais e trimestrais, tem sido 

possível comparar o desempenho desses aeródromos.   

  Além disso, aderindo a uma iniciativa IATA que remonta a 1993, o ACI passou 

a monitorar o grau de satisfação dos passageiros. Em 2011, a pesquisa realizada 

cobriu mais de 200 aeroportos em mais de 50 países, obtendo mais de 350 mil 

respostas mediante o preenchimento de um questionário distribuído mensalmente a 

passageiros no portão de embarque. Nesse questionário foram aferidos 34 fatores de 

qualidade, incluindo check-in, controle de passaporte, segurança, instalações 

aeroportuárias e satisfação geral. Num espectro de cinco estamentos de pontuação, 

variando de excelente a insatisfatório, o Aeroporto Internacional de Incheon, em Seul, 

obteve a primeira colocação, seguido pelo de Cingapura, Pequim, Hong Kong e 

Nagoya22.   

                                                         

 

 

 

 
22 Disponível em:<http://www.aci.aero/Airport-Service-Quality/ASQ-Awards/Past-Winners/2011>. 

Acesso em 04 jan. 2014. 
  

http://www.aci.aero/Airport-Service-Quality/ASQ-Awards/Past-Winners/2011
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Na tabela abaixo é possível verificar os vencedores da premiação ACI no ano 

de 201323, cabendo registrar que no recorte realizado na América Latina não houve 

referência a qualquer aeroporto brasileiro, pelo menos entre os cinco primeiros 

colocados.  

 

Tabela 14: ACI - Melhores serviços aeroportuários do mundo – por Região 

ÁFRICA ÁSIA EUROPA 

1. Cidade do Cabo 1. Seoul Incheon 1. Moscow  

2. Durban 2. Singapore 2. Zurique  

3. Mauritius  3. Beijing 3. Porto 

4. Cairo 4. Shanghai Pudong 4. Keflavik 

5. Joanesburgo 5. New Delhi  5. Malta 

   

AMÉRICA LATINA ORIENTE MÉDIO AMÉRICA DO NORTE 

1. Guayaquil  1. Abu Dhabi 1. Indianapolis 

2. Cancun 2. Dubai 2. Ottawa 

3. Montego Bay 3. Doha 3. Tampa 

4. Nassau 4. Tel Aviv 4. Sacramento 

5. Puerto Vallarta 5. Amman 5. Jacksonville 
 

                     Fonte: ACI – 2013.24  
 

 

  Além do reconhecimento ACI de gestão da qualidade aeroportuária, há prêmios 

concedidos por outras instituições, a exemplo da SkyTrax, uma empresa de 

consultoria do Reino Unido cuja principal atividade é a análise do mercado da aviação, 

                                                         

 

 

 

 
23 Disponível em:<http://www.aci.aero/Airport-Service-Quality/ASQ-Awards/2012-Winners>. Acesso 

em 04 jan. 2014.  
 
24 Disponível em:< http://www.aci.aero/Airport-Service-Quality/ASQ-Awards/2013-Winners/Best-

Airport-By-Region/North-America>. Acesso em 04 jan. 2014.  
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também com base na opinião dos passageiros. Essa entidade promove anualmente 

uma premiação internacional, prestigiando a melhor companhia aérea, o melhor 

serviço de pessoal de bordo, o melhor aeroporto, dentre outras categorias peculiares 

ao setor. Segundo a premiação realizada em 2014 lastreada pela oitiva de mais de 12 

milhões de viajantes de 110 nacionalidades, o aeroporto Changi em Cingapura foi 

novamente eleito como o melhor do mundo.  

 

Tabela 15: Melhores aeroportos do mundo – SkyTrax 2014 

DEPENDÊNCIA LOCALIZAÇÃO 

1 Aeroporto de Changi Cingapura 

2 Aeroporto Internacional de Incheon Coréia do Sul 

3 Aeroporto de Munique Alemanha 

4 Aeroporto Internacional de Hong Kong República Popular da China 

5 Aeroporto Internacional de Amsterdã Schiphol Países Baixos 

6 Aeroporto Internacional de Tóquio Japão 

7 Aeroporto Internacional de Pequim China 

8 Aeroporto de Zurique Suíça 

9 Aeroporto Internacional de Vancouver Canadá 

10 Aeroporto de Londres Heathrow Reino Unido 

 

Fonte: SkyTrax - 201425 
 

Na América do Sul, o Aeroporto Internacional José Joaquín de Olmedo, 

localizado em Guayaquil no Equador, conquistou a primeira colocação. Nesse recorte, 

o Aeroporto Internacional dos Guararapes, em Recife, foi considerado o melhor 

                                                         

 

 

 

 
25 Disponível em: <http://www.worldairportawards.com/>. Acesso em 13 jan. 2014. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Linha_a%C3%A9rea
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto


98 

 

 

 

 

 

aeroporto brasileiro, ocupando o segundo lugar no ranking. Congonhas, Brasília,  

Santos Dumont e Confins também entraram na classificação SkyTrax, ocupando o 4º,  

5º, 6º e o 9º  lugar, respectivamente.   

 
Tabela 16: Melhores aeroportos da América do Sul – SkyTrax 2014 

DEPENDÊNCIA CIDADE PAÍS 

1 Aeroporto Internacional José Joaquín de Olmedo Guayaquil Equador 

2 Aeroporto Internacional dos Guararapes Recife Brasil 

3 Aeroparque Jorge Newbery Buenos Aires Argentina 

4 Aeroporto de Congonhas São Paulo Brasil 

5 Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek Brasília Brasil 

6 Aeroporto Santos Dumont Rio de Janeiro Brasil 

7 Aeroporto Internacional de Córdoba Córdoba Argentina 

8 Aeroporto Internacional El Alto La Paz Bolívia 

9 Aeroporto Internacional de Confins  Belo Horizonte Brasil 

Fonte: SkyTrax - 201426 
 

  Segundo classificação27 divulgada pelo site Wall St. Cheat Sheet28 em janeiro 

de 2014, o Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, foi indicado como o 

primeiro entre os dez piores do mundo. Reiterando pesquisas publicadas por outras 

                                                         

 

 

 

 
26 Disponível 
em:<http://www.worldairportawards.com/Awards_2014/bestregionalairport_southamerica.htm>. 
Acesso em 10 jan. 2014. 
 
27 Disponível em:<http://wallstcheatsheet.com/stocks/10-worst-airports-in-the-world.html/>. Acesso em 

10 jan. 2014. 
 
28 Site norte-americano especializado em análises financeiras. 
 

http://wallstcheatsheet.com/stocks/10-worst-airports-in-the-world.html/
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instituições em anos anteriores29, o site apontou as longas filas na imigração, os 

preços altos de comida e bebida, a quantidade insuficiente de funcionários e a baixa 

taxa de pontualidade, como fatores determinantes desse resultado.  

  

                                                         

 

 

 

 
29 Disponível em: <http://www.forbes.com/2008/01/14/airports-brazil-delays-biz-logistics-

cx_bw_0114airports.html> e <http://travel.cnn.com/explorations/life/10-most-hated-airports-324645>. 
Acesso em 16 Jan. 2014. 

http://www.forbes.com/2008/01/14/airports-brazil-delays-biz-logistics-cx_bw_0114airports.html
http://www.forbes.com/2008/01/14/airports-brazil-delays-biz-logistics-cx_bw_0114airports.html
http://travel.cnn.com/explorations/life/10-most-hated-airports-324645
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6 DOS MODELOS DE ADMINISTRAÇÃO AEROPORTUÁRIA  

6.1 DA EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL  

  Segundo Fiuza e Pioner (2009, p. 2), nos EUA, atualmente, a maioria dos 

aeroportos continua sendo de propriedade dos governos locais, sob a forma de 

autoridades ou departamentos governamentais. Na Europa predominam corporações 

públicas com diferentes níveis de participação privada. Na Austrália e Nova Zelândia, 

os aeroportos mais importantes já são operados por empresas cuja maioria do capital 

é privado. O Leste (China, Coréia, Japão) e Sudeste asiáticos (Tailândia, Malásia e 

Singapura) não aparentam seguir um padrão único, pois reúnem experiências de 

praticamente todas as formas acima listadas. 

 Num sistema de transporte aéreo, os aeroportos constituem variáveis de 

extrema relevância visto que fornecem toda a infraestrutura necessária ao traslado de 

passageiros e mercadorias. Reúnem uma ampla gama de equipamentos e serviços 

dentro e fora do terminal de passageiros, incluindo pistas para pouso, decolagem e 

taxiamento, controle do tráfego aéreo, segurança, busca e salvamento, entre outros.  

  Além desses serviços, os aeroportos tem oferecido atualmente grande 

variedade de instalações comerciais que vão desde lojas e restaurantes para hotéis, 

serviços de conferência e parques empresariais. Para Anne Graham, isso faz parte 

de um processo de desestatização incidente sobre o setor aéreo mundial nas últimas 

décadas que se se manifesta nas infraestruturas aeroportuárias de três maneiras: 
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1.Comercialização: o aeroporto passa de serviço público a  empreendimento 
comercial, além da adoção de uma filosofia administrativa mais gerencial. 
2. Privatização. Ocorre a transferência da administração aeroportuária e, em 
muitos casos, até mesmo da propriedade para o setor privado, por uma 
variedade de métodos que incluem venda de ações, parcerias estratégicas 
bem como o implemento de contratos de gestão. 
3. Diversificação da Propriedade: Surgem diferentes tipos de novos 
investidores e operadores de aeroportos, tais como investidores financeiros 
e empresas de infraestrutura, alguns dos quais têm interesses em vários 
aeroportos ao redor do mundo. (GRAHAM, 2013, p.6, tradução nossa). 

 

  Complementa Graham (2014, p.11) que os primeiros passos rumo às 

privatizações no setor aéreo ocorreram em relação às companhias aéreas nos anos 

70 e 80. Nessa época, a administração aeroportuária passou a ser encarada de forma 

diversa em razão do estabelecimento de autoridades aeroportuárias independentes 

em diversos aeroportos. Até meados dos anos 80, os aeroportos, de propriedade 

pública, eram considerados apenas como provedores de serviço público, dirigidos e 

subsidiados, com a finalidade de beneficiar a região ou nação. Sua viabilidade 

financeira era uma questão não observada.  

  Nos anos 90, tendo por lastro o discurso da eficiência, a privatização 

aeroportuária se tornou uma realidade, tanto no aspecto administrativo como em 

relação à sua propriedade. Segundo Peter Forsyth (2004), as últimas décadas foram 

marcadas por um processo de reforma no sistema aeroportuário em vários países ao 

redor do mundo, onde, em muitos casos, ocorreu a privatização total ou parcial dos 

dessas estruturas, visando o alcance de maior eficiência produtiva.  

  Esse movimento desestatizante ocorreu de forma mais marcante no Reino 

Unido e, posteriormente, na Austrália e Nova Zelândia. Na Europa continental, optou-

se por um modelo parcial, tendo o setor público permanecido com a maioria do capital 



102 

 

 

 

 

 

dos aeroportos (Forsyth, 2004). Assim, ainda que mantido o controle Estatal, a visão 

de como os aeroportos deveriam ser administrados mudou substancialmente, tendo 

adquirido uma formatação mais comercial e auto-sustentável.  

   

6.1.1 Reino Unido 

  Ao Reino Unido é atribuído o pioneirismo em compor um grande sistema de 

privatização aeroportuária. Objetivando, dentre outras coisas, o aumento dos 

investimentos em aeroportos, bem como o alcance de maiores eficiências 

operacionais, por meio da Airports Act 1986 (Lei Aeroportuária de 1986)30 os sete 

principais aeroportos britânicos foram incorporados por uma administradora pública, 

a British Airport Authority (BAA).   

   Em julho de 1987, as ações da BAA foram colocadas à venda na bolsa de 

valores, tendo o governo do Reino Unido arrecadado aproximadamente 1,3 bilhões 

de libras esterlinas com a operação. Nesse momento a empresa foi transformada em 

BAA-plc. Em 2006, a BAA foi incorporada por um consórcio liderado pelo Grupo 

Ferrovial, numa transação de US$ 20 bilhões. 

 

 

  
                                                         

 

 

 

 
30 Disponível em: <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1986/31/contents>. Acesso em 14 mar.2014. 
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Quadro 3: Modelo de administração aeroportuária - Reino Unido 

Acessibilidade ao 
serviço/expansão 

do sistema 

 Decisão de investimento tomada pelos proprietários do aeroporto 

 Incentivos para promover expansão apenas quando capacidade é 
extremamente excedida – aumentar o teto de preço 

 Aprovação de planejamento necessária e construção leva anos 

Receita pública 
 Principal objetivo da privatização 

 Taxas públicas fornecem financiamento para CAA 

Subsídios 
cruzados 

entre aeroportos 

 Heathrow, Gatwick e Stansed regulados pelo CAA como entidades 
separadas; nenhum subsídio cruzado é permitido 

 Outros aeroportos sob lei normal de concorrência 

Subsídios 
cruzados 

entre serviços 

 Muitos encargos diferentes, variando de encargos de aviação para 
encargos de não-aviação 

 O governo obriga a concorrência nos negócios dos aeroportos 

Papel do governo 

 Presença limitada ao papel regulatório 

 CAA é um órgão regulador independente (regulador econômico, de 
espaço aéreo, de segurança e de proteção ao consumidor) 

Distribuição do 
valor 

no sistema 

 Princípio: player eficiente deve obter uma taxa justa de retorno 

 Retorno estabelecido de forma que o investimento seja atraente (8% a.a.) 

 Eficiências repassadas aos usuários através de revisões de tarifas e 
premissas de ganhos de produtividade (geralmente 3-4% a.a.) 

 Risco de volume por conta do operador do aeroporto 

Estrutura, 
desenvolvimento 

e saúde  
econômica do 

setor 

 BAA solicitada pela Comissão de Concorrência a vender 3 aeroportos 
(Gatwick, Stansted e Edinburgh)  

 Falta de capacidade de aeroportos; possível solução é concorrência 

Fonte: BNDES, 2010, p.242 (grifos do autor). 
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6.1.2 Alemanha 

  Tradicionalmente, a propriedade dos aeroportos alemães sempre foi dividida 

entre estados, condados e cidades, estando as operações a cargo de empresas de 

responsabilidade limitada, mas de capital integralmente público.  

  Em 1997, foi iniciado no país um processo parcial de privatização aeroportuária, 

sendo o aeroporto de Düsseldorf o primeiro a ser contemplado.  Em junho de 2001, 

após uma oferta pública de capital feita na bolsa de valores, 29% das ações do 

Aeroporto de Frankfurt foram vendidas, arrecadando quase um bilhão de euros. 

(BNDES, 2010, p.234).  

  O governo alemão ainda controla a maioria dos aeroportos. Cinco dos 18 

principais foram parcialmente privatizados, na forma de participações privadas 

minoritárias. A administração e regulamentação aeroportuária estão a cargo dos 

governos estaduais, tratando a regulação apenas de níveis gerais de preços e não do 

estabelecimento de limites máximos para as tarifas aeronáuticas. 

 

Quadro 4: Modelo de administração aeroportuária – Alemanha 

(continua) 

Acessibilidade ao 
serviço/expansão 

do sistema 

 O projeto e a operação do aeroporto precisam ser licenciados, o que 
é dever dos Estados  da Federação (descentralizado) 
 

 Em 2005, a Alemanha implementou uma medida de ajuda pública para 
a construção e o desenvolvimento de aeroportos regionais em 
regiões com dificuldades estruturais 
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Quadro 4: Modelo de administração aeroportuária – Alemanha 

(continuação) 

Distribuição do  
valor no sistema 

 Acordos de divisão de receitas baseado na relação entre nível de 

tarifas e crescimento de passageiros em um determinado período:  

- A empresa aérea e o aeroporto concordam que os preços das 
passagens aéreas serão reduzidos para um certo nível se a taxa de 
crescimento de passageiros for atingida ou mantida em um nível 
previamente acordado 

- Essas escalas “móveis” podem ser combinadas com regulamentação 

de limite de preços como no caso de Hamburgo 

Papel do governo 

 Mudanças no regime regulatório tem sido requisitadas e acordadas 

pelos ministérios de transportes locais  

 Ministro do Transporte analisa e aprova mudanças nas tarifas de 

serviços de navegação aérea do DFS (fornecedor de Controle de 
Tráfego Aéreo) 

 Crítico: Governos e Estados (Länder) são proprietários e reguladores 

simultaneamente 

Estrutura,  
desenvolvimento e  
saúde econômica  

do setor 

 Aeroportos são considerados em situação de competição (são 
próximos o suficiente) 

 Empresas aéreas têm poder de negociação – p.ex., uma companhia 
aérea pode ameaçar mudar-se do Aeroporto A para o Aeroporto B se 
suas condições não forem melhoradas 

 As empresas aéreas podem possuir terminais em aeroportos (p.ex., 
T2 recém construído no aeroporto de Munique é parcialmente de 
propriedade da Lufthansa – a empresa é membro do consórcio que 
construiu e opera o terminal) 

Fonte: BNDES, 2010, p.234 (grifos do autor). 

 

6.1.3 Estados Unidos 

  Nos Estados Unidos, o controle e a operação dos aeroportos comerciais estão 

a cargo dos governos locais ou estaduais. A regulamentação de todo o sistema é feita, 

de forma geral, pela Federal Aviation Administration (FAA). Essa instituição, em 1997 

tentou introduzir nos EUA um programa piloto de privatização. Apesar dos esforços 



106 

 

 

 

 

 

envidados, apenas o aeroporto Stewart, em Nova York, foi privatizado; situação que 

não perdurou muito, visto que, em 2007 o controle público desse aeroporto foi 

retomado pela Autoridade Portuária de Nova York e Nova Jersey. Nesse diapasão, 

em 2009, após a cidade de Chicago ter cancelado a privatização do Aeroporto de 

Midway31, a pressão por privatizações de aeroportos nos Estados Unidos recuou.  

  Segundo Palhares e Espírito (2000, p. 14), existe grande influência das 

comunidades vizinhas e das empresas aéreas na administração dos aeroportos norte-

americanos, chegando estas a participar da eleição de seus administradores. 

  Além do perfil estatal, destaca-se no modelo norte-americano de gestão 

aeroportuária o excepcional aproveitamento na geração de receitas não-aeronáuticas. 

 

Quadro 5: Modelo de administração aeroportuária - Estados Unidos 

(continua) 

Acessibilidade ao 
serviço/expansão 

do sistema 

 Todas as propostas para construir novos aeroportos/expandir aeroportos 
existentes devem passar pela FAA 

 Os maiores aumentos de capacidade se originam na 
construção/expansão de novas pistas de pouso/decolagem 

Receita pública 

 Todas as receitas geradas em aeroportos públicos que recebem verbas 
federais devem ser usadas para cobrir os custos operacionais e de capital 
do complexo aeroportuário  

 Cidades/estados não podem utilizar as receitas de aeroportos para cobrir 
custos do governo geral 

  

                                                         

 

 

 

 
31 http://blogs.wsj.com/middleseat/2009/04/22/chicago-midway-airport-privatization-deal-canceled/ 
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Quadro 5: Modelo de administração aeroportuária - Estados Unidos 

(continuação) 

Distribuição do 
valor no sistema 

 As tarifas são definidas de forma a procurar cobrir os custos operacionais 
e de capital do aeroporto 

- Na abordagem residual, as cias. aéreas pagam o custo líquido de 
administração do aeroporto após contabilizar fontes de renda 
comerciais e não relativas a cias. aéreas.  

- Na abordagem compensatória, as cias. aéreas pagam as taxas e 
tarifas acordadas com base na recuperação dos custos alocados para 
instalações/serviços que utilizam. 

 Os ativos de aeroportos devem ser considerados pelo seu valor de 
custo histórico 

 Risco fica para o operador do aeroporto 

- Cias. aéreas garantem efetivamente que o aeroporto sempre estará 
no ponto de equilíbrio 

 Ambas as abordagens são utilizadas pelos aeroportos, sendo que 
alguns utilizam um modelo híbrido 

Estrutura,  
desenvolvimento e  
saúde econômica  

do setor 

 O principal propósito do sistema aeroportuário é prestar um serviço 

eficiente, com um nível de capacidade que atenda à demanda 

 Os níveis de serviço de alguns aeroportos OEP (Operational Evolution 

Plan – 35 aeroportos comerciais nos EUA com atividades mais 
significativas) 

 São altamente dependentes do desempenho de outros aeroportos OEP 

Fonte: BNDES, 2010, p.238 (grifos do autor). 

 

6.1.4  Austrália 

  Segundo Anne Graham (2010, p.38), no período entre 1988 e 1997, a maioria 

dos aeroportos australianos eram operados pela Federal Airports Corporation (FAC).  

Essa estatal, no início de 1997, realizou vários serviços centrais e impôs uma política 

de tarifação comum em seus 22 aeroportos.  

  As discussões relativas à privatização aeroportuária na Austrália tiveram início 

em 1990, sendo a decisão governamental consolidada apenas seis anos depois. Em 
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1997 os aeroportos de Melbourne, Brisbane e Perth foram concedidos à iniciativa 

privada, tendo o governo australiano arrecadado cerca de 2,53 bilhões de dólares com 

a operação. Logo em seguida foi estabelecido um abrangente marco regulatório-

econômico para o setor. Em 2002, o aeroporto Kingsford Smith, em Sydney, foi 

adquirido por 3 bilhões de dólares por um consórcio de empresas liderado pelo 

Macquarie Bank, um dos maiores bancos australianos.  

 

Quadro 6: Modelo de administração aeroportuária – Austrália 

Acessibilidade ao 
serviço/expansão 

do sistema 

 Governos locais têm limite de intervenção nos aeroportos 

 Empresas aéreas e aeroportos podem negociar taxas e programas de 

investimento 

 Sanções de volta à regulamentação podem ser impostos a aeroportos 
que tiverem aumentado as taxas para financiar investimentos 

excessivos em capacidade/qualidade 

Receita pública 

 Aeroportos passaram a ser considerados entidades privadas de 
negócios e não são operados para geração de receitas públicas 

 Os custos da regulamentação são financiados por um pool geral de 

impostos 

Subsídio cruzado 
entre  

aeroportos 

 As tarifas não são regulamentadas e podem ser livremente fixadas 

 Nenhum dos 7 aeroportos monitorados foi deficitário 

 Existem alguns aeroportos menores que não foram privatizados (p.ex., 
em pequenas ilhas) e são mantidos pelos governos locais 

Estrutura,  
desenvolvimento e  
saúde econômica  

do setor 

 Limite de 15% a participações cruzadas entre companhias operadoras 
de aeroportos de regiões próximas 

 Empresas aéreas podem deter apenas até 5% da empresa operadora 
do aeroporto 

Fonte: BNDES, 2010, p.235 (grifos do autor). 
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6.1.5 China 

  Até o final da década de 1970, o sistema de aviação civil chinês era 

supervisionado pela Civil Aviation Administration of China (CAAC), uma organização 

de natureza semi-militar. Posteriormente a CAAC assumiu as funções de entidade 

reguladora, envolvendo-se diretamente em muitos aspectos do sistema chinês de 

aviação civil, como operação de voo, gestão aeroportuária, e prestação de serviços 

de navegação aérea.  

 Em 1993, houve por parte do governo chinês um certo afrouxamento na política 

de investimentos do setor aeroportuário. A CAAC, por meio das "Medidas Provisórias 

para Gestão de Operações da Aviação Civil", deu abertura à  empresarialização dos 

aeroportos e a comoditização de seus serviços. Em 2003, a gestão de todos os 

aeroportos chineses, com exceção do Aeroporto de Pequim e os localizados no 

Tibete, foi transferida aos governos provinciais ou municipais, passando a CAAC a 

concentrar suas atividades na regulamentação e monitoramento do sistema.32  

  A adoção dessas reformas políticas levou o Estado chinês a um progressivo 

afastamento do setor aeroportuário, tornando-se a CAAC uma organização 

independente. Apesar disso, somente em 2008 operadores aeroportuários 

internacionais começaram a entrar na China. Atualmente a Changi Airport Group, 

                                                         

 

 

 

 
32 Disponível em: <http://www.icao.int/sustainability/CaseStudies/China.pdf>. Acesso em 12 jun. 2013. 
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possui participação nos aeroportos chineses de Shenzhen e Nanjing e a Fraport, nos 

aeroportos de Xi’an e Kunming. 

    

Quadro 7: Modelo de administração aeroportuária - China 

Acessibilidade ao 
serviço/expansão 

do sistema 

 NDRC (National Development and Reform Commission) é responsável 

pela aprovação de novos aeroportos/pistas mais importantes 

 Planos de expansão de aeroportos bastante extensivos nas províncias 
do Oeste para estimular a acessibilidade e a cobertura da rede (onde 
operações podem ser deficitárias) 

Receita pública 

 A maioria dos aeroportos, principalmente nas cidades de 2º e 3º níveis 
funcionam em déficit, devido ao baixo volume 

 Os aeroportos lucrativos recolhem direto para os governos locais, embora 
com obrigações de receita pública limitadas 

Papel do Governo 

 Os ativos aeroportuários, exceto aeroporto de Pequim, foram 

transferidos da autoridade central CAAC para os governos locais 
anos atrás, mas ainda são supervisionados pelo governo 

 CAAC desempenha somente um papel de regulador de mercado e não 
se envolve diretamente na administração aeroportuária 

Subsídio cruzado 
entre  

serviços 

 Preço de serviço relacionado à aviação é regulamentado pelo CAAC 
em termos de conjuntos de níveis de aeroportos correspondente  

 Alguns preços de serviços de não-aviação foram 

desregulamentados e poderiam ser utilizados para subsidiar os serviços 
regulamentados 

Estrutura,  
desenvolvimento e  
saúde econômica  

do setor 

 Os principais segmentos da cadeia de valor são estritamente 

monitorados pelo governo 

 Participação privada tem aumentado, especialmente na operação 
aeroportuária 

Nível de serviço  
e eficiência  
operacional 

 Nível de serviço aparentemente não é objetivo primário 

Fonte: BNDES, 2010, p.236 (grifos do autor). 
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6.1.6 Índia 

  Até o início da década de 1990, a propriedade e operação da maioria dos 

grandes aeroportos inidianos estavam a cargo de uma organização do governo: a 

Autoridade Aeroportuária da Índia (AAI), não sendo admitida qualquer participação de 

natureza privada ou investimento estrangeiro. Assim, por longa data, o governo teve 

dificuldades em viabilizar a expansão do setor de aviação civil no país.   

  A partir de 2003, foram anunciadas pelo governo inidiano uma série de 

reformas, tendo destaque a abertura da participação privada nos projetos de novos 

aeroportos.  

  Em razão do crescimento de aproximadamente 24% no tráfego aéreo no biênio 

2004-2005, a modernização dos aeroportos de Nova Delhi e Bombaim (responsáveis 

por 50% da demanda) mostrou-se indispensável para o alívio do congestionamento 

no setor. Assim, após uma polêmica licitação internacional realizada em janeiro de 

2006, sagrou-se vencedor na disputa pela outorga o consórcio formado pelas 

empresas GMR Industries e pela Fraport AG & Eraman Malásia, por um prazo de 30 

anos (prorrogáveis por igual período).33 

   

 

 

                                                         

 

 

 

 
33 Disponível em: <http://www.gmrgroup.in/Airports/Delhi_International_Airport__P__Limited.html>. 

Acesso em 15 dez. 2013. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Delhi
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bombaim
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Quadro 8: Modelo de administração aeroportuária -  Índia 

  

Acessibilidade ao 

serviço/expansão 

do sistema 

 Um aeroporto novo (greenfield) é permitido quando  

- Um aeroporto existente é incapaz de atender os requisitos de 

tráfego projetados 

- Surge um novo ponto focal de tráfego suficientemente viável 

- Considerações sociais superam a viabilidade econômica 

 A responsabilidade principal pelo desenvolvimento de aeroportos e 

direitos de licença para construir aeroportos cabe ao governo federal 

Subsídios cruzados 

entre aeroportos 

 Dos 92 aeroportos do país de propriedade da AAI, apenas 7 são 

lucrativos 

 Esses aeroportos subsidiam de maneira cruzada os outros não 

lucrativos, p.ex., para possibilitar conectividade a locais remotos 

Distribuição do 

valor  

no sistema 

 Normalmente, os projetos novos (greenfield) têm retornos que não 

são limitados e conservam todas as vantagens potenciais 

relacionadas ao tráfego 

 Aeroportos existentes (brownfield) têm um limite regulatório 

sobre os retornos e algum grau de subsídios de receitas não-

aeronáuticas 

Estrutura,  

desenvolvimento e  

saúde econômica 

do setor 

 Poucos participantes privados (na forma de consórcios) 

selecionados em concorrências, depois de atenderem requisitos de 

licenciamento e requisitos financeiros 

Nível de serviço  

e eficiência  

operacional 

 A atual política visa maior eficiência através da introdução de capital 

privado e habilidades de gestão de negócios 

 No entanto, os padrões atuais estão muito abaixo dos índices 

de referência globais (níveis de serviço são baixos e os atrasos 

são comuns) 

 A maioria dos principais aeroportos da Índia não tem capacidade 

de atender a demanda de tráfego 

Fonte: BNDES, 2010, p.240 (grifos do autor). 
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6.1.7 Argentina 

  Na Argentina, a política de concessões aeroportuárias teve início no ano de 

1997, quando pelo Decreto nº 37534, o presidene Carlos Menem decidiu transferir à 

iniciativa privada, por um período de 30 anos, a exploração, administração e o 

funcionamento de alguns aeroportos argentinos.  

  Por esse mesmo decreto, foi criado o Sistema Nacional de Aeroportos, 

contemplando em dois grupos: o primeiro, composto pelos 33 aeroportos destinados 

à concessão; e o segundo, pelos 19 que continuariam a ser administrados pelos 

proprietários (Estado Nacional, Províncias, Municípios e Aeroclubes). Foi também 

criado o Organismo Regulador do Sistema Nacional de Aeroportos (ORSNA), 

entidade de natureza autárquica, responsável  regulação, controle e monitoramento 

dos serviços prestados aos passageiros e demais utilizadores dos aeroportos 

membros do SNA. 

  Nesse processo sagrou-se vencedora a “Aeropuertos Argentina 2000” 

(AA2000), um consórcio composto por capital argentino (63%) e italiano (37%), mas 

administrado pela estatal italiana Societá Esercizi Aeroportuali (SEA). Dessa forma, 

segundo o Conselho Internacional de Aeroportos da América Latina e do Caribe (ACI-

LAC), a AA2000 tornou-se a maior rede privada de aeroportos do mundo.   

                                                         

 

 

 

 
34 Disponível em:<http://mepriv.mecon.gov.ar/Normas/375-97.htm>. Acesso em 14 abr. 2014. 

http://mepriv.mecon.gov.ar/Normas/375-97.htm
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  A grande vantagem desse modelo de concessão em bloco consistiu na 

possibilidade de oferecer, num mesmo conjunto, aeroportos lucrativos e deficitários. 

Entretanto, problemas com os sócios italianos prejudicaram a obtenção de 

financiamento. Segundo KAPP (2003, p.17), sem crédito, as obras foram conduzidas 

com recursos próprios da empresa, o que exigiu um aumento das tarifas da ordem de 

40% e do preço da locação de áreas de US$14.00 para US$40.00 o m2, apesar da 

qualidade dos serviços oferecidos pelo Ezeiza ser considerada precária. 

  Outra grande falha, foi o equívoco cometido quanto aos critérios adotados na 

licitação para a escolha da empresa vencedora: ao invés de se optar pela que 

cobrasse menor valor aos usuários, decidiu-se pela que pagasse o maior aluguel.  

   Frente a análise dos modelos de administração aeroportuária constantes do 

minucioso estudo feito pelo BNDES, algumas conclusões se fizeram possíveis, 

observações essas, de inquestionável instrumentalidade a qualquer Estado desejoso 

em implementar um novo modelo de gestão em suas infraestruturas aeroportuárias, 

ainda que de forma estatizada. 

 

Quadro 9: Principais lições aprendidas na análise de modelos aeroportuários 

(continua) 

1 
Obter o máximo  

possível dos aeroportos  
como ativos 

 Independentemente do modelo escolhido e de se os 
aeroportos forem públicos ou privados, eles devem ser vistos 
como negócios cuja maximização do potencial do ativo é 
sempre vantajosa 
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Quadro 9: Principais lições aprendidas na análise de modelos aeroportuários 

(continua) 

2 
Estar ciente de  

objetivos conflitantes 

 Antes de iniciar o desenho de um modelo de administração 
aeroportuária, seus objetivos devem ser definidos de forma a 
evitar conflitos, p.ex., um modelo que promova a maximização 
de receita pública é incompatível com baixas tarifas para o 
usuário 

 Uma concessão onerosa em um leilão com um lance 
excessivamente alto (p.ex., privatização dos aeroportos no 
Reino Unido) geraria maiores preços para os passageiros 

3 
Estabelecer os  

incentivos corretos  
não é suficiente 

 O simples estabelecimento dos incentivos corretos para a 
expansão do sistema não é suficiente se os participantes 
privados forem submetidos a processos de aprovação 
burocráticos e demorados para a construção de novos 
terminais, pistas e pátios 

 O papel do governo é fundamental para garantir as condições 
adequadas à execução das obras 

4 
As funções devem  

ser alocadas a seus  
proprietários naturais 

 A maioria dos modelos bem-sucedidos atrai os participantes 
mais bem equipados para cada segmento da cadeia de valor 
do negócio aeroportuário 

 Isso pode implicar a concessão das operações de varejo de 
um aeroporto para um especialista em shopping centers e das 
operações aeroportuárias para um participante de 
infraestrutura, seja direta ou indiretamente 

5 

Os riscos devem ser  
alocados a quem está  
melhor posicionado  

para assumi-los 

 Os riscos também devem ser alocados aos seus "donos 
naturais" 

 Caso assim não seja feito, essa ineficiência de alocação será 
transferida de volta aos usuários, via maiores tarifas 

6 
Promover o processo 
de consulta pública 

é benéfico 

 Os órgãos reguladores devem trabalhar em cooperação com 
as companhias aéreas e operadores de aeroportos, pois: 

- Os reguladores sabem o que tende a criar valor para os 
passageiros e usuários 

- Os demais participantes do mercado, especialmente as 
companhias aéreas,sabem como são os aspectos 
essenciais das operações e estrutura de custos do sistema 
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Quadro 9: Principais lições aprendidas na análise de modelos aeroportuários 

(continuação) 

7 
A participação privada  

pode ajudar 

 Operadores privados de aeroportos têm sido capazes de 
aumentar significativamente as receitas de varejo, 
melhorando a utilização dos aeroportos como ativos e 
contribuindo para a eficiência geral do sistema 

 A participação privada, com incentivos adequados, pode ser 
capaz de melhorar o serviço ao cliente, aumentar as 
eficiências operacionais e contribuir para a expansão efetiva 
da rede e em tempo hábil 

8 
Setor aéreo se insere 
na matriz de modais 

 Deve se pensar em aeroportos dentro de um contexto de 
matriz de transporte com diversos modais, uma vez que 
transporte aéreo concorre com outros meios (p.ex., trem de 
alta velocidade, autoestradas) 

Fonte: BNDES, 2010, p.233. 

 

6.2 DA ADMINISTRAÇÃO AEROPORTUÁRIA BRASILEIRA  

 

6.2.1 Histórico 

 Segundo Farias (2005, p. 44), toda atividade é em princípio privada, sujeitando-

se progressivamente à intervenção do Poder Público na medida que seu 

desenvolvimento manifesta relevante interesse coletivo, podendo chegar a ser 

exercida apenas pelo próprio Estado ou por quem obtiver o seu consentimento.  

   A partir da década de 1920, infraestrutura aeroportuária tornou-se tema 

consagrado ao serviço público. Castro e Lamy (1993, p. 1) apontam o Decreto nº 

14.050, de 5 de fevereiro de 1920, como o primeiro ato regulamentador do transporte 

aéreo no Brasil, o qual atribuiu “à Inspetoria Federal de Navegação a fiscalização do 

tráfego aéreo (embora de fato ainda inexistente)”. Lenildo Tabosa Pessoa, jornalista 

pernambucano, cita na célebre obra “História da Aviação Comercial Brasileira (1989) 

que, em janeiro de 1925, os franceses do grupo Latécoère, pretendendo estabelecer 
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uma ligação regular de transporte de correio e mala postal entre Toulouse, no Sul da 

França, e Santiago do Chile, iniciaram voos experimentais entre Pernambuco e 

Buenos Aires, pousando ao anoitecer nas praias do litoral. Castro e Lamy (1993, p. 1) 

relatam que essa pretensão acelerou a publicação do Decreto Federal nº 16.983, de 

22 de junho de 1925, primeiro Código Brasileiro do Ar “de fato”.  

  Na vigência dessa legislação, ocorreram os primeiros investimentos privados 

no setor aeroportuário brasileiro. Acerca da matéria, contribui Prazeres (2011, p.26): 

 
Os aeródromos que suportaram a primeira fase de implantação da aviação 
no Brasil foram, inicialmente, explorados pela iniciativa privada. Ainda que a 
maioria deles fossem campos de pouso improvisados, com hangares, postos 
de rádio comunicação e estações meteorológicas, empresas, a exemplo da 
VARIG e Pan American Ways, investiram na construção de terminais 
aeroportuários. A primeira empresa implementou a infraestrutura em 
Pelotas/RS, em 1930, e a segunda, no Rio de Janeiro/RJ, em 1937. 

 

  Mesmo com o advento do Decreto-lei nº 483, de 8 de junho de 1938, novo 

Código Brasileiro do Ar, a temática das outorgas para exploração de aeródromos 

permaneceu esquecida. Somente com o Decreto-lei nº 32, de 18 de novembro de 

1966, é que este cenário foi modificado, passando o novel diploma a prever em seu 

art. 50:     

Art. 50. Os aeródromos públicos serão construídos, mantidos e explorados 
diretamente pela União, ou mediante concessão ou autorização, obedecidas 
as condições nelas estabelecidas. 
§ 1º Entre as condições de exploração figurará obrigatoriamente, a 
observância das instruções de natureza administrativa e técnica emanadas 
de autoridades federais, para assegurar, em território nacional, uniformidade 
das normas relativas à navegação e aos transportes aéreos. 
§ 2º As autorizações previstas neste artigo serão dadas separadamente uma 
para cada aeroporto, podendo, em casos excepcionais serem outorgadas em 
conjunto. 

 

 Em razão da forte intervenção estatal na economia vivenciada nessa época, a 

iniciativa privada optou por concentrar seus esforços na infraestrutura aeronáutica, 
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enquanto o Poder Público se arvorou da responsabilidade em relação à infraestrutura 

aeroportuária. Na lição de Prazeres (op. cit., p. 28):  

 
Embora já houvesse, nessa época, previsão legal para autorizar a 
particulares a exploração de aeroportos, os investimentos eram de longa 
maturação, ou seja, retorno tardio (quando eram economicamente viáveis), 
de forma que a iniciativa privada, salvo raras exceções, não se interessou 
pela atividade. O mercado de aviação no Brasil era ainda incipiente, e grande 
era a demanda de investimentos em infraestrutura para seu desenvolvimento, 
de forma que a baixa atratividade econômica do negócio e os riscos 
envolvidos fizeram com que o setor privado deixasse ao governo a 
responsabilidade de prover os necessários serviços aeroportuários. 

 

  Em 1962, quando as estrelas da aviação civil eram o Boeing 707 e o Douglas 

DC-8, boa parte dos aeroportos brasileiros eram administrados pelo extinto Ministério 

da Aeronáutica. Nessa época, a necessidade de se modernizar urgentemente a 

infraestrutura aeroportuária brasileira já era fato inconteste, situação descrita com 

propriedade pelo Tenente Brigadeiro-do-Ar Joelmir Campos de Araripe Macedo: “Eu 

sentia que não era o Brasil que estava ingressando na era do jato. Era o jato que 

entrava por esse Brasil adentro, à revelia do despreparo da sua infraestrutura”.35  

Nesse mister, em maio de 1970, sob protestos paulistas foi criada a sociedade 

de economia mista Aeroportos do Rio de Janeiro S.A. (ARSA). Na busca por um 

modelo de gestão aeroportuária que pudesse ser estendido a todo o País, por meio 

da Lei nº 5.862, de 12 de dezembro de 1972, foi criada a Empresa Brasileira de 

Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO, empresa pública federal consagrada à 

administração dos principais aeroportos brasileiros, da qual a ARSA passou a ser 

subsidiária.  

                                                         

 

 

 

 
35 Disponível em: <http://www.siteinicial.com/INFRAERO_40_ANOS.pdf>. Acesso em 14 fev. 2014. 
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  Foi entre os anos de 1970 e 1980 que a exploração de aeroportos de forma 

centralizada e por empresa pública alcançou seu apogeu. Logo após a criação da 

INFRAERO, as outorgas aeroportuárias foram restringidas exclusivamente ao 

espectro estatal. Por meio da Lei nº 6.833, de 30 de setembro de 1980, o art. 50 do 

Código Brasileiro do Ar sofreu profunda modificação, passando a estipular o 

monopólio da União na construção, manutenção e exploração dos aeródromos 

públicos.  

Art. 50. Os aeródromos públicos e respectiva infraestrutura serão 
construídos, mantidos e explorados pela União ou através de empresa 
pública ou suas subsidiárias.   
§ 1º A operação de aeroportos e da infraestrutura aeroportuária constitui 
atividade monopolizada da União, em todo o território nacional, ou da 
empresa pública ou suas subsidiárias, a que se refere este artigo, dentro das 
áreas delimitadas nos atos administrativos que lhes atribuírem bens, rendas, 
instalações e serviços correspondentes. 
§ 2º Quando forem os serviços explorados por terceiros, mediante concessão 
federal, poderá a empresa pública, de que trata este artigo, representar a 
União no respectivo contrato, que deverá conter cláusula sobre a 
obrigatoriedade de observância de instruções de natureza administrativa ou 
técnica, emanadas das autoridades federais para assegurar, no território 
nacional, a uniformidade das normas relativas à navegação, e ao transporte 
aéreo.   
§ 3º Em qualquer caso, os referidos serviços estão sujeitos as normas e 
instruções baixadas pela autoridade aeronáutica competente. 
 
   

 Com a revogação do Código Brasileiro do Ar pela Lei nº 7.565 de 19 de 

dezembro de 1986, atual Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA), veio a termo o 

monopólio estatal na construção, manutenção e exploração de aeródromos públicos. 

É o que se verifica pela redação do art. 36, do mencionado diploma:  

 
Art. 36. Os aeródromos públicos serão construídos, mantidos e explorados: 
I - diretamente, pela União; 
II - por empresas especializadas da Administração Federal Indireta ou suas 
subsidiárias, vinculadas ao Ministério da Aeronáutica; 
III - mediante convênio com os Estados ou Municípios; 
IV - por concessão ou autorização. (grifo nosso). 
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  Acerca do tema, inovou a Constituição Federal de 1988, ao incluir a exploração 

da infraestrutura aeroportuária no rol das competências da União, tal como já ocorria 

com a navegação aérea desde a Carta de 1934. 

 
Art. 21. Compete à União: 
(...) 
XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou 
permissão: 

(...) 
c) a navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária; 
(BRASIL, 1934, grifo nosso). 

 

 Apesar da administração estatal ter desempenhado importante papel na 

implantação da infraestrutura aeronáutica nacional, passou a representar, por fim, 

uma barreira ao seu desenvolvimento. A partir da década de 90, em razão de falhas 

burocráticas, grandes transformações foram alavancadas no setor aeroportuário, 

principalmente em relação aos aspectos da propriedade e da administração, então 

afetas ao poder público. Frente às previsões normativas de base constitucional e legal 

acerca das outras formas de exploração, a possibilidade do repasse de aeroportos ao 

setor privado pelo caminho da concessão passou a ser considerada uma opção.  

  Nesse desiderato, alguns estados brasileiros, a exemplo da Bahia, Mato 

Grosso do Sul e Rio de Janeiro, optaram por realizar concessões aeroportuárias à 

iniciativa privada, ao invés de instituírem empresas públicas ou autarquias para 

administrarem seus aeródromos. Isto foi possível porque os convênios celebrados 

entre estados ou municípios com o extinto Ministério da Aeronáutica continham 

cláusula prevendo a possibilidade dessas entidades federativas transferirem à 

iniciativa privada, mediante concessão, a exploração comercial dos aeroportos. A 

Prefeitura de Cabo Frio/RJ foi quem iniciou o processo, mediante a concessão de seu 

Aeroporto Internacional à operadora Costa do Sol em 2001.  
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6.2.2 Da Administração Aeroportuária Vigente 

  De acordo com o recente Plano Geral de Outorgas para Aeródromos Civis 

Públicos36 (PGO), elaborado pela Secretaria de Aviação Civil da Presidência da 

República (SAC-PR) e aprovado pela Portaria nº 110, de 8 de julho de 2013, são 

previstos cinco modelos de exploração aeroportuária no Brasil, a saber: pelo 

COMAER, pela INFRAERO, por meio de Concessões, por meio de Autorizações, e 

por meio de convênios de delegação aos outros entes federativos.  

 
Art. 3º A União explorará os aeródromos por meio: 
I – do Comando da Aeronáutica - Comaer; 
II – da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero ou suas 
subsidiárias;  
III – de concessão; 
IV – de autorização; ou 
V – de delegação a Estados, Distrito Federal ou Municípios. 

 

  Como se percebe, esse dispositivo não deixa de significar uma ratificação dos 

modelos de exploração aeroportuária já constantes do art. 36 da Lei nº 7.565, de 19 

de dezembro de 1986, Código Brasileiro de Aeronáutica. Por conseguinte, torna-se 

estratégico ao presente trabalho investigar cada uma dessas modalidades, 

dedicando-se maior atenção às concessões aeroportuárias.  

 

6.2.2.1 Da Administração Aeroportuária pelo COMAER 

 

  Segundo o art. 5º do Plano Geral de Outorgas para a Exploração de 

Aeródromos Civis Públicos, o Comando da Aeronáutica (COMAER) “poderá requerer 

                                                         

 

 

 

 
36 Disponível em: <http://www.aviacaocivil.gov.br/outorgas/portaria-no-110-de-08-jul-2013-aprova-o-

plano-geral-de-outorgas-pgo.pdf>. Acesso em 13 fev. 2014. 

http://www.aviacaocivil.gov.br/outorgas/portaria-no-110-de-08-jul-2013-aprova-o-plano-geral-de-outorgas-pgo.pdf
http://www.aviacaocivil.gov.br/outorgas/portaria-no-110-de-08-jul-2013-aprova-o-plano-geral-de-outorgas-pgo.pdf
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a exploração de aeródromos civis públicos, nos quais prevaleça o uso militar ou por 

razões estratégicas para segurança ou defesa nacionais, sem prejuízo da operação 

de aeródromos militares.” 

  De acordo com a SAC/PR37, dos 713 aeródromos públicos brasileiros, 27 se 

encontram sob a administração do COMAER, destacando-se no contexto, 10 

aeródromos na área de entorno do município de São Gabriel da Cachoeira/AM38. 

 

6.2.2.2 Da Administração Aeroportuária pela INFRAERO 

  Nos termos da Lei nº 5.862, de 12 de dezembro de 1972, a Empresa Brasileira 

de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO, é uma empresa pública constituída com 

a finalidade de implantar, administrar, operar e explorar industrial e comercialmente a 

infraestrutura aeroportuária que lhe seja atribuída, antes, pelo extinto Ministério da 

Aeronáutica, hoje, pela Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República (SAC-

PR) à qual se encontra vinculada desde 2011. 

  Presente em todos os Estados brasileiros, e com sede em Brasília, a empresa 

reúne uma força de trabalho de cerca de 32.000 profissionais, sendo 13.135 

empregados orgânicos e 18.925 terceirizados39. No cumprimento de sua destinação 

precípua, administra aeroportos de grande e pequeno porte; alguns tão pequenos que 

sequer recebem voos comerciais regulares, mas que têm como função representar a 

soberania nacional em áreas longínquas. 

                                                         

 

 

 

 
37 Disponível em:<http://www.aviacaocivil.gov.br/outorgas/instrumentos>. Acesso em 15 nov. 2013. 
  
38 Disponível em:<http://www.aviacaocivil.gov.br/operadores-aeroportuarios/unidades-

federativas/amazonas-am>. Acesso em 15 nov. 2013. 
 
39 Dados referentes ao mês de julho/2013. 

http://www.aviacaocivil.gov.br/outorgas/instrumentos
http://www.aviacaocivil.gov.br/operadores-aeroportuarios/unidades-federativas/amazonas-am
http://www.aviacaocivil.gov.br/operadores-aeroportuarios/unidades-federativas/amazonas-am
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    Atualmente, suportada por uma sede e nove superintendências regionais, a 

INFRAERO administra 63 aeroportos, 75 estações prestadoras de serviços de 

telecomunicações e de tráfego aéreo (EPTA) e 31 terminais de logística de carga (rede 

TECA), dos quais, 27 operam com importação, 22 com exportação, 14 com carga 

nacional, e 2 com carga expressa (courier). 

 Em 2012, o setor aeroportuário brasileiro foi marcado por um relevante 

acontecimento: o início do processo de concessão de grandes aeroportos brasileiros 

à iniciativa privada. Tal circunstância exigiu que a INFRAERO se adaptasse às 

modificações, sobretudo nos aeroportos de Brasília, Campinas e Guarulhos, enquanto 

mantinha a operacionalidade dos aeroportos e dos componentes de navegação aérea 

sob sua responsabilidade. No mês de setembro desse ano, a gestão desses 3 

aeroportos foi feita em conjunto com o concessionário, ocorrendo em fevereiro de 

2013 a transferência definitiva. 

  Cada aeroporto concedido passou a ser administrado por uma Sociedade de 

Propósito Específico (SPE), na qual a INFRAERO permaneceu como sócia 

minoritária, com participação de 49% do capital social, tendo, consequentemente, 

assentos nos conselhos de administração e fiscal.  

  Segundo o relatório de administração divulgado pela empresa em 201340, a 

INFRAERO foi responsável no ano anterior por aproximadamente 93% do tráfego 

aéreo regular no Brasil, o que representou 186,5 milhões de passageiros embarcados, 

desembarcados e em conexão. Em relação à rede de aeroportos por ela administrada, 

                                                         

 

 

 

 
40 http://sites.unasp.edu.br/portal/secretariageral/Documentos/DOU/2013-1/03/DO1_2013_03_18.pdf 
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os três aeroportos concedidos, juntos, responderam por 29% dos passageiros 

operados, 19% das aeronaves e 58% da carga aérea e 36% do seu faturamento. 

  Em novembro de 2013, foram realizadas as concessões de mais dois 

aeroportos: Galeão (RJ) e Confins (MG). Nas Sociedades de Propósito Específico 

(SPE) destinadas à administração desses aeródromos, a INFRAERO também 

permaneceu como sócia minoritária, com participação de 49% do capital social. A 

transferência operacional definitiva às concessionárias foi prevista para o mês de 

agosto de 2014. 

 

6.2.2.3 Da Administração Aeroportuária por Concessões 

  No presente trabalho, a temática das concessões como forma de exploração 

aeroportuária será abordada em capítulo específico.  

 

6.2.2.4 Da Administração Aeroportuária por Autorizações 

  Segundo definido pela SAC-PR, autorização é a modalidade de outorga de 

aeródromo civil público “destinada aos interessados em explorar comercialmente 

infraestruturas aeroportuárias de propriedade privada, inclusive mediante 

recolhimento de tarifas.”41  

  Acerca do tema, complementa Espírito Santo Jr. (2010, p. 22): 

 
A autorização para exploração de aeroportos consiste num instrumento 
regulatório menos interventivo. Nesta forma de outorga é prevista a 
exploração de aeroportos sob a égide de princípios da ordem econômica 
(livre concorrência, liberdade de iniciativa e de preços), assim evidenciando 
a prestação de serviços no regime jurídico de direito privado. 

                                                         

 

 

 

 
41 Disponível em:<http://www.aviacaocivil.gov.br/outorgas/autorizacao>. Acesso em 15 nov. 2013. 
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  Para uma correta compreensão acerca da aplicabilidade dessa modalidade 

exploratória, torna-se essencial relembrar que, tal como explicitado no capítulo 

anterior, o CBA atribuiu significações para as terminologias “público” e “privado” 

distintas de seu uso ortodoxo ou mesmo coloquial. De forma didática, podemos 

simplificar dizendo que, nesse contexto, a diferença entre o público e o privado reside 

na questão da exploração comercial, sendo aberta no primeiro caso e vedada no 

segundo, tanto em relação ao serviços aéreos como nos serviços aeroportuários. 

 Ao se referir à aplicabilidade das concessões e autorizações na exploração de 

serviços aéreos, o CBA, mais uma vez, inovou:   

 
Art. 180. A exploração de serviços aéreos públicos dependerá sempre da 
prévia concessão, quando se tratar de transporte aéreo regular, ou de 
autorização no caso de transporte aéreo não regular ou de serviços 
especializados. 

 

  Acerca das formas de exploração de serviços aeroportuários, apesar de indicar, 

em seu art. 36, as concessões e autorizações, pecou o CBA em não delimitar a 

aplicabilidade desses institutos tal como fez nos serviços aéreos, suscitando dúvidas 

em relação aos serviços aeroportuários privados.  

  Pelo quadro a seguir, torna-se possível visualizar de forma sistematizada a 

estrutura de outorgas constante no referido diploma legal. 
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Quadro 10: Estrutura de outorgas no Código Brasileiro de Aeronáutica 

Serviços Públicos 
(exploração comercial) 

Serviços Privados 
(exploração comercial proibida) 

Concessão Autorização Não se aplicam outorgas 

Serviços Aéreos Regulares 
(art. 180 e 181) 

Charter (art. 180 e 182) 
 

Taxi Aéreo (art. 180 e 220) 
 

Serviços Aéreos 
Especializados  

(art. 180 e 182) 

Serviços Aéreos Privados 
(art. 14, §§ 1º e 2º, 
cc art. 177 e 178) 

Serviços Aeroportuários 
Concessionados 

(art. 36, IV) 

Serviços Aeroportuários 
Autorizados 
(art. 36, IV) 

Serviços Aeroportuários 
Privados 

(art. 30, § 2º) 
 

Fonte: Mello; Prazeres (2013, p. 70). 

 

  Segundo a maioria da doutrina, essas dúvidas foram sanadas com a inclusão 

da exploração da infraestrutura aeroportuária no rol das competências da União, de 

acordo com o texto constitucional de 1988. Isto porque, por essa previsão, foi 

descortinada a possibilidade de o Poder Público regulamentar e conferir outorgas de 

autorização à iniciativa privada, objetivando construir ou consagrar aeródromos 

privados ao uso público. É o que ratifica Pacheco (2006, p. 81): 

 
O aeródromo privado pode, se atender às exigências para o uso público e 
obtiver a aprovação da autoridade aeronáutica, destinar-se ao uso público, 
deixando, neste caso, de ser privado, embora continue a ser propriedade 
privada. 

  

  Nesse mesmo sentido, acrescenta Prazeres (2012, p.13):  

 
Constata-se que as disposições do Código Brasileiro de Aeronáutica 
apresentam convergência com as da Constituição, visto que ambas 
reconhecem a possibilidade do emprego tanto da concessão quanto da 
autorização para delegar a particulares a exploração de serviços aéreos e 
também de serviços aeroportuários. No entanto, o Código, ao estabelecer 
serviços concessionados e autorizados definiu uma espécie de gradação de 
essencialidade dos serviços tomando por referência sua relevância para a 
coletividade. Enquanto os serviços autorizados não poderiam ser 
considerados essenciais como os concessionados, na medida em que são 
colocados à disposição da sociedade, somente fazendo-se uso deles os 
consumidores que estejam dispostos a pagar pelo seu preço. É o que ocorre 
exatamente com os serviços de táxi aéreo, serviços aéreos especializados. 
Porém, o Código previu também serviços aeroportuários autorizados, o que 
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sugere o entendimento preliminar de que a infraestrutura aeroportuária 
destinada a atender às operações dos serviços aéreos autorizados pode, de 
igual modo, ser também autorizada.  

 

  A expedição do Decreto nº 7.871, de 21 de dezembro de 2012, que dispõe 

sobre as condições de delegação da exploração de aeródromos civis públicos por 

meio de autorização, parece ter pacificado a questão definitivamente: 

 
Art. 2º É passível de delegação por meio de autorização a exploração 
de aeródromos civis públicos destinados exclusivamente ao processamento 
de operações de serviços aéreos privados, de serviços aéreos especializados 
e de táxi-aéreo, conforme definições constantes da Lei nº 7.565, de 19 de 
dezembro de 1986.  

 

  Nos termos desse decreto, fica evidente que na autorização aeroportuária a 

execução se dá por conta e risco do autorizatário, que responde diretamente por suas 

obrigações e pelos danos e prejuízos que causar ou para os quais vier a concorrer. 

Que o mesmo deverá cumprir as normas do Comando da Aeronáutica (COMAER) e 

da ANAC, sobretudo do que se refere ao regime tarifário estipulado por essa 

autarquia. Que não haverá discriminação de usuários e que em relação ao tráfego 

aéreo, os aeroportos autorizados não terão prioridade.  

 Basicamente, a outorga é formalizada em duas etapas. Recebido o 

requerimento e consultado o Departamento de Controle do Espaço Aéreo do 

Comando da Aeronáutica (DECEA) sobre a viabilidade da autorização do respectivo 

aeródromo civil público, há a expedição de Portaria pela SAC-PR aprovando o Plano 

de Outorga Específico do aeródromo pretendido. Em seguida há a expedição de 

Termo de Autorização pela ANAC, na qualidade de poder concedente.  

  Segundo a SAC-PR, existem até o momento 8 projetos em tramitação, 

envolvendo aeródromos nas cidades de Balsa Nova/PR, Búzios/RJ, Caçapava/SP, 

Joao Pessoa/PB, Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP e São Roque/SP.   
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6.2.2.5 Dos Convênios de Delegação 

  Conforme já relatado, tradicionalmente, a atividade relativa à exploração de 

infraestruturas aeroportuárias no Brasil sempre esteve a cargo da União, competência 

que restou mantida na atual Constituição Federal. Contudo, a grande extensão 

territorial brasileira, atrelada à existência de interesses locais conduziram à delegação 

da exploração de unidades aeroportuárias aos demais entes federativos, mediante a 

celebração de convênios, nos termos do art. 36, III, do CBA. 

  A competência da União para a transferir a implantação, administração, 

operação, manutenção e exploração de aeródromos civis públicos aos demais entes 

federados foi exercida inicialmente pelo antigo Ministério da Aeronáutica – MAER, por 

intermédio do também extinto Departamento de Aviação Civil – DAC. Posteriormente, 

tal competência foi repassada ao Comando da Aeronáutica – COMAER, e, por último, 

à Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC.   

  Em razão do disposto no art. 24-D, inciso VIII, da Lei nº 10.683, de 28 de maio 

de 2003, incluído pela Medida Provisória nº 527, de 18 de março de 2011 e convertida 

na Lei nº 12.462, de 05 de agosto de 2011, essa atribuição é exercida atualmente pelo 

Departamento de Outorgas (DEOUT) da Secretaria de Aviação Civil da Presidência 

da República – SAC/PR.  

 
Art. 24-D.  À Secretaria de Aviação Civil compete: 
VIII - transferir para Estados, Distrito Federal e Municípios a implantação, 
administração, operação, manutenção e exploração de aeródromos públicos, 
direta ou indiretamente. 
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  Apesar de pequenas contradições entre dados obtidos pela a SAC/PR42, e a 

INFRAERO43, dos 713 aeródromos públicos brasileiros, 240 são atualmente objeto de 

convênio entre a União e Estados, 152, entre a União e Municípios e 1, entre a União 

e o Distrito Federal. Destacam-se no cenário os 77 convênios aeroportuários 

celebrados entre a União e o Estado da Bahia, e os 38 convênios celebrados entre a 

União e municípios do Estado de São Paulo. 

  
                                                         

 

 

 

 
42 Disponível em:<http://www.aviacaocivil.gov.br/outorgas/instrumentos>. Acesso em 23 jun. 2013. 
  
43 Os aeródromos de Parnaíba/PI (SBPI) e de Forquilhinha/SC (SBCM) constam como administrados 

pela INFRAERO, apesar de segundo a SAC-PR serem objeto de convênio entre a União e os 
respectivos Estados. 

http://www.aviacaocivil.gov.br/outorgas/instrumentos
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7 INFRAESTRUTURAS AEROPORTUÁRIAS E DESESTATIZAÇÃO  

 
7.1 DOS MODELOS DE DESESTATIZAÇÃO DE AEROPORTOS 

 

  Delimitar o significado da terminologia “privatização” não é uma empresa fácil, 

sobretudo no âmbito aeroportuário, visto poder contemplar desde a mera gestão até  

a transferência de propriedade estatal para o para o setor privado.  Robert Poole 

(1994, p.2) simplifica o tema indicando três formas básicas: contratos de gestão, 

contratos de locação a longo prazo e a venda, propriamente dita.  

  Segundo o autor, os contratos de gestão seriam contratos de curto prazo (de 

no máximo cinco anos), onde o orçamento de funcionamento é proposto pelo 

empreiteiro e aprovado pelo governo. Os fundos necessários para os itens orçados 

são adquiridos pelo governo e repassados ao contratado. Os funcionários e gerentes 

do estabelecimento privatizado trabalham para o empreiteiro e não para o governo. 

As taxas e os encargos são pagos pelos usuários às agências governamentais que 

repassam ao contratado uma comissão baseada parcialmente em seu desempenho 

gerencial. Poole argumenta que esses contratos podem ser aplicados em aeroportos 

de todos os tamanhos e condições econômicas, embora sejam mais indicados aos 

aeroportos deficitários. O desafio dessa modalidade reside na redução de custos e no 

aumento de receitas, promovendo a redução do défice aeroportuário. 

  O contrato de locação a longo prazo é o modelo adequado a situações que 

demandam um grande investimento preliminar em infraestrutura. Seu objetivo é 

transferir parte significativa do risco do empreendimento dos usuários para o locatário. 

O prazo do arrendamento é muitas vezes relacionado com o período de tempo 

necessário para o operador privado recuperar seu investimento nas novas 
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instalações. Nesse modelo, diferente dos contratos de gestão, ocorre a transferência 

das operações aeroportuárias ao locatário. Os usuários pagam as taxas e encargos 

diretamente a ele, visando a cobertura dos custos operacionais e de sua parcela de 

lucro.  Como típica locação, o pagamento ao governo é baseado, em parte, num 

percentual da receita bruta do aeroporto, o que o incentiva a trabalhar em cooperação 

com o locatário. 

  A venda constitui o modo mais comum de privatização de aeroportos ao redor 

do mundo, sendo a alienação completa o modelo mais adequado para aeroportos 

superavitários. Geralmente os governos adotam este caminho dentro de um programa 

global de desestatização, visando a obtenção de recursos para redução de dívida 

existente ou para investimentos necessários em outras infraestruturas. Poole 

exemplifica o modelo citando a privatização da Autoridade Aeroportuária Britânica em 

1987, bem como a venda planejada dos aeroportos pertencentes à Companhia dos 

Aeroportos Federais da Austrália. Informa ainda o autor que, a exemplo do ocorrido 

em Liverpool, os governos podem vender apenas uma participação majoritária, 

conservando alguma fração da propriedade, mantendo sua voz ativa na gestão do 

aeroporto.  

  Com base nas formatações adotadas por diversos países (que contemplam  

desde uma parceria público-privada até a privatização total), Anne Graham elenca 

cinco categorias destatizantes na seara aeroportuária: venda de ações, vendas 

comerciais, concessões, project finance e contratos de gestão (2014, p. 21). 
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Quadro 11: Modelos de desestatização aeroportuária - Anne Graham 

(continua) 

Share Flotation 
(Venda de Ações)  

• A empresa aeroportuária compartilha seu capital social emitindo 
ações a serem vendidas no mercado. Nesse caso o proprietário 
governamental deixa de ter propriedade total ou parcial e transfere 
os riscos econômicos e controle efetivo para os novos acionistas.  

• Mesmo no caso de privatização total, um certo grau de influência 
pode teoricamente ser mantido por meio da emissão de ações 
preferenciais para o governo, de tal forma que os interesses 
nacionais possam ser protegidos.  

• Como exemplos podem ser citadas as privatizações dos aeroportos 
de Viena, Veneza, Pisa, Florença, Copenhague, Zurique, os da 
Malásia e  os da Tailândia. 

 Trade Sale 
(Venda Comercial) 

• O aeroporto é repassado, no todo ou em parte, a um parceiro 
comercial ou consórcio de investidores, geralmente especialistas em 
gestão aeroportuária, bancos nacionais e estrangeiros, e empresas 
de engenharia e construção, cuja experiência combinada se torne 
um forte atrativo ao capital privado. 

• Como exemplos podem ser citadas as privatizações dos aeroportos 
de Liverpol, Bristol, Nápoles, Hanover, os da  África do Sul e da 
Austrália. 

Concession 
(Concessão) 

• O consórcio ou empresa aeroportuária administradora arrenda o 
aeroporto por determinado período de tempo, normalmente de vinte 
a trinta anos.  

• Os termos financeiros e os tipos de arrendamento variam, mas 
tipicamente essa opção envolverá um pagamento inicial e um nível 
de garantia de investimento e/ou pagamento de uma parcela anual.  

• Geralmente, a concessionária arcará com risco econômico integral 
e será responsável por todas as operações e investimentos futuros.  

• Uma vez que o aeroporto privatizado será gerido apenas por um 
período fixo de tempo, o governo tem maior grau de controle do que 
com uma venda completa.  

• Como exemplos podem ser citadas privatizações de aeroportos da 
América do Sul, tais como os de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz 
e Lima.  

 Project 
Finance 

• Uma empresa constrói ou remodela o aeroporto, passando a operá-
lo total ou parcialmente (apenas o terminal de passageiros, por 
exemplo) por um certo período de tempo. Ao término deste, o 
controle retorna para o Estado.  

• Geralmente esta forma não requer qualquer pagamento direto, mas 
a empresa arcará com todos os custos da construção e 
desenvolvimento da infraestrutura. Concluída a construção, terá que 
cobrir os custos operacionais, mas também reterá todas as receitas, 
até que a infraestrutura seja devolvida. Assim, a empresa suportará 
o risco totalmente para realização de investimento e de operações.   

• Como exemplos podem ser citadas as privatizações dos aeroportos 
de Atenas, na Grécia e de Ankara, na Turquia. 
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Quadro 11: Modelos de desestatização aeroportuária - Anne Graham 

(continuação) 

Management 
Contract 

 (Contrato de Gestão) 

• Opção menos radical de privatização, onde a propriedade 
permanece com o governo e os contratados têm a responsabilidade 
pela operação diária do aeroporto.  

• Sua duração vai de cinco a dez anos.  

• O governo paga uma comissão anual ao contratado, normalmente 
relacionada com o desempenho da gestão.  

• Normalmente os investimentos permanecem a cargo do governo, 
havendo assim uma divisão do risco económico global com o 
contratado.  

• Como exemplos podem ser citadas as privatizações dos aeroportos 
do Egito, Madagascar, Arábia Saudita e Camboja. 

 

 Leciona ainda a autora, que a seleção do tipo mais apropriado de privatização 

aeroportuária envolve um processo decisório complexo, que depende, em última 

análise, dos objetivos almejados pelo governo com a privatização, visto que o grau de 

influência de um governo sobre um aeroporto privatizado está diretamente relacionado 

ao modelo escolhido. Se, por exemplo, optar por um contrato de gestão, o governo 

poderá ter maior controle. O mesmo não ocorreria no caso da venda de ações ou 

venda comercial. Nesses casos, inclusive, poderia ocorrer o surgimento de um 

monopólio privado.  

  Graham também analisa a escolha de se privatizar aeroportos em grupos ou 

individualmente, com a participação de diferentes empresas. Segundo ela, em tese, a 

venda de unidades individualizadas favorece a competição, mas pode prejudicar 

seriamente as atividades dos aeroportos pequenos que, natural e obrigatoriamente, 

são deficitários. Ao mesmo tempo, caso a privatização ocorra em blocos (sistema 

aeroportuário ou aeroportos adjacentes), envolvendo aeroportos maiores e menores, 

há possibilidade de viabilizar os aeroportos menores forçando a manutenção de uma 

estrutura de subsídios cruzados, ocorrendo a inibição da competitividade entre eles. 
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7.2 DAS CONCESSÕES AEROPORTUÁRIAS BRASILEIRAS 

 

7.2.1 Das Concessões Aeroportuárias Estaduais e Municipais  

   A exploração aeroportuária mediante concessões, teve início no Brasil ano de 

2001, quando mesmo sem a modernização da política em âmbito federal, alguns 

estados brasileiros levaram adiante processos de desestatização de aeroportos 

estaduais. Conforme relatado no capítulo anterior, isto foi possível porque os 

convênios celebrados entre estados ou municípios com o extinto Ministério da 

Aeronáutica continham cláusula que previa a possibilidade dessas entidades 

federativas transferirem à iniciativa privada, mediante concessão, a exploração 

comercial dos aeroportos.  Como exemplo, podem ser elencados os aeroportos de 

Porto Seguro e Lençóis, na Bahia; o de Cabo Frio e Angra dos Reis, no Rio de Janeiro; 

o de Juiz de Fora, em Minas Gerais; e o de Bonito no Mato Grosso do Sul. (ESPIRITO 

SANTO JR., 2010). 

 

Quadro 12: Aeroportos brasileiros explorados em regime público 

AEROPORTOS – ADMINISTRAÇÃO PRIVADA 

ICAO UF AEROPORTO CIDADE CONCESSIONÁRIO 

SNBR BA BARREIRAS BARREIRAS CONTRATEC 

SBQV BA VITÓRIA DA CONQUISTA VITÓRIA DA CONQUISTA SOCICAM 

SBPS BA PORTO SEGURO PORTO SEGURO SINART 

SBDB MS BONITO BONITO DIX EMPREENDIMENTOS 

SBFN PE FERNANDO DE NORONHA FERNANDO DE NORONHA FAA SERVIÇOS AUXILIARES 

SBCB RJ CABO FRIO CABO FRIO COSTA DO SOL OPERADORA 

SBLE BA CHAPADA DIAMANTINA LENÇÓIS SINART 
 

Fonte: ANAC (2011) 
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 Durante muitos anos a exploração de aeroportos em regime público, mediante 

concessões, ficou restrita ao âmbito estadual e municipal. Na concepção do antigo 

Ministério da Aeronáutica, os aeroportos objeto de concessão seriam aqueles 

classificados como de interesse regional, devendo os aeroportos federais, ou de 

interesse federal, permanecerem sob a administração da INFRAERO. É o que 

estabelecia art. 9º da Instrução de Aviação Civil (IAC), nº 2328 (BRASIL, 1990), 

revogada.  

  Com a formatação do Sistema Nacional de Viação (SNV) e seu consectário 

Sistema Federal de Viação (SFV), por meio da Lei nº 12.379, de 6 de janeiro de 2011, 

a possibilidade de Estados e Municípios transferirem à iniciativa privada aeroportos 

conveniados com a União se tornou legalmente expressa. 

 
Art. 6º A União exercerá suas competências relativas ao SFV, diretamente, 
por meio de órgãos e entidades da administração federal, ou mediante:  
I – (VETADO);  
II - concessão, autorização ou arrendamento a empresa pública ou privada;  
III - parceria público-privada.  
§ 1º (VETADO).  
§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão explorar a 
infraestrutura delegada, diretamente ou mediante concessão, 
autorização ou arrendamento a empresa pública ou privada, respeitada 
a legislação federal. (BRASIL, 2011, grifo nosso). 

 

  Depois de sinalizar em 2009 a intenção de elaborar um modelo para a 

concessão dos aeroportos sob a administração de seu departamento aeroviário 

(DAESP), o governo do Estado de São Paulo iniciou no final de 2012 um projeto, 

objetivando chegar a 2015 com metade de seus aeroportos estaduais privatizados, 

passando de 31 para 16 unidades administradas. O plano começou a ser desenhado 

em 2011 dentro do Programa Estadual de Desestatização (PED) do governo Alckmin, 
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quando foi contratada uma empresa norte-americana para fazer os estudos de 

viabilidade econômica e demanda dos aeródromos paulistas.  

  Após os aeroportos de Lins, Barretos, Piracicaba, Botucatu e, mais 

recentemente, Bauru, terem sido transferidos às respectivas prefeituras por decreto, 

o DAESP declarou que cinco dos remanescentes serão concedidos à iniciativa privada 

e outros seis serão alvo de parcerias público-privadas até o final de 2014. Segundo 

Ricardo Volpi, superintendente do órgão, o objetivo a ser alcançado com as 

concessões comuns nos aeroportos de Campinas (Campo dos Amarais), Jundiaí, 

Bragança Paulista, Itanhaém e Ubatuba é ampliar a malha de aviação executiva; já o 

modelo das PPP, o foco é a aviação comercial, contemplando aeroportos com maior 

número de movimentação de passageiros, potencialmente mais atraentes aos 

investidores. Nessa relação estão incluídos os aeroportos de Ribeirão Preto, São José 

do Rio Preto, Marília, Araçatuba, Presidente Prudente e Bauru (já transferido ao 

respectivo município). As outorgas serão válidas por 30 anos.44  

 No Diário Oficial da União de 9 de janeiro de 2014, foi publicada a Portaria nº 

14, da Secretaria de Aviação Civil, anuindo a concessão de cinco aeródromos públicos 

delegados ao Estado de São Paulo. Seis dias depois, o ato foi revogado pelo ministro 

Moreira Franco, por ordem da presidente Dilma Rousseff. Segundo relatado à 

imprensa, a medida foi coerente com o Plano Nacional de Aviação Regional constante 

                                                         

 

 

 

 
44 Disponível em: <http://antp.org.br/website/noticias/clipping/show.asp?npgCode=66446948-485C-

41B6-B1C6-4DD5871A4F9F>. Acesso em 14 out. 2013. 
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do “Programa de Investimentos em Logística: Aeroportos”, divulgado em 2012, que, 

segundo o qual, com um investimento estimado em R$ 7,3 bilhões, se pretende 

desenvolver 270 aeroportos regionais, não os concedendo ao setor privado.  O 

Ministério Público Federal (MPF) deu prazo de 15 dias para que a Secretaria de 

Aviação Civil (SAC-PR) esclareça o assunto.45 

 
 
7.2.2 Das Concessões Aeroportuárias Federais  

7.2.2.1 Do Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante46 

  Rotulada por muitos especialistas como tardia, a desestatização da gestão de 

aeroportos federais brasileiros teve início com o Decreto Federal nº 6.373, de 14 de 

fevereiro de 2008, que incluiu o Aeroporto de São Gonçalo do Amarante no Programa 

Nacional de Desestatização (PND), ficando a cargo do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) a contratação e coordenação dos 

estudos técnicos do aeroporto, e da ANAC a responsabilidade pela execução e pelo 

acompanhamento do processo.   

  A elaboração dos estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental 

(EVTEA) e a estruturação da concessão para a construção parcial, manutenção e 

exploração do aeroporto foram realizados pelo Consórcio Potiguar, formado pela Ernst 

                                                         

 

 

 

 
45 Disponível em: <http://noticias.pgr.mpf.mp.br/noticias/noticias-do-site/copy_of_consumidor-e-ordem-

economica/mpf-quer-informacoes-sobre-revogacao-de-portaria-que-concedia-aeroportos-de-sao-
paulo/?searchterm=portaria%20aeroportos>. Acesso em 14 out. 2013. 

 
46 Informações obtidas pelos documentos constantes em http://www2.anac.gov.br/asga/ 
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& Young Assessoria Empresarial Ltda., CELP Consultoria Técnico Comercial Ltda., 

Aeroservice Consultoria e Engenharia de Projeto Ltda. e pelas subcontratadas ERM 

Brasil Ltda. e Albino Advogados Associados; contratado pelo BNDES por meio da 

Concorrência PND nº. 1/2008.  

  Foi no âmbito do Grupo de Trabalho (GT) vinculado ao Grupo Executivo do 

Programa de Aceleração do Crescimento (GEPAC), formado por representantes da 

Secretaria de Orçamento Federal (SOF) e da Secretaria de Planejamento e 

Investimentos Estratégicos (SPI) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

(MPOG), da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e da Secretaria de 

Acompanhamento Econômico (SEAE) do Ministério da Fazenda (MF), da Secretaria 

de Aviação Civil (SAC-PR) do Ministério da Defesa (MD), da ANAC, do BNDES e do 

Governo do Estado do Rio Grande do Norte que a formatação do modelo de 

concessão para o ASGA foi amplamente debatida. Por fim, coube ao Decreto Federal 

nº 7.205, de 10 de junho de 2010 publicitar o regime que seria adotado, tendo sido 

eleito o das concessões comuns, previsto na lei 8.987/95. Após duas audiências 

públicas e 45 dias de audiência documental (envio de sugestões por meio eletrônico) 

promovidos pela ANAC, todo processo foi submetido ao crivo do Tribunal de Contas 

da União (TCU).   

  Em 12 de maio de 2011 deu-se a publicação do aviso e licitação no Diário 

Oficial da União (DOU). Por conseguinte, o respectivo leilão foi realizado em 22 de 

agosto de 2011, na sede da BM&FBovespa, em São Paulo. Na primeira fase do 

certame, quatro grupos apresentaram suas propostas por escrito: Aeroleste Potiguar, 



139 

 

 

 

 

 

com proposta inicial de R$ 51,7 milhões; ATP Contratec, com R$ 62,04 milhões; 

Aeroportos Brasil, com R$ 75 milhões e o Consórcio Inframérica, formado pelo grupo 

Engevix e pelo argentino Corporación America, que se destacou ao apresentar 

proposta de R$ 132 milhões.   

  Na fase de lances verbais, da qual podiam participar as três melhores propostas 

da fase escrita, em disputa acirrada com o Consórcio Aeroportos do Brasil cuja 

proposta foi de R$ 166 milhões, sagrou-se vencedor o Consórcio Inframérica, com a 

oferta de R$ 170 milhões; o que representou um ágio de 228,82% sobre os R$ 51,7 

milhões estipulados como valor mínimo para a outorga. 

  Segundo a ANAC47, os investimentos do governo foram de aproximadamente R$ 

250 milhões na construção das pistas de pouso e decolagem, do pátio de 

estacionamento das aeronaves, dos sistemas de drenagem e da infraestrutura de 

balizamento e auxílio à navegação, todos realizados pelo Batalhão de Engenharia do 

Exército, que concluiu as obras em 20 de dezembro de 2013. Para a construção do 

terminal de passageiros e na operação do ASGA, foi estimado um investimento da 

ordem de R$ 650 milhões pelo consórcio vencedor, dos quais R$ 329,3 milhões, foram 

garantidos pelo BNDES48 a título de financiamento.  

   O prazo para exploração do aeroporto pelo consórcio vencedor é de 25 anos, 

e o contrato poderá ser renovado por, no máximo, mais cinco anos, quando o 

                                                         

 

 

 

 
47 http://www.anac.gov.br/Noticia.aspx?ttCD_CHAVE=252&slCD_ORIGEM=43 
48http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Sala_de_Imprensa/Noticias/2012/

logistica/20121122_aeroporto.html 
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aeroporto retornará ao poder público. O teto de tarifas aeroportuárias no momento 

inicial será o mesmo estipulado pela ANAC para a Infraero.   

  De acordo com o projeto, o aeroporto terá terminal de passageiros de 40 mil 

m², 1.500 vagas de estacionamento e capacidade de operação de 6,2 milhões de 

passageiros ao ano. Em termos operacionais, a previsão é que o ASGA alcance 3 

milhões de passageiros em 2014; 4,7 milhões, em 2020; e 7,9 milhões, em 2030. 

 

7.2.2.2 Da Concessão dos Aeroportos Internacionais de Brasília, Guarulhos e 

Viracopos 49 

 
  Por meio do Decreto nº 7.531, de 21 de julho de 2011, foram também inclusos 

no Programa Nacional de Desestatização os aeroportos Presidente Juscelino 

Kubitschek (Brasília/DF), Governador André Franco Montoro (Guarulhos/SP) e 

Viracopos (Campinas/SP). À época, a operacionalidade desses aeródromos 

correspondia a 30% dos passageiros, 57% das cargas e 19% das aeronaves do 

tráfego aéreo brasileiro. 

  Em 30 de setembro de 2011, a minuta dos editais de concessão foram 

publicados numa edição extra do Diário Oficial da União. O texto seguiu para Consulta 

Pública por um mês, no intuito de viabilizar o levantamento de questionamentos e 

sugestões para a otimização das condições previstas no edital e no contrato das 

                                                         

 

 

 

 
49http://www2.anac.gov.br/gru-vcp-bsb/ 
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concessões.  Posteriormente, a SAC-PR e a ANAC submeteram os estudos técnicos, 

econômicos e financeiros ao Tribunal de Contas da União (TCU).  

  De forma objetiva, a tabela abaixo condensa as principais informações acerca 

das mencionadas concessões, constantes do edital. 

 

Tabela 17: Brasília, Guarulhos e Viracopos – Parâmetros de concessão 

Parâmetro Guarulhos Brasília Viracopos 

Valor Mínimo da Outorga  R$ 2,292 bilhões R$ 75 milhões R$ 521 milhões 

Prazo da Concessão 20 anos 25 anos 30 anos 

Investimento Estimado R$ 4,77 bilhões R$ 2,2 bilhões R$ 6,2 bilhões 

Receita Estimada R$ 18,6 bilhões R$ 5,5 bilhões R$ 16,17 bilhões 

FNAC 10% 2% 5% 
 

 

  Além da outorga fixa, foi prevista uma contribuição adicional a ser paga pelas 

concessionárias no decorrer do contrato. Esse valor, calculado com base na receita 

bruta obtida pelo aeroportos, será destinado ao Fundo Nacional de Aviação Civil 

(FNAC), cujo objetivo é subsidiar o investimento nos demais aeroportos do país. 

Guarulhos contribuirá com 10% da receita bruta aferida, Viracopos com 5% e Brasília 

com 2%. Para o caso de a receita anual observada pela concessionária ultrapassar 

determinados limites, foi prevista uma elevação na alíquota, incidente apenas sobre a 

receita extraordinária. 
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Tabela 18: Brasília, Guarulhos e Viracopos – Elevação de alíquota 

AEROPORTO 
LIMITE ANUAL DE 

RECEITA 
ALÍQUOTA SOBRE O 

EXCEDENTE 

Brasília R$ 585 milhões 4,5% 

Guarulhos R$ 1,74 bilhões 15% 

Viracopos R$ 2,22 bilhões 7,5% 
 

 

  De forma genérica, pode-se afirmar que os projetos para os três aeroportos 

contemplam a construção de um novo terminal de passageiros, interligado ao(s) 

existente(s), estando inclusos o acesso viário e o estacionamento de veículos 

correspondentes; no caso de Brasília, com capacidade adicional de 1.000 passageiros 

internacionais em hora pico de embarque e 1.200 de desembarque; Guarulhos,  com 

1.800 passageiros internacionais em hora pico de embarque e 2.200 de desembarque; 

e Viracopos, com 1.550 passageiros internacionais em hora pico de embarque e 1.550 

de desembarque. Além disso, preveem a construção de um pátio de estacionamento 

de aeronaves; no caso de Brasília, com 24 posições (pelo menos 15 com ponte de 

embarque); Guarulhos, com 32 posições (pelo menos 20 com ponte de embarque); e 

Viracopos, com 35 posições, (pelo menos 28 com ponte de embarque).  

  Outras obras que, no momento da assinatura do contrato já estavam em 

andamento, serão concluídas pela INFRAERO, tal como especificado no Plano de 

Exploração Aeroportuária anexo ao contrato. 

  As tarifas de embarque a serem pagas pelos usuários nos aeroportos de 

Guarulhos e Brasília, por enquanto, não sofrerão aumento; e em Viracopos será 

igualada aos demais aeroportos. Haverá também uma tarifa de conexão, a ser 

cobrada por passageiro, e paga diretamente pelas companhias aéreas. 
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  O leilão dos três aeroportos ocorreu no dia 6 de fevereiro de 2012, de forma 

simultânea, nas instalações da Bolsa de Valores de São Paulo. A concessão do 

Aeroporto de Brasília foi arrematada pelo Consórcio Inframérica Aeroportos (o mesmo 

de São Gonçalo do Amarante), composto pelas empresas Infravix Participações S.A. 

e Corporacion America S. A., com o lance de R$ 4,501 bilhões; Guarulhos, pelo 

Consórcio INVEPAR - composto pelas empresas INVEPAR (Investimentos e 

Participações em Infraestrutura S.A) e ACSA, da África do Sul, com o lance de R$ 

16,213 bilhões; e Viracopos, pelo Consórcio Aeroportos Brasil, composto pela Triunfo 

Participações e Investimentos, UTC Participações e Egis Airport Operation, com o 

lance de R$ 3,821 bilhões.  

   Comparando-se os valores de arrematação com os mínimos estipulados para 

as outorgas, a concessão mais bem sucedida foi a do Aeroporto de Brasília, com ágio 

de 673,39% sobre o preço mínimo; em segundo lugar, Guarulhos, com ágio de 

373,51%; e, por último, Viracopos, com 159,75%. Relembrando, a do Aeroporto de 

São Gonçalo do Amarante, concedido em 2011 para o Consórcio Inframérica, pelo 

valor de R$ 170 milhões, obteve ágio de 228,82%.  

  Em 14 de junho de 2012, os contratos de concessão foram assinados, havendo 

em seguida um período de transição no qual a administração dos terminais foi 

realizada em conjunto entre a INFRAERO e a respectiva concessionária. A assunção 

efetiva das operações nos aeroportos pelas concessionárias de Viracopos, Guarulhos 

e Brasília, foi realizada respectivamente nos dias 14 e 15 de novembro e 01 de 

dezembro de 2012. 
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   A exemplo de São Gonçalo do Amarante, nessas concessões, a INFRAERO 

participa de forma significativa, por meio das Sociedades de Propósito Específico 

(SPE), com 49% do Capital Social.  

 

7.2.2.3 Dos Aeroportos Internacionais do Galeão e de Confins 50 

 Como já mencionado, em 20 de dezembro de 2012, foi lançado pelo governo 

federal o “Programa de Investimentos em Logística: Aeroportos51”, “um conjunto de 

medidas visando a melhora da qualidade dos serviços e da infraestrutura 

aeroportuária brasileira”, ampliando a oferta de transporte aéreo à população. Por 

esse programa ficaram evidentes os rumos atuais da política nacional de aviação civil: 

conceder grandes aeroportos, investir nos aeroportos regionais e autorizar à iniciativa 

privada aeroportos dedicados à aviação geral.  

  Como uma das principais medidas desse programa, por meio do Decreto nº 

7.896, de 1 º de fevereiro de 2013, o Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim 

(Galeão), localizado no Rio de Janeiro; e Aeroporto Internacional Tancredo Neves, 

localizado em Confins/MG, foram incluídos no Programa Nacional de 

Desestatização52.  

  Após a realização dos estudos de viabilidade, e a submissão dos estudos 

preliminares técnicos, econômicos e ambientais ao Tribunal de Contas da União 

                                                         

 

 

 

 
50 Disponível em: <http://www2.anac.gov.br/Concessoes/galeao_confins/>. Acesso em 15 out. 2013. 
 
51 Disponível em: <http://www.logisticabrasil.gov.br/aeroportos1>. Acesso em 15 out. 2013. 
 
52 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9491.htm 
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(TCU), elaboração do edital, consulta e audiência pública, nos mesmos moldes das 

concessões anteriores, foi realizado em 22 de novembro de 2013 o respectivo leilão. 

  A concessão do Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim (Galeão) foi 

arrematada pelo Consórcio Aeroportos do Futuro, formado por Odebrecht e Transport, 

(60%) e a Changi Airport (40%), empresa que administra o aeroporto de Cingapura, 

eleito o melhor do mundo em 2013 pelo World Airport Awards, prêmio realizado todos 

os anos pela empresa SkyTrax com mais de 12 milhões de votantes. O lance mínimo 

para a outorga, estipulado em 4,8 bilhões, foi superado em 293%. O Consórcio venceu 

o certame com o lance de R$ 19 bilhões para operar o aeroporto por 25 anos. 

  A concessão do Aeroporto Internacional Tancredo Neves (Confins) foi 

arrematada pelo Consórcio Aero Brasil, formado pela Companhia de Participações em 

Concessões CCR (75%), a Flughafen Zurich AG (24%), e a Munich Airport 

International Beteiligungs GMBH (1%). O lance mínimo estipulado em 1,1 bilhão foi 

superado em 66%. O Consórcio venceu o certame com o lance de 1,8 bilhão para 

operar o aeroporto por 30 anos. 

  Apesar da assinatura dos contratos está prevista para ocorrer em 17 de março 

de 2014, o governo federal pretende antecipar a data, objetivando possibilitar aos 

concessionários iniciarem obras para a melhoria dos aeroportos antes da Copa. 

  Foram estimados investimentos iniciais obrigatórios no valor de R$ 5,7 bilhões 

para o Galeão e 3,5 bilhões para Confins, os quais devem ser realizados até 30 de 

abril de 2016. 

  As principais obras do plano de Investimentos para o Galeão é a construção de 

um estacionamento de veículos com capacidade de 1.850 veículos e adequação das 

pistas de rolamento até o fim de 2015; instalação de no mínimo 26 pontes de 
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embarque adicionais e ampliação do pátio de aeronaves até abril de 2016; adequação 

das instalações para armazenamento de carga para os jogos olímpicos de 2016 e, 

sistema independente de pistas de pouso e decolagem antes do aeroporto atingir 

262.900 movimentos de aeronaves/anos. 

  Para Confins está prevista a adequação das pistas de rolamento até o final de 

2015, um novo terminal de passageiros, estacionamento de veículos e vias de acesso, 

mínimo de 14 pontes de embarque adicionais e ampliação do pátio de aeronaves até 

30 de abril de 2016 e, construção de uma segunda pista independente até 2020 ou 

quando a demanda atingir 198.000 movimentos de aeronaves/ano. 

  As concessionárias serão submetidas ao cumprimento de indicadores de 

qualidade de serviços, tais como: disponibilização de elevadores, escadas rolantes, 

banheiros, sinalizações, acesso à internet, dentre outros. Continuam a cargo da 

Infraero a conclusão das obras já em licitação, contratadas e em andamento.   

  Com a publicação do “Plano Geral de Outorgas” (PGO) pela SAC-PR, em julho 

de 2013, foram definidas as diretrizes para a exploração de aeródromos civis públicos, 

não havendo, entretanto, qualquer indicação sobre novas concessões à iniciativa 

privada. Ao tratar dessa modalidade exploratória, o plano elencou sete critérios a 

serem considerados pela SAC-PR para definir futuras concessões:  

 
Art. 6º Para determinação da concessão pela União como modalidade 
adequada para a exploração de um aeródromo, a SAC-PR considerará: 
I – a relevância do movimento atual ou projetado de passageiros, carga e 
aeronaves; 
II – as restrições e o nível de saturação da infraestrutura aeroportuária; 
III – a necessidade e a premência de obras e investimentos relevantes; 
IV – a necessidade e a premência de melhorias relevantes de gestão e de 
ganhos de eficiência operacional; 
V – o comprometimento na qualidade dos serviços prestados; 
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VI - a concorrência entre aeródromos, com efeitos positivos sobre os 
incentivos à eficiência do sistema e sobre os usuários; e/ou 
VII – os resultados econômico-financeiros decorrentes da exploração do 
aeródromo, promovendo a redução de déficits ou incremento de superávits, 
sem comprometimento dos investimentos necessários ou dos níveis de 
eficiência, qualidade e segurança dos serviços. (BRASIL, 2013). 
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8 DO CONTROLE DAS CONCESSÕES AEROPORTUÁRIAS 

 

8.1 FUNDAMENTOS DO CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

 Segundo Eduardo Gualazzi (1992, p.21-22), a terminologia “controle” teve 

origem no latim medieval, significando à época, o exemplar de um catálogo que os 

fiscais utilizavam para a estimativa dos impostos a serem cobrados. 

  Em relação à identificação precisa das primeiras instituições e atividades 

estatais relacionadas ao controle da gestão pública, não há consenso entre os 

historiadores. Fato inconteste é que as principais referências acerca do tema 

remontam à Antiguidade. Em premiado trabalho, Lucivaldo Vasconcelos Barros (1999, 

p. 222-223) relata que:  

Por volta de 3.200 a.C., o rei Menés, do Alto Egito, unificou as coroas dos 
dois reinos existentes [...].Em razão da força política que possuía, o 
imperador passou a chamar-se Faraó Menés I do Egito adotando uma dura 
política centrada na cobrança de impostos, retirando dos camponeses todos 
os excedentes agrícolas, submetendo-os como escravos. Além desse 
imposto coletivo, deviam serviços ao Faraó, trabalhando na abertura de 
canais de irrigação, na construção de represas, templos, palácios e 
pirâmides, recebendo como pagamento apenas o alimento diário. 
Para fiscalizar o cumprimento dessas atividades, existia uma classe de 
funcionários públicos, os escribas, indivíduos muito cultos que 
supervisionavam toda a administração pública, responsabilizando-se pela 
cobrança de impostos.  
 
 

  Segundo o mesmo autor, “referências históricas semelhantes a do Faraó 

podem ser encontradas no Código Indiano de Manu, no Eclesiastes do Rei Salomão, 

nos escritos romanos de Plínio e de Cícero”. Pinto Ferreira (1978) fez menção acerca 

dos hellénotamiai atenienses:  

 
Havia em Atenas uma Corte de Contas constituída de dez oficiais, eleitos 
anualmente pela Assembléia popular, encarregada de tal objetivo de 
fiscalização das contas públicas: perante ela compareciam arcontes, 
senadores, embaixadores, sacerdotes, comandantes de galeras, a fim de 
prestar contas do dinheiro recebido e gasto, justificando as suas despesas. 
Muitas penas eram cominadas a quem deixasse de comparecer, inclusive a 
proibição de testar e de exercer uma outra magistratura. A Corte de Contas 
do Estado de Atenas tinha ainda a atribuição de julgar o peculato. Atenas 
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assim desde a antigüidade se antecipou a muitas realizações do Estado 
moderno. 
 
 

   Para Castro (2007), a Idade média, mais precisamente o período compreendido 

entre os séculos IX e X,  representou o momento de maior retrocesso das ações de 

controle no que se poderia denominar “administração pública”, visto que frente à 

fragmentação estatal em pequenas unidades territoriais, com pouca ou nenhuma 

organização administrativa, o interesse pelas contas do feudo perdeu relevância. 

Assim, somente com o advento do Estado absolutista, estruturas similares aos 

tribunais de contas voltariam a aparecer, a exemplo do ocorrido no Império Austríaco, 

em 1661, na Prússia e na Espanha, em 1714 e 1767, respectivamente.  

 Para Zymler e Almeida (2008, p.95), apesar de a previsão do controle dos atos 

administrativos remontar à Antiguidade, foi com a gênese e consolidação do Estado 

moderno que a matéria ganhou realce, sobretudo a partir da Revolução Francesa. De 

fato, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão53, documento de cunho 

jusnaturalista, de grande destaque no festejado acontecimento, definiu os direitos 

individuais e coletivos dos homens, expondo em seu art. 15 que “a sociedade tem o 

direito de pedir contas a todo agente público pela sua administração.” 

 Aristóteles (1995, p.211) em sua “Política” já reconhecia que “como certas 

magistraturas têm o manejo dos dinheiros públicos, é forçoso que haja uma outra 

                                                         

 

 

 

 
53 Disponível em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-

cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-
de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.html>. Acesso em 24 ago. 2013. 
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autoridade para receber e verificar as contas, sem que ela própria seja encarregada 

de outro mister.” 

  Sob o ponto de vista da Ciência da Administração e tomando-se como 

referência a Escola Clássica capitaneada por Henri Fayol, as atividades de controle, 

juntamente com as de planejamento, organização e direção, estão ínsitas no campo 

das funções administrativas. (CHIAVENATO, 1993, p.104).  

  Numa perspectiva econômica e tendo por base as considerações utilitaristas 

de John Stuart Mill (1996, p.8), pode-se afirmar que a existência de controles 

institucionais revela-se mandatória, sobretudo em razão da inevitável influência de 

interesses pessoais na atuação dos administradores. Assim, não seria temerário 

concluir que em todos os níveis organizacionais onde se manifesta a função 

administrativa, têm lugar as atividades de controle. 

  No âmbito do Direito brasileiro, merece destaque a definição de Hely Lopes 

Meirelles, segundo a qual, “em tema de Administração Pública, controle é a faculdade 

de vigilância, orientação e correção que um Poder, órgão ou autoridade exerce sobre 

a conduta funcional de outro” (2010, p. 697). 

  Maria Sylvia Di Pietro o conceitua como “o poder de fiscalização e correção que 

sobre ela exercem os órgãos dos Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo, com o 

objetivo de garantir a conformidade de sua atuação com os princípios que lhe são 

impostos pelo ordenamento jurídico” (2010, p. 729). José dos Santos Carvalho Filho, 

por seu turno, o entende como “conjunto de mecanismos jurídicos e administrativos 

por meio dos quais se exerce o poder de fiscalização e revisão da atividade 

administrativa em qualquer das esferas de Poder” (CARVALHO FILHO, 2009, p. 893). 
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 Observa-se que, seja em que âmbito for, as atividades de controle se traduzem 

no acompanhamento de certa atividade, tendo como referência um paradigma 

previamente estabelecido. Em havendo não-conformidades, medidas retificadoras 

deverão ser implementadas, existindo ainda a possibilidade de que os responsáveis 

por tais desvios sejam punidos.  

  Assim, fundamentalmente, observa-se que as ações de controle permeiam três 

etapas: a fixação de metas e paradigmas, a análise de desempenho em relação a 

esses referenciais e a adoção de medidas corretivas no caso de eventuais desvios.   

 

8.2 TIPOLOGIAS DO CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

  As ações de controle da gestão pública representam uma seara fértil ao 

desenvolvimento de taxonomias. Nesse propósito, diversos são os critérios elencados 

pela doutrina: o objeto a ser controlado, o momento e a amplitude do controle, as 

formas de desencadeamento das ações e o posicionamento do órgão controlador. Em 

preciosa lição, Benjamin Zymler (1998, p. 20-21) aborda de forma objetiva, tais 

classificações. 

 Quanto ao objeto, o controle poderá ser de legalidade, de mérito e de gestão. 

O primeiro caso, realizado pelos três poderes estatais, tem como finalidade a análise 

da conformidade dos atos praticados com as normas que os regem. O segundo, 

restrito à Administração Pública, tem por objeto a aferição do alcance das metas 

fixadas, com base nos parâmetros de conveniência e oportunidade. O controle de 

gestão, realizado pelos poderes Executivo e Legislativo, objetiva qualificar a 

performance da Administração Pública em relação aos resultados alcançados.  
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  Quanto ao momento em que se realiza, Zymler elenca o controle prévio, 

realizado antes do aperfeiçoamento do ato administrativo; o concomitante, efetuado 

durante a implementação da medida ou do ato; e o subsequente ou a posteriori,  que 

tem lugar após a prática do ato ou adoção da medida, visando corrigir eventuais 

defeitos que poderiam conduzir à total nulidade. Quanto à amplitude, poderá ser de 

ato ou de atividade, incidindo o primeiro caso sobre atos específicos, tomados 

isoladamente, e o segundo, sobre um conjunto de atuações do órgão controlado. 

Quanto ao modo de desencadeamento, será de ofício, se exercido por iniciativa do 

próprio agente, e por provocação, se decorrente de solicitações de pessoas, entidades 

ou associações. Destaca ainda o ministro, a classificação concernente ao 

posicionamento do órgão controlador, a saber: o controle interno e o externo.  

 Controle interno representa um gênero, do qual o controle administrativo e o 

controle financeiro e orçamentário previsto no art. 74 da Constituição Federal seriam 

espécies. O primeiro, também denominado intra-orgânico, seria aquele exercido pela 

Administração, tendo como escopo a aferição do mérito do ato administrativo, da 

proporcionalidade nas atividades realizadas e da eficácia alcançada na solução de 

problemas. Pode ser manifesto por meio da fiscalização hierárquica, dos recursos 

administrativos, das inspeções, das auditorias, das correições, da supervisão e de 

pareceres vinculantes, entre outras formas. Acerca do segundo, dispõe a Constituição 

Federal: 

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma 
integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: 
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução 
dos programas de governo e dos orçamentos da União; 
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e 
eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e 
entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos 
públicos por entidades de direito privado; 
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III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como 
dos direitos e haveres da União; 
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 
(BRASIL, 1988). 
 
 
 

  Jacoby Fernandes define controle externo (2003, p. 50) como "o conjunto de 

ações de controle desenvolvidas por uma estrutura organizacional, com 

procedimentos, atividades e recursos próprios, não integrados na estrutura 

controlada, visando à fiscalização, à verificação e à correção de atos". Desta forma, 

controle externo pode ser entendido como aquele exercido por órgãos não integrantes 

da Administração Pública, pertencentes aos poderes legislativo ou judiciário. 

  Como espécie de controle externo, o controle jurisdicional abarca a apreciação 

de atos, processos e contratos administrativos, atividades ou operações materiais e, 

até mesmo, da omissão da Administração, sob o crivo da legalidade. Tem se 

destacado atualmente pela ampliação de seu escopo, extendendo seus limites à seara 

dos os motivos e fins dos atos administrativos praticados.  

  O controle externo legislativo contempla duas vertentes: o controle político, 

realizado pelas Casas Legislativas, e o controle técnico, concernente à fiscalização 

contábil, financeira e orçamentária e exercido com auxílio do TCU. 

 

8.2.1 Dos Modelos de Controle Externo  

  Segundo o conselheiro José Fernandes Farinha Tavares, diretor-geral do 

Tribunal de Contas português, ao se efetuar uma análise comparada dos órgãos 

supremos de controle das finanças públicas nos diferentes Países, chega-se à 

inevitável conclusão acerca da existência de, pelo menos, cinco elementos 
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comuns: são órgãos públicos; constituem o nível mais elevado de controle; o controle 

desenvolvido é do tipo externo; são dotados de independência, embora com garantias 

de grau variado e, o Parlamento é o destinatário privilegiado da sua atividade, 

excluindo-se a atividade jurisdicional, quando exista (TAVARES, 1998, p.31-32).  

  Adotando como critério taxonômico a estrutura, organização, poderes e 

relacionamento com outros órgãos do Estado, apresenta o autor lusitano três sistemas 

de controle externo: O sistema de Tribunal de Contas, o de Auditor-geral e o misto:  

 
Em geral, os tribunais de contas têm natureza colegial e exercem a função 
de fiscalização/auditoria e a função jurisdicional de julgamento, máxime, da 
responsabilidade financeira. Nalguns casos, tendem a privilegiar o controlo 
da legalidade e da regularidade financeiras. O controlo é exercido a posteriori 
(controlo sucessivo) e, nalguns casos, também a priori (fiscalização prévia). 
O sistema de auditor geral, acolhido sobretudo no mundo anglo-saxônico, 
caracteriza-se por haver um órgão singular, com funções exclusivas de 
auditoria, tendendo a privilegiar o controlo da boa gestão financeira. Em 
regra, o controlo é exercido concomitante ou sucessivo, estando excluído o 
controlo prévio. 
Há, porém, Estados que instituíram um órgão de controlo financeiro de 
natureza mista, combinando características dos sistemas de tribunal de 
contas e de auditor geral. Na verdade, há exemplos de Tribunais de Contas, 
com a sua natureza colegial, que não têm poderes jurisdicionais, exercendo 
apenas a função de auditoria suprema e sem poderes de fiscalização prévia, 
mas tão só concomitante e sucessiva. (1998, p. 31-32). 

 

  Em outra vertente, o National Audit Office, órgão de controle externo do Reino 

Unido, divide as Entidades Supremas de Fiscalização (EFS) européias em quatro 

categorias: as Cortes com função judicial; os órgãos colegiados sem função judicial;  

os órgãos independentes chefiados por um Auditor Geral; e os órgãos de auditoria 

chefiados por um Auditor Geral, mas inseridos na estrutura governamental.54 

                                                         

 

 

 

 

54 Disponível em: <http://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2005/12/State_Audit_Book.pdf>. 
Acesso em 11 mar 2014 



155 

 

 

 

 

 

  Na lição do professor Eduardo Lobo Botelho Gualazzi (1992, p. 28), o controle 

externo legislativo ou parlamentar pode ser classificado em cinco modelos principais, 

a saber: anglo-saxônico, latino, germânico, escandinavo e latino-americano. 

  Também denominado sistema de controladorias ou sistema de auditorias-

gerais, o modelo anglo-saxônico, distingue-se dos demais pela existência de um órgão 

monocrático (controlador-geral), designado pelo Parlamento e perante este 

responsável, auxiliado em suas funções por um ofício revisional, que a ele se reporta 

em relação aos resultados de sua atuação. Tem como características principais o 

regime de mandato, o caráter opinativo ou consultivo do controle e o uso prioritário de 

técnicas e procedimentos de auditoria similares aos empregados no setor privado. 

Acerca da aplicabilidade desse modelo, acrescenta Chaves (2009, p. 15): 

 
O modelo anglo-saxônico prevalece na Grã-Bretanha e em países que 
sofreram sua influência em seus ordenamentos jurídicos. Em regra, adotam 
esse sistema países integrantes da Commomwealth of Nations (Comunidade 
das Nações) [...]. Incluem-se no rol desses países: Inglaterra, Canadá, 
Austrália, República da Irlanda, Nova Zelândia e Estados anglófonos da 
África. Os Estados Unidos da América [...] e Israel [...]. 
 

 
Torna-se mister ressaltar que as Controladorias-Gerais não se confundem com 

os órgãos de controle interno que integram as estruturas dos Poderes Executivos da 

União, dos Estados e dos Municípios brasileiros. No âmbito federal, por exemplo, 

apesar da existência de um órgão intitulado como Controladoria Geral                               
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da União (CGU), esta não efetua controle externo, mas sim o interno, auxiliando o 

Poder Executivo federal mediante  orientações não coercitivas às unidades 

executoras de despesa. 

Adotado na Itália, França, Bélgica, Romênia e vários Estados africanos 

francófonos, o modelo latino é caracterizado pela existência de um órgão colegiado 

incumbido de funções de controle e funções jurisdicionais. Via de regra, 

consubstancia-se apenas no controle de legitimidade. Ao impedir uma conexão direta 

entre o órgão de controle do Poder Executivo e o Poder Legislativo reflete nítida 

exarcerbação da tripartição dos poderes, típica do constitucionalismo francês.  

O modelo germânico é marcado pela estrutura colegiada do órgão de controle, 

cujos integrantes possuem garantias de independência judiciária. Suas atribuições 

estão limitadas às atividades de controle, possuindo caráter meramente consultivo em 

relação ao Parlamento e ao Governo. Modelo encontrado na República Federal da 

Alemanha e na Áustria. 

Presente nos Estados nórdicos da Europa, o modelo escandinavo se 

caracteriza pela existência de uma série de órgãos por meio dos quais suas 

competências são institucionalmente repartidas, a exemplo dos revisores 

parlamentares e do ofício de revisão. Os primeiros, nomeados em número de cinco a 

cada legislatura, têm por atribuição principal o controle sobre a execução 

orçamentária; o segundo, dotado de competência exclusiva para aferição da eficácia 

administrativa, bem como a proposição de medidas saneadoras para os óbices 

encontrados. Cabe menção específica à figura do Ombudsman, na Suécia: figura 

eleita em nome do Parlamento para supervisionar o desempenho dos agentes 
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públicos, tais como juízes e altos funcionários, podendo representar contra os que 

atuarem de forma ilegal ou negligente.  

No modelo latino-americano, o controle externo é exercido pelas Controladorias 

Gerais ou pelos Tribunais de Contas. Distingue-se do modelo latino, pela ausência do 

contencioso administrativo, corpo de magistrados não integrantes do Poder Judiciário, 

que dizem o direito com força de coisa julgada no âmbito administrativo. Assim, os 

Tribunais de Contas e as Controladorias do modelo latino-americano são desprovidos 

de competências jurisdicionais, estando alocados na órbita do Poder Legislativo.  

Apesar do modelo latino-americano ser o adotado pelo Brasil, não se observa 

no país a existência de uma Controladoria-Geral, tendo lugar apenas os Tribunais de 

Contas. É o que se verifica pela Constituição Federal: 

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido 
com o auxílio do Tribunal de Contas da União. 
 [...] 
Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à 
organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados 
e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos 
Municípios. (BRASIL, 1998). 

 

  Atualmente a estrutura do Controle Externo brasileiro é composta pelo Tribunal 

de Contas da União (TCU), pelos 26 Tribunais de Contas dos Estados, pelo Tribunal 

de Contas do Distrito Federal, pelos 4 Tribunais de Contas dos Municípios (Ceará, 

Bahia, Pará e Goiás), e pelos 2 Tribunais de Contas Municipais (Rio de Janeiro e São 

Paulo)55. Argumenta Aguiar (2011, p. 181) que “a existência de diversos tribunais de 

                                                         

 

 

 

 
55 http://www.controlepublico.org.br/index.php/controle-social/controle-externo 
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contas deve-se, precipuamente, ao regime federativo, pelo qual os entes da federação 

gozam de autonomia, auto-organização e autoadministração”. 

  

8.3 DAS ORIGENS DO CONTROLE EXTERNO NO BRASIL 

 

  No Brasil, a origem do controle da administração pública remonta ao ano de 

1680, quando da criação das Juntas das Fazendas das Capitanias e a Junta da 

Fazenda do Rio de Janeiro, entidades vinculadas à Portugal para o controle das 

finanças públicas. Posteriormente, em 1808, por ordem de Dom João VI foi criado o 

Conselho da Fazenda, juntamente com a instalação do Erário Régio, tendo por 

principal incumbência acompanhar a execução da despesa pública. Por meio da 

Constituição de 1824, o Conselho da Fazenda foi transformado em Tesouro da 

Fazenda.  

  Em 1826, mediante um projeto de lei proposto no Senado Federal por 

Felisberto Caldeira Brandt, o Visconde de Barbacena, juntamente com José Inácio 

Borges, deu-se a primeira iniciativa para a criação de um Tribunal de Contas no Brasil. 

Somente em 1890, pelo Decreto 966-A e por impulso de Rui Barbosa, Ministro da 

Fazenda à época, foi criado o Tribunal de Contas da União (TCU). 

    Apesar da efetiva instalação do TCU ter ocorrido em 17 de janeiro de 1893, 

devido aos esforços envidados por Serzedello Corrêa, então Ministro da Fazenda do 

governo de Floriano Peixoto, a Constituição de 1891, sob influência de Rui Barbosa, 

havia inovado ao prever em seu artigo 89 a institucionalização do órgão: 

 
Art 89 - É instituído um Tribunal de Contas para liquidar as contas da receita 
e despesa e verificar a sua legalidade, antes de serem prestadas ao 
Congresso. Os membros deste Tribunal serão nomeados pelo Presidente da 
República com aprovação do Senado, e somente perderão os seus lugares 
por sentença. (BRASIL, 1891). 
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 Pela Constituição de 1934, as competências do TCU foram consideravelmente 

ampliadas, sendo-lhe conferidas as atribuições de proceder ao acompanhamento da 

execução orçamentária e do registro prévio das despesas e dos contratos, proceder 

ao julgamento das contas dos responsáveis por bens e dinheiro público e oferecer 

parecer prévio sobre as contas do Presidente da República. Acerca do fato, opinou 

Pontes de Miranda (1970, p. 248):  

 
A Constituição de 1934 considerou-o órgão de cooperação nas atividades 
governamentais. Ao antigo Tribunal de Contas – que a Constituição manteve 
(art.99: é mantido) – o texto de 1934 conferiu, assim, a mais, a atribuição de 
julgar as contas dos responsáveis por dinheiros ou bens públicos em toda a 
sua extensão. O acréscimo, em vez de o tornar órgão cooperador do Poder 
Executivo, acentuou o elemento judiciário que já ele tinha, inclusive pelo 
modo de composição e garantias de seus membros. 

 

 Com exceção da atribuição de oferecer parecer prévio acerca das contas 

presidenciais, a Constituição de 1937, manteve as competências descritas em 1934, 

comportamento este também replicado pela Carta de 1946, acrescendo-se a função 

de julgar a legalidade das concessões de aposentadorias, reformas e pensões. 

  Ao excluir do TCU as atribuições de examinar e julgar previamente os atos e 

contratos geradores de despesas, bem como de julgar a legalidade das concessões 

de aposentadorias, reformas e pensões, a Constituição de 1967 promoveu um 

enfraquecimento do órgão. Manteve, entretanto, a competência para apreciar a 

legalidade dos atos, apontando falhas e irregularidades que, se não sanadas, seriam 

objeto de representação no Congresso Nacional.  

 Coube à Carta Magna de 1988, o recrudescimento operacional do TCU, fato 

este perceptível até mesmo na composição da Corte de Contas. Acerca do tema, 

opina Cavalcanti (2006, p.9): 
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O art.73, do Texto Constitucional, ao estabelecer que dois terços dos 
membros do TCU seriam indicados pelo Congresso Nacional, enquanto o 
Presidente da República indica apenas um terço, sendo que dois, 
alternadamente, entre membros do Ministério Público junto ao Tribunal e 
auditores, e apenas um membro em princípio estranho ao TCU, fortaleceu a 
Corte, em tese, assegurando-lhe maior autonomia em relação ao Executivo. 
 
 
 

8.3.1 Do Advento das Agências Reguladoras Brasileiras   

   Conforme explicitado anteriormente, dentre os objetivos propostos pela reforma 

gerencial de 1995, destacou-se o enxugamento das competências estatais, sobretudo 

daquelas classificadas como “bens e serviços para o mercado” (4º setor).  Assim, por 

meio das diretrizes do Programa Nacional de Desestatização56 delegou-se à iniciativa 

privada a prestação de serviços e uso de bens públicos, prestados sob a forma de 

concessões, permissões e autorizações. Acerca do tema, acrescenta Zymler (2008, 

p. 160): 

Com a privatização das empresas estatais e a transferência do direito de 
prestação de serviços públicos para a iniciativa privada, por meio de 
concessões, permissões e, mais recentemente, autorizações, implementou-
se, em bases legais, um novo modelo regulatório que conferiu instrumentos 
ao Poder Concedente para atuar mais intensivamente na regulamentação, 
contratação e fiscalização das delegações, em vez de prover diretamente os 
serviços públicos.   

 

  A Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que passou dispor sobre o regime 

de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, já previa em seu art. 30  

a atuação fiscalizatória de um órgão técnico do poder concendente:  

 
Art. 30. No exercício da fiscalização, o poder concedente terá acesso aos 
dados relativos à administração, contabilidade, recursos técnicos, 
econômicos e financeiros da concessionária. 
Parágrafo único. A fiscalização do serviço será feita por intermédio de órgão 
técnico do poder concedente ou por entidade com ele conveniada, e, 

                                                         

 

 

 

 
56 Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.491-1997?OpenDocument
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periodicamente, conforme previsto em norma regulamentar, por comissão 
composta de representantes do poder concedente, da concessionária e dos 
usuários. (BRASIL, Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 1995). 

 

  Para esse mister, a implantação de estruturas regulatórias para disciplinar a 

prestação desses serviços tornou-se indispensável. Assim, a partir de 1996, foram 

instituídas no Brasil, sob a forma de autarquias, as agências reguladoras, incumbidas, 

segundo Carvalho Filho (2011, p.447), de “controlar, em toda a sua extensão, a 

prestação dos serviços públicos, o exercício das atividades econômicas, bem como a 

própria atuação das pessoas privadas que passaram a executá-los”. O quadro a 

seguir detalha informações sobre as onze agências reguladoras federais criadas e em 

criação:  

 
Quadro 13: Agências reguladoras brasileiras - âmbito federal 

NOME SIGLA CRIAÇÃO 

Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996 

Agência Nacional de Telecomunicações ANATEL Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis 
ANP Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999 

Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS Lei n° 9.961 de 28 de janeiro de 2000 

Agência Nacional de Águas ANA Lei n º 9.984, de 17 de julho de 2000 

Agência Nacional de Transportes Terrestres ANTT Lei n º 10.233, de 5 de junho de 2001 

Agência Nacional de Transportes Aquaviários ANTAQ Lei n º 10.233, de 5 de junho de 2001 

Agência Nacional do Cinema ANCINE MP n º 2.228-1, de 6 de setembro de 2001 

Agência Nacional de Aviação Civil ANAC Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005 

Agência Nacional de Mineração ANM Em criação (Projeto de Lei nº 5.807/2013) 
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8.3.2 Das Alterações na Estrutura Organizacional do TCU  

  Nos termos do art. 73 da Constituição Federal, o TCU constitui-se atualmente 

em órgão colegiado composto por nove ministros, seis deles indicados pelo 

Congresso Nacional, um pelo presidente da República e dois escolhidos entre 

auditores e membros do Ministério Público.  

  O Plenário – instância máxima do Tribunal - é o órgão por meio do qual as 

deliberações, em regra, são procedidas, também cabendo esta atribuição, a uma de 

suas duas Câmaras, em caráter excepcional e apenas nas hipóteses previstas.     

  Dispõe o TCU de uma Secretaria incumbida de lhe prestar o apoio técnico 

necessário ao cumprimento de suas atribuições institucionais, composta por três 

unidades básicas: a Secretaria-Geral da Presidência (SEGEPRES); a Secretaria-

Geral de Controle Externo (SEGECEX) e a Secretaria-Geral de Administração 

(SEGEDAM).  Cabe à SEGECEX a gerência da área técnico-executiva do controle 

externo, à qual estão subordinadas as unidades técnico-executivas sediadas em 

Brasília e nos 26 Estados da federação.  

 Frente aos novos arranjos institucionais incidentes sobre a estrutura da 

administração pública, tais como terceirização de atividades, contratos de gestão, 

regulação por intermédio de agências e o estabelecimento de parcerias público-

privadas, o Tribunal de Contas da União não se quedou inerte. Desde o início dos 

anos 90, tem acompanhado os processos de desestatização no Brasil, além de 

investir na especialização de sua equipe técnica, sobretudo em relação aos assuntos 

regulatórios. O atual organograma da Corte de Contas é detalhado na figura a seguir:  
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Figura 3: Estrutura Organizacional do Tribunal de Contas da União 

 

Fonte: Tribunal de Contas da União57 

 

 Por meio da Instrução Normativa nº 7, de 29 de novembro de 1994, foram 

estabelecidas diretrizes para a fiscalização dos processos de privatização de 

empresas incluídas no Programa Nacional de Desestatização, implementado pela Lei 

nº 8.031, de 12 de abril de 1990.  

                                                         

 

 

 

 
57 Disponível em <http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/transparencia/estrutura_organizacional> Acesso 

em 07 jul. 2012. 

http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/transparencia/estrutura_organizacional
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 Posteriormente, em 1995, com o advento das Lei nº 8.98758 e 9.07459, o TCU 

precisou reavaliar sua forma de atuação, incluindo em suas atividades de fiscalização 

a análise de eficiência das entidades reguladoras bem como a qualidade dos serviços 

prestados. Assim, com vistas a acompanhar e a fiscalizar as alterações institucionais 

decorrentes dos processos de delegação, coube às Instruções Normativas nº 10, de 

22 de novembro de 1995, e nº 27, de 2 de dezembro de 1998, disciplinarem a matéria, 

atribuindo as ações de fiscalização a uma das unidades técnicas do TCU, tanto na 

fase de outorga como na execução dos contratos. Em respeitado trabalho, esclarece 

a Corte de Contas: 

 
Verificou-se, ainda, que o êxito no controle das privatizações exigia uma 
estrutura institucional que desse amparo a esse esforço de capacitação. 
Inicialmente, foi formado um grupo de trabalho com analistas dedicados 
exclusivamente ao controle dos processos de privatização. Posteriormente, 
com a criação das agências reguladoras e a implementação dos processos 
de delegação de serviços públicos, mediante as outorgas de concessão, 
permissão e autorização de serviços públicos, houve a necessidade de se 
criar uma unidade técnica exclusivamente voltada para a fiscalização dos 
processos de desestatização. Tal fato ocorreu em 1998, quando todos os 
processos de desestatização ficaram a cargo da então 9ª Secretaria de 
Controle Externo (9ª Secex), transformada, em 2000, na atual Secretaria de 
Fiscalização de Desestatização (Sefid). (BRASIL, TCU, 2008, p.13).60 

 

  Em 2001, a Organização Internacional das Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (INTOSAI)61 apresentou 22 diretrizes de grande relevância para balizar a 

                                                         

 

 

 

 
58 Dispôs sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 

175 da Constituição Federal. 
 
59 Dentre outras providências, estabeleceu normas para outorga e prorrogações das concessões e 

permissões de serviços públicos. 
60 Disponível em: <http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2056850.PDF>. Acesso em 13 abr. 

2014. 
 
61 A Organização Internacional das Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) é uma entidade 
não-governamental autônoma, independente e apolítica, com status consultivo especial no Conselho 
Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC). Fundada em 1953 por iniciativa de Emilio 
Fernandez Camus, conta atualmente com 192 membros titulares e 5 membros autônomos. Sua 
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atuação das EFS em sua tarefa de controlar os reguladores, organizando-as em cinco 

seções: competência técnica das EFS, ambiente da regulação econômica, 

fornecimento do serviço, preço do serviço, e desenvolvimento da competição. 

(INTOSAI, 2001). Em consonância com essas diretrizes, o TCU, além de regulamentar 

suas novas competências, promoveu novas alterações em sua estrutura sua 

organizacional.  

  Mediante financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e 

com o apoio técnico da Fundação Getúlio Vargas (FGV), foi deflagrado pelo TCU em 

2004, o “Projeto de Modernização do Controle Externo da Regulação”,  no intuito de 

promover capacitação operacional para realização dos trabalhos de controle externo 

na área de regulação de serviços públicos objeto de delegação. Assim, foram 

elaborados manuais técnicos de fiscalização da atuação das agências reguladoras.   

 Com a edição da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, que trata das 

normas para a contratação de Parcerias Público-Privadas (PPP), o TCU incorporou 

em sua sistemática de fiscalização o acompanhamento do desempenho dos contratos 

de PPP. Para tanto, editou a Instrução Normativa TCU nº 52, de 4 de julho de 2007, 

aprimoramento do controle externo da regulação.  

                                                         

 

 

 

 

secretaria-geral está sediada, desde 1968, no Tribunal de Contas austríaco, em Viena. Por mais de 50 
anos, a INTOSAI tem apoiado as várias Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) ao redor do mundo, 
na melhoria dos procedimentos de auditoria pública externa, desenvolvendo e transferindo 
conhecimentos para reforçar a posição de seus membros, bem como dos respectivos países que 
representam. 
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  Em 2011, foram criadas duas secretarias especializadas para o controle das 

desestatizações e da regulação: a 1ª e 2ª Secretarias de Fiscalização de 

Desestatização e Regulação (SEFID-1 e SEFID-2), ambas vinculadas à Secretaria-

Geral de Controle Externo (SEGECEX), cuja estrutura e atribuições foram previstas 

nos artigos 33 a 50 da Resolução nº 24062, de 23 de dezembro de 2010:  

 
Art. 43. As secretarias de fiscalização de desestatização e regulação têm como 
área específica de atuação a fiscalização e a avaliação da outorga de obras e 
serviços públicos e de atividades econômicas dos setores de infraestrutura, de 
logística e de saúde suplementar, da execução dos respectivos contratos, da 
regulação setorial, da atuação dos entes reguladores e das privatizações de 
empresas estatais. (BRASIL, TCU, 2010).  

 
 
  Coube à Portaria SEGECEX nº 663, de 7 de fevereiro de 2011, nos art. 20 e 21, 

a  especificação das atribuições das SEFID: 

 
Art. 20. Compete à 1ª Sefid, especificamente, fiscalizar as atividades de 
desestatização e regulação das seguintes áreas:  
I – prestação de serviços e de exploração da infraestrutura de transportes 

terrestres, aquaviário e aéreo;  

II – portos secos;  
III – saúde suplementar.  
Parágrafo único. Compete, ainda, à 1ª Sefid, a fiscalização das Parcerias 
Público-Privadas (PPPs) e do desempenho dos órgãos reguladores das áreas 
constantes deste artigo, bem como das desestatizações e PPPs não 
abrangidas pelas áreas relacionadas no art. 21 desta Portaria.  
Art. 21. Compete à 2ª Sefid, especificamente, fiscalizar as atividades de 
desestatização e regulação das seguintes áreas:  
I – geração, transmissão e distribuição de energia elétrica;  

II – exploração, produção, refino, transporte e distribuição de petróleo e 
infraestrutura, exploração e transporte de gás natural e biocombustível;  
III - serviços de telecomunicações, prestados nos regimes público e privado, 
uso de radiofrequências, e exploração de satélite;  
IV – serviços postais.  

                                                         

 

 

 

 
62Define a estrutura, as competências e a distribuição das funções de confiança das unidades da 
Secretaria do Tribunal de Contas da União. 
 

63 Dispõe sobre as competências, a estrutura, a lotação e a alocação de funções de confiança da 
Secretaria-Geral de Controle Externo do TCU. 
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Parágrafo único. Compete, ainda, à 2ª Sefid, a fiscalização das PPPs e do 
desempenho dos órgãos reguladores das áreas constantes deste artigo. 
(BRASIL, TCU, 2011, grifo nosso).  

 

Tendo por critério a especialização técnica e por objetivo o aprimoramento dos 

instrumentos de governança do setor público brasileiro, no início de 2013, o TCU 

sofreu nova reestruturação organizacional. A SEGECEX, unidade responsável pela 

coordenação e execução das fiscalizações, a passou a reunir auditores e ações por 

área temática, dividindo a clientela do TCU em quatro coordenações-gerais de 

controle externo: Serviços Essenciais ao Estado, Social, Desenvolvimento Nacional e 

Infraestrutura.  

Cada uma dessas coordenadorias foi desdobrada em secretarias 

especializadas. As unidades que já possuíam alto grau de especialização foram 

mantidas, porém com cotornos de atuação mais definidos. A ideia era fazer com que 

esses órgãos tivessem uma identidade em sua atuação, possibilitando um melhor 

planejamento de suas ações. O quadro a seguir possibilita uma visualização geral 

dessas alterações.  

 

Quadro 14: Nova estrutura da SEGECEX – 2013 

(continua) 

ÁREA TEMÁTICA SECRETARIAS CLIENTELA/ATUAÇÃO 

COESTADO 
Coordenação Geral de 

Controle Externo 
dos Serviços 
Essenciais 
ao Estado 

SecexAdmin 

 Secretaria de Controle 
Externo da Administração do 

Estado 

Ministério Público Federal, Tribunais Superiores, 
Presidência da República, Câmara dos Deputados, 
Senado Federal e Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão 

SecexDefesa 

Secretaria de Controle 
Externo da Defesa Nacional 

e da Segurança Pública 

Ministério da Defesa e Ministério da Justiça 
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Quadro14: Nova estrutura da SEGECEX – 2013 

(continuação) 

COESTADO 
Coordenação Geral de 

Controle Externo 
dos Serviços 
Essenciais 
ao Estado 

Sei 

 Secretaria de Fiscalização 
de Tecnologia da 

Informação 

Serpro, Dataprev e Cobra Tecnologia S.A. 

Sefip 

Secretaria de Fiscalização 
de Pessoal 

Fiscalização de atos de pessoal da Administração 
Pública Federal 

Selog 

Secretaria de Controle 
Externo de Aquisições 

Logísticas 

Atua em processos que tratem de licitações e  
contratos da área meio, cuja responsabilidade seja de 
órgão ou entidade com  atuação em âmbito nacional 
e sede em Brasília. 

COSOCIAL 
Coordenação Geral de 

Controle Externo 
da Área Social 

SecexEduc 

Secretaria de Controle 
Externo da Educação, da 

Cultura e do Desporto 

Ministério da Educação,  

Ministério do Esporte e Ministério  

da Cultura 

SecexSaúde 

Secretaria de Controle 
Externo da Saúde 

Ministério da Saúde 

SecexPrevi 

Secretaria de Controle 
Externo da Previdência, do 
Trabalho e da Assistência 

Social 

Ministério da Previdência Social, do Trabalho e 
Emprego, Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome, Sistema “S” e Conselhos de 
fiscalização das profissões liberais 

CODESENV 
Coordenação Geral de 

Controle Externo 
da Área de 

Desenvolvimento 
Nacional 

SecexDecon 

Secretaria de Controle 
Externo do Desenvolvimento 

Econômico 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior, Ministério das Relações Exteriores, 
Ministério do Turismo e Conselho de Administração 
da Defesa Econômica (Cade/MJ) 

SecexFazenda 

Secretaria de Controle 
Externo da Fazenda 

Nacional 

Ministério da Fazenda 

Semag 

Secretaria de 
Macroavaliação 
Governamental 

Assessora na elaboração dos pareceres prévios a 
cargo do Tribunal sobre as contas do governo, além 
de realizar análises sistêmicas e econômicas de 
programas de governo, da dívida pública, da 
arrecadação, da renúncia de receita, das 
transferências constitucionais e da dívida ativa. 

SecexAmb 

Secretaria de Controle 
Externo da Agricultura e do 

Meio Ambiente 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
Ministério da Pesca e Aquicultura, Ministério do Meio 
Ambiente e Ministério do Desenvolvimento Agrário 
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Quadro14: Nova estrutura da SEGECEX – 201364 

(continuação) 

COINFRA 
Coordenação Geral de 

Controle Externo 
da Área de 

Infraestrutura 

SecobEdif 

Secretaria de Fiscalização de 
Obras Aeroportuárias e de 

Edificação 

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – 
Infraero 

SecobRodov 

Secretaria de Fiscalização de 
Obras Rodoviárias 

Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes – DNIT 

SecobEnergia 

Secretaria de Fiscalização de 
Obras de Energia e 

Saneamento 

Ministério das Cidades 

SecobHidro 

Secretaria de Fiscalização de 
Obras Portuárias, Hídricas e 

Ferroviárias 

Ministério dos Transportes, Ministério da Integração 
Nacional, Secretaria de Aviação Civil e Secretaria 
Especial de Portos 

SefidTransp 

Secretaria de Fiscalização de 
Desestatização e Regulação 

de Transportes 

Ministério dos Transportes, Ministério da Integração 
Nacional, Secretaria de Aviação Civil e Secretaria 
Especial de Portos 

SefidEnergia 

Secretaria de Fiscalização de 
Desestatização e Regulação 
de Energia e Comunicações 

Ministério das Comunicações, Ministério  

das Minas e Energia e Eletronorte 

SecexAIRJ 

Secretaria de Controle 
Externo da Administração 
Indireta no Rio de Janeiro 

Grupos Petrobras e Eletrobras e outros órgãos federais 
sediados no RJ 

 

Nesse contexto, as SEFID 1 e 2 passaram a ser denominadas SEFID 

Transporte e SEFID Energia, respectivamente. Cada uma foi divida em quatro 

diretorias, com clientela e objetos específicos.  

 

                                                         

 

 

 

 
64 Elaborado com base nas informações constantes em: 

<http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/imprensa/noticias/noticias_arquivos/Cartaz_A3_4%
20com%20caixinha%20final_1.pdf>. Acesso em 25 nov. 2013. 
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Quadro 15: Nova estrutura das SEFID - 2013 

SEFID 
TRANSPORTE 

1ª Diretoria 
ANTT 

 Rodovias 

 Ferrovias 

 Transporte rodoviário interestadual e internacional de 
passageiros 

 Transporte ferroviário de passageiros 

2ª Diretoria 
SEP/ANTAQ 

 Política aquaviária  

 Hidrovias  

 Portos e arrendamentos de terminais portuários  

 Transporte hidroviário de passageiros  

 Portos secos (aduanas) 

3ª Diretoria 
SAC/ANAC 

 Política do setor de aviação civil 

 Transporte aéreo  

 Infraestrutura aeroportuária 

4ª Diretoria 
MI/MT/EPL 

 Integração nacional 

 Política de transporte 

 Transporte intermodal 

SEFID 
ENERGIA 

1ª Diretoria 
ANEEL/Eletronorte 

 Geração térmica, hidrelétrica, biomassa e eólica 

 Trasmissão e distribuição de energia 

2ª Diretoria 
ANP/MME/DNPM 

 Exploração, produção, refino, transporte e 
distribuição de petróleo 

 Infraestrutura, transporte e distribuição de gás e 
combustíveis 

3ª Diretoria 
ANATEL/Telebrás 

 Telefonia fixa, telefonia móvel, sistemas móveis, TV 
por assinatura, exploração de satélites e banda larga. 

4ª Diretoria 
MC/ECT 

 Inclusão digital 

 Radiofusão 

 Serviços Postais 

 
 

 

8.3.3 Dos Instrumentos de Fiscalização do TCU 

  Para o cumprimento de sua missão, dispõe o TCU de cinco instrumentos de 

fiscalização previstos e regulamentados nos art. 238 a 243 de seu regimento interno, 
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a saber: levantamentos, acompanhamentos, inspeções, monitoramentos e auditorias. 

O quadro a seguir possibilita a distinção dessas ferramentas: 

 
Quadro 16: Instrumentos de fiscalização do TCU 

Levantamento 
 

Instrumento utilizado para conhecer a organização e funcionamento de 
órgão ou entidade pública, de sistema, programa, projeto ou atividade 
governamental, identificar objetos e instrumentos de fiscalização e 
avaliar a viabilidade da sua realização. 

Acompanhamentos 
Possibilitam o controle e a avaliação da gestão de determinado órgão, 
entidade ou programa governamental por período de tempo estipulado. 

Inspeções  
Destinam-se à obtenção de informações, ao esclarecimento de dúvidas 
ou apuração de fatos trazidos ao conhecimento do Tribunal por meio de 
denúncias ou representações. 

Monitoramentos 
Instrumentos utilizados pelo Tribunal para aferição do cumprimento de 
suas deliberações bem como dos resultados delas advindos. 

Auditorias 

Possibilitam in loco a verificação da legalidade e da legitimidade dos atos 
de gestão, quanto aos aspectos contábil, financeiro, orçamentário e 
patrimonial, assim como o desempenho operacional e os resultados 
alcançados de órgãos, entidades, programas e projetos 
governamentais. 

 

 Dentre esses instrumentos de fiscalização, merecem destaque as inspeções e 

auditorias de natureza operacional, previstas expressamente na Constituição:  

 
Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com 
o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: 
[...] 
IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado 
Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de 
natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas 
unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e 
demais entidades referidas no inciso II; (grifo nosso). 
 

 
  Em regra, as fiscalizações realizadas pela Corte de Contas são voltadas à 

aferição da legalidade e legitimidade de atos administrativos. Suas conclusões tem 

por objetivo possibilitar ao Tribunal elementos para julgamento da conduta dos 

gestores públicos, aplicando-lhes sanções no caso de infringência ao ordenamento 
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jurídico. Contudo, as fiscalizações realizadas pelo TCU não se limitam apenas a esse 

tipo de inspeção ou auditoria. 

  Caracterizadas pelo escopo educativo em detrimento ao sancionatório, as 

auditorias operacionais procuram examinar, de forma objetiva e independente, a 

economicidade, eficiência, eficácia e efetividade de organizações, programas e 

atividades governamentais, visando promover o aperfeiçoamento da gestão pública. 

Distinguem-se das auditorias tradicionais em relação à variedade e complexidade das 

questões tratadas, havendo maior flexibilidade na escolha de temas, objetos de 

análise, nos métodos de trabalho e na forma de comunicar as conclusões. Além disso, 

exigem do auditor maior flexibilidade, imaginação e capacidade analítica. 

Desde a década de 90, a Corte de Contas tem buscado incorporar conceitos e 

metodologias direcionadas ao desenvolvimento dessa ferramenta. Nesse propósito, 

foi implementado, no período de 1998 a 2006, o Projeto de Cooperação Técnica com 

o Ministério Britânico para o Desenvolvimento Internacional – DFID. Além disso, no 

ano 2000, foi criada a Secretaria de Fiscalização e Avaliação de Programas de 

Governo – SEPROG, uma unidade especializada e destinada, prioritariamente, à 

realização desse tipo de auditoria. 

 
 
8.3.4 Das Fiscalizações das Concessões de Serviço Público pelo TCU 

 

 Numa concessão de serviço público, duas fases podem ser delimitadas para a 

atuação da Corte de Contas: o processo de outorga e a execução do contrato. Na 

primeira, a atuação fiscalizatória do TCU é dividida em quatro estágios que 
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contemplam desde os estudos de viabilidade técnica e econômica até a celebração 

do contrato administrativo. Em seu art. 7º, a IN nº 27/98 descreve com detalhes as 

etapas desse processo:   

Art. 7º A fiscalização dos processos de outorga de concessão ou de permissão 
de serviços públicos será prévia ou concomitante, devendo ser realizada nos 
estágios a seguir relacionados, mediante análise dos respectivos documentos: 
I - primeiro estágio: 
a) relatório sintético sobre os estudos de viabilidade técnica e econômica do 
empreendimento, com informações sobre o seu objeto, área e prazo de 
concessão ou de permissão, orçamento das obras realizadas e a realizar, data 
de referência dos orçamentos, custo estimado de prestação dos serviços, bem 
como sobre as eventuais fontes de receitas alternativas, complementares, 
acessórias e as provenientes de projetos associados; 
b) relatório dos estudos, investigações, levantamentos, projetos, obras e 
despesas ou investimentos já efetuados, vinculados à outorga, de utilidade 
para a licitação, realizados ou autorizados pelo órgão ou pela entidade federal 
concedente, quando houver; 
c) relatório sintético sobre os estudos de impactos ambientais, indicando a 
situação do licenciamento ambiental. 
II – segundo estágio: 

a) edital de pré-qualificação; 
b) atas de abertura e de encerramento da pré-qualificação; 
c) relatório de julgamento da pré-qualificação; 
d) recursos eventualmente interpostos e decisões proferidas referentes à pré-
qualificação; 
e) edital de licitação; 
f) minuta de contrato; 
g) todas as comunicações e esclarecimentos porventura encaminhados às 
empresas participantes da licitação, bem como as impugnações ao edital, 
acompanhadas das respectivas respostas. 
III – terceiro estágio: 

a) atas de abertura e de encerramento da habilitação; 
b) relatório de julgamento da habilitação; 
c) questionamentos das licitantes sobre a fase de habilitação, eventuais 
recursos interpostos, acompanhados das respostas e decisões respectivas; 
d) atas de abertura e de encerramento da fase do julgamento das propostas; 
e) relatórios de julgamentos e outros que venham a ser produzidos; 
f) recursos eventualmente interpostos e decisões proferidas referentes à fase 
do julgamento das propostas. 
IV – quarto estágio: 

a) ato de outorga; 
b) contrato de concessão ou de permissão. (BRASIL, TCU, 1998, grifo nosso). 

 

  Concretizada a outorga por meio da assinatura do contrato de concessão, as 

ações de fiscalização do TCU passarão a ter duplo enfoque: o cumprimento das 
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cláusulas da avença e a atuação do órgão ou entidade concedente do serviço. É o 

que se fundamenta também pela IN nº 27/98: 

 
Art. 11. Na fase de execução contratual, a fiscalização observará o fiel 
cumprimento das normas pertinentes e das cláusulas contidas no contrato e 
nos respectivos termos aditivos firmados com a concessionária ou com a 
permissionária, ou constantes do termo de obrigações, além de avaliar a ação 
exercida pelo órgão, pela entidade federal concedente ou pela respectiva 
agência reguladora, bem como as diretrizes por ele estabelecidas. (ibidem, 
grifo nosso). 

 

  Desta forma, na fase de execução do contrato, duas fiscalizações incidirão 

sobre a outorga: a que será exercida pelo agente concedente (órgão ou entidade) e a 

que será exercida pelo TCU. Contudo, estas não se confundirão, visto que as ações 

de fiscalização do agente concedente serão de primeira ordem, uma vez focadas no 

desempenho do concessionário, e as do TCU, de segunda ordem, por incidirem sobre 

a atuação fiscalizatória do agente concedente. 

 As agências reguladoras lidam com a difícil tarefa de equilibrar os interesses 

legítimos dos consumidores em contraposição aos dos fornecedores, vislumbrando 

um serviço razoável a um preço justo. De forma convergente a esse objetivo, o 

Tribunal de Contas da União (TCU) fiscaliza a atuação dessas autarquias especiais.  

visando aferir seu desempenho e sua aderência ao ordenamento jurídico e às 

orientações emanadas do poder competente. É o que se fundamenta pelo texto 

constitucional: 

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, 
quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções 
e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante 
controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.  
Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido 
com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: [...] 
(BRASIL, 1988, grifo nosso). 
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  Nesse contexto, no período de julho de 2009 a julho de 2010, o TCU realizou 

uma auditoria operacional para aferir a governança das agências reguladoras de 

infraestrutura no Brasil, tendo sido contempladas as instituições: Agência Nacional de 

Energia Elétrica (ANEEL); Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP); Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL); Agência 

Nacional de Transportes Terrestres (ANTT); Agência Nacional de Transportes 

Aquaviários (ANTAQ); Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Agência Nacional 

de Águas (ANA). 

  Além da busca por soluções de natureza operacional e legislativa tendentes ao 

fortalecimento do modelo regulatório então vigente, a auditoria teve como objetivo o 

mapeamento de eventuais riscos e falhas estruturais que pudessem comprometer a 

regulação estatal. Desta forma, a governança regulatória foi avaliada segundo os 

seguintes critérios: mecanismos de controle, competências, autonomia, gestão de 

riscos e existência de avaliação de impacto regulatório. 

  Tendo por relator o Ministro José Jorge, a auditoria foi apreciada pelo plenário 

do TCU, o qual, por meio do Acórdão nº 2261/2011 estabeleceu recomendações às 

agências fiscalizadas e à Casa Civil da Presidência da República. Além disso, elencou 

seis condutas às quais denominou “boas práticas para as agências reguladoras”, 

descritas no quadro a seguir: 
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Quadro 17: Boas práticas para as agências reguladoras 

Estabelecimento de um período de 
quarentena de no mínimo 1 (um) ano para os 
dirigentes das agências reguladoras, tendo 
por parâmetro as melhores práticas 
internacionais (fonte: OCDE – Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico). 

Padronização mínima dos institutos das 
audiências/consultas públicas entre as 
agências, notadamente quanto aos 
documentos que devem ser disponibilizados 
antes e após a audiência ou consulta, bem 
como o prazo máximo que os reguladores 
deveriam possuir para disponibilizar essas 
informações aos interessados. 

Estabelecimento de rol taxativo de hipóteses 
de perda de mandato dos dirigentes das 
agências reguladoras, extinguindo a previsão 
insculpida no parágrafo único do art. 9º da Lei 
nº 9.986/2000. 

Caracterização das agências em órgãos 
setoriais, desvinculando seus orçamentos dos 
respectivos ministérios vinculadores e criação 
de mecanismos/instrumentos formais que 
propiciem maior estabilidade e maior 
previsibilidade na descentralização de 
recursos para as agências. 

Normatização de prazos para indicação, 
sabatina e nomeação de dirigentes dos entes 
reguladores. 

Estabelecimento de requisitos mínimos de 
transparência do  processo decisório das 
agências, tendo por parâmetro os 
procedimentos adotados pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica. 

Fonte: TCU, 201165. 
 
 
 

8.4 DO CONTROLE DAS CONCESSÕES AEROPORTUÁRIAS  

 

8.4.1 Do Controle das Concessões Aeroportuárias pela ANAC  

  Desde a Constituição de 1988 viu-se no Brasil uma preocupação com o fim da 

tutela militar em diversos setores estratégicos, dentre eles, o setor aéreo. Assim, com 

base nas competências do extinto Departamento de Aviação Civil (DAC), órgão    

                                                         

 

 

 

 
65 Disponível em: 

<http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/comunidades/regulacao/areas_atuacao/regulacao/P
ublica%C3%A7%C3%B5es/Governan%C3%A7a_regulatoria_agencias_reguladoras.pdf>. Acesso 
em 14 fev. 2014. 
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ligado ao Comando da Aeronáutica (COMAER), a Agência Nacional de Aviação Civil 

(ANAC) teve sua origem. 

 Criada pela Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005, e atualmente vinculada 

à Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República (SAC-PR), a ANAC se 

configura como uma autarquia federal, em regime especial, marcada pela 

responsabilidade de regular e fiscalizar as atividades de aviação civil e de 

infraestrutura aeronáutica e aeroportuária brasileiras. Assim, homologa aeronaves e 

componentes da indústria aeronáutica nacional, elabora estudos e pesquisas 

relacionados ao setor, fiscaliza escolas de aviação, entidades aerodesportivas e 

empresas de aviação geral, de manutenção, de serviços auxiliares, de táxi aéreo, 

além de manter o registro de todas as aeronaves civis brasileiras.  

 Sua atuação regulatória pode ser organizada em dois segmentos: a regulação 

técnica e a regulação econômica. A regulação técnica visa tutelar por meio de 

regulamentos, a garantia da segurança aos passageiros e usuários da aviação civil. 

Por seu turno, a regulação econômica, também efetivada mediante a emissão de 

regulamentos, abarca o monitoramento bem como possíveis intervenções no mercado 

do setor aéreo, objetivando o alcance da máxima eficiência, atuando não somente 

sobre empresas aéreas, mas também sobre os operadores de aeródromos.66  

  Com o propósito de fazer frente aos novos desafios decorrentes da expansão 

do setor de aviação civil brasileiro, a diretoria colegiada da ANAC aprovou em 

setembro de 2012 a Resolução n° 24567, uma significativa alteração em seu regimento 

                                                         

 

 

 

 
66 Disponível em: <http://www.anac.gov.br/>. Acesso em: 14 nov. 2013. 
67 Disponível em: <http://www2.anac.gov.br/biblioteca/resolucao/2012/RA2012-0245.pdf>. Acesso em 

4 jan. 2013. 
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interno. Para a tutela do gerenciamento dos novos contratos de concessão de 

aeroportos celebrados à época (São Gonçalo do Amarante, Guarulhos, Viracopos e 

Brasília), foram criadas novas estruturas nas Superintendências de Infraestrutura 

Aeroportuária (SIA) e de Regulação Econômica e Acompanhamento de Mercado 

(SRE). Nesta última, merece destaque a Gerência de Concessões de Infraestrutura 

Aeroportuária (GCON), unidade responsável pelo gerenciamento dos contratos, 

contando com o apoio das demais áreas. 

Figura 4: Organograma da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) 

 

Fonte: ANAC 201368 
                                                         

 

 

 

 
68 Disponível em: 

<http://www2.anac.gov.br/arquivos/pdf/Organograma/organograma%20diretoria%20geral.pdf>. 
Acesso em 27 ago.2013. 
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  No que se refere às concessões de infraestruturas aeroportuárias, cabem ser 

ressaltadas as competências da Superintendência de Regulação Econômica e 

Acompanhamento de Mercado (SRE), previstas no regimento interno da ANAC:   

 
Art. 39. À Superintendência de Regulação Econômica e 

Acompanhamento de Mercado compete: 
I - submeter à Diretoria: 

a) projetos de atos normativos relativos à outorga e à exploração de 

serviços aéreos públicos de transporte de passageiros, carga e mala postal, 

regular e não-regular, doméstico e internacional, de serviços aéreos 
especializados e de infraestrutura aeroportuária concedida, no último 

caso ouvida a Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária; 

[...] 
g) proposta de prorrogação de contrato de concessão de serviços de 
transporte aéreo e de exploração de infraestrutura aeroportuária;  

[...] 
i) parecer sobre intervenção do poder concedente na concessão de 
serviços de transporte aéreo e de exploração de infraestrutura 

aeroportuária; 

j) proposta de extinção ou revogação de atos de outorga de autorização e 
concessão de serviços de transporte aéreo e de exploração de 

infraestrutura aeroportuária;  

[...] 
l) proposta de medidas regulatórias para o aprimoramento da regulação 

tarifária de infraestrutura aeroportuária, elaborada em conjunto com a 

Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária, quando se tratar de ato 
normativo que inove na regulação do setor; e 
m) proposta de fixação, revisão e reajuste de valores de tarifas 

aeroportuárias e de preços específicos relativos à prestação de serviços 

de infraestrutura aeroportuária e dos que lhe são conexos. 
n) parecer sobre proposta de plano de outorga elaborada pela Secretaria 

de Aviação Civil da Presidência da República;  

o) proposta de atos normativos que discipline o funcionamento de 
estabelecimentos empresariais em áreas destinadas ao comércio apropriado 
para o aeroporto;  
p) proposta de aplicação, no âmbito dos contratos de concessão de 

infraestrutura aeroportuária, de penalidades de suspensão do direito de 

participar de licitações e contratar com a administração pública e de 

caducidade de contrato, bem como medidas acautelatórias previstas, 

ouvidas a Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária e a 

Procuradoria; e  

q) proposta de Termo de Autorização para outorgar a infraestrutura 
aeroportuária na modalidade autorização.  
[...] 
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III - cumprir e fazer cumprir, na fiscalização das concessões, permissões 
e autorizações, observada sua esfera de atuação, as obrigações do poder  

concedente e das concessionárias, permissionárias e autorizadas dos 

correspondentes serviços públicos de transporte aéreo e de exploração 

de infraestrutura aeroportuária;  

[...] 
IV - compor, administrativamente, conflitos de interesse entre:  

[...] 
b) prestadoras de serviços aéreos e prestadoras de serviços de 

infraestrutura aeroportuária, ouvida a Superintendência de Infraestrutura 

Aeroportuária; e 
c) prestadoras de serviços de infraestrutura aeroportuária entre si, nos 

casos de delegação à iniciativa privada da exploração da infraestrutura 
aeroportuária, ouvida a Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária; 
[...] 
XXXIII - elaborar estudos sobre regulação econômica de infraestrutura 
aeroportuária; 
XXXIV - elaborar modelos regulatórios para a delegação à iniciativa 

privada de infraestrutura aeroportuária; 
XXXV - acompanhar projetos de delegação de infraestrutura 

aeroportuária, em conjunto com a Superintendência de Infraestrutura 

Aeroportuária; 
[...] 
XLI - propor estabelecimento de regime de tarifas aeroportuárias; e  
XLIII - gerir os contratos de concessão de infraestrutura aeroportuária, 

ouvida a Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária nos aspectos afetos 
à sua esfera de competência;  
XLIV - aplicar as penalidades de advertência e multa previstas nos 

contratos de concessão para exploração de infraestrutura aeroportuária, 

bem como propor a Diretoria a aplicação das demais penalidades;  

XLV - monitorar a prestação dos serviços de transporte aéreo e de utilização 
da infraestrutura aeroportuária; (grifo nosso). 
 
 
 

8.4.2 Do Controle das Concessões Aeroportuárias pelo TCU  

  Os quadros a seguir demonstram a atuação do TCU em relação às concessões 

aeroportuárias efetuadas até o momento, tendo por base os estágios previstos pela 

Instrução Normativa nº 127:    
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Quadro 18: Atuação do TCU  na Concessão SBSG 

 
(Continua) 

FASE DE OUTORGA 

Estágio de 
Fiscalização  

Observações 

1º Estágio: 
Viabilidade 

Técnica 
Econômico 
Financeira 

• Estudos de viabilidade técnica, ambiental e econômico-financeira 
(EVTE) do foram apresentados pela ANAC em dezembro de 2010. 
Posteriormente, foram realizadas diversas alterações nos estudos, com 
impacto no fluxo de caixa do projeto, especialmente a mudança da base 
tarifária e a inclusão de novas obras a cargo do poder público. 

• Foram detectadas pelo TCU inconsistências nas estimativas dos 
investimentos a cargo da concessionária e na contabilização dos 
créditos de pagamentos da contribuição para o PIS e da Cofins. 

• Os ajustes promovidos nos estudos de viabilidade elevaram o preço 
mínimo de outorga de R$ 3,7 milhões para R$ 51,7 milhões. 

• Aprovação: Acórdão nº 939/2011-TCU-Plenário 

2º Estágio: 
Edital e Minuta de 

Contrato 

• Processo: TC 034.023/2010-0 

• O Tribunal determinou que a ANAC detalhasse a metodologia de 
reversão das receitas comerciais, de modo a deixar claro na minuta de 
contrato de que forma parte dessas receitas, obtidas com a exploração 
– pela concessionária – de lojas, hotéis, estacionamento e outros, seria 
revertida em prol da modicidade das tarifas a serem cobradas dos 
usuários. 

• O TCU também determinou que a agência especificasse os elementos 
mínimos obrigatórios para as obras do terminal de passageiros.  

• Foi apontada a necessidade de melhor especificação dos bens 
reversíveis, que deverão ser integrados ao domínio público ao final do 
contrato de concessão. Ficou determinado que a Anac incluísse 
cláusulas para melhor controle desses bens e para preservar a 
continuidade do serviço no aeroporto ao término do contrato. 

• Foram proferidas recomendações para aprimoramento do edital e do 
contrato, relacionadas à qualificação técnica dos proponentes, à 
reversão dos ganhos de produtividade da concessionária para a 
modicidade tarifária, aos investimentos em pontes de embarque e, por 
fim, aos índices e parâmetros de qualidade do serviço a ser prestado 
aos usuários do aeroporto. 

• Aprovação: Acórdão nº 1.795/2011-TCU-Plenário 

3º Estágio: 
Habilitação e 

Julgamento das 
Propostas 

• TC 034.023/2010-0 

• não ficou comprovada a regularidade fiscal da empresa argentina 
Corporación America, integrante do Consórcio Inframérica, vencedor do 
certame.  

• Ficou determinado à ANAC que, nas futuras concessões para 
delegação de infraestrutura aeroportuária, faça constar no instrumento 
convocatório cláusulas suficientes voltadas às pessoas jurídicas 
estrangeiras, quando prevista tal participação, a fim de fazê-las cumprir, 
tanto quanto possível, as exigências habilitatórias estabelecidas.  
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Quadro 18: Atuação do TCU  na Concessão Aeroportuária de São Gonçalo do Amarante 
 

(continuação) 

4º Estágio: 
Outorga e 

Assinatura do 
Contrato 

 

• TC 034.023/2010-0 

• Segundo o TCU, a documentação encaminhada pela ANAC revelou que 
todas as providências a cargo da Concessionária foram cumpridas, que 
os termos do contrato assinado correspondiam exatamente aos da 
minuta disponibilizada aos participantes do certame, restando apenas a 
intempestividade associada tanto ao envio da documentação referente 
ao 4º estágio, em descumprimento ao inciso IV do art. 8º da IN – TCU 
27/1998, quanto a emissão do Inventário de Bens que deveria vir anexo 
ao Termo Provisório de Aceitação e Permissão de Uso de Ativos, sendo 
emitido seis meses após o referido termo, em desacordo com o item 
2.2, c/c item 3.2.10 da minuta contratual. 

 

 

 
 
 

Quadro 19: Atuação do TCU  nas Concessões SBGR, SBKP e SBBR 
 

(Continua) 

FASE DE OUTORGA 

Estágio de 
Fiscalização  

Observações 

1º Estágio: 
Viabilidade 

Técnica 
Econômico 
Financeira 

• Processos: TC 032.786/2011-5 (Guarulhos), TC 032.695/2011-0 
(Viracopos) e TC 032.696/2011-6 (Brasília). 

• Foi identificado pelo TCU superestimativas nos investimentos alocados 
para as futuras concessionárias dos três aeroportos, falta de parâmetros 
objetivos e quantificáveis na minuta contratual para mensurar a utilização 
das instalações de pista e pátio e ausência de detalhamento adequado das 
características das obras a serem realizadas, nos Planos de Exploração 
Aeroportuária (PEAs). 

• Foi determinado que a Anac deduzisse dos estudos as superestimativas 
identificadas nos investimentos previstos, pois foi verificada a existência de 
inconsistências nos valores estimados pela agência para as obras a serem 
feitas pelas futuras concessionárias. Essas superestimativas 
correspondiam a R$ 1.631 milhões para o aeroporto de Guarulhos, R$ 
2.334 milhões para o aeroporto de Viracopos e R$ 740 milhões para o 
aeroporto de Brasília. 

• Foi determinado à ANAC o encaminhamento, no prazo de 150 dias, de um 
plano de ação que inclua estabelecimento de padrões de desempenho dos 
Indicadores de Qualidade de Serviço para as concessões examinadas.  

• Além disso, para o regime tarifário, ficou determinado à ANAC a previsão 
quanto à reversão de ganhos de produtividade em favor dos usuários dos 
serviços aeroportuários. 
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Quadro 19: Atuação do TCU  nas Concessões SBGR, SBKP e SBBR 
 

(continuação) 

2º Estágio: 
Edital e Minuta de 

Contrato 

• Acórdão 157/2012 – Plenário 

• Processo TC 032.786/2011-5 

• Sessão 1/02/12 

• A fiscalização do TCU verificou que os três aeroportos foram incluídos 
no Plano Nacional de Desestatização sem que houvesse um plano de 
outorga para exploração da infraestrutura aeroportuária completo, 
abrangendo todos os aeródromos públicos brasileiros. 

• Segundo o relatório, a ANAC promoveu alterações no edital, 
desacompanhadas das necessárias devoluções de prazo para 
elaboração ou reformulação das propostas. Contudo, verificou-se que 
as alterações não demonstraram, naquele momento, prejuízo relevante 
aos concorrentes. Todavia, foi determinado à entidade que, nas 
próximas concessões aeroportuárias, promova a reabertura de prazos 
do edital sempre que modificadas as condições de formulação das 
propostas. 

3º Estágio: 
Habilitação e 

Julgamento das 
Propostas 

• TCs 045.106/2012-6 (Guarulhos), 045.109/2012-5 (Campinas) e 
045.110/2012-3 (Brasília). 

• Ficalização ainda não divulgada. 

4º Estágio 
Outorga e Assinatura 

de Contrato 
Não divulgado. 

 
 
 
 

Quadro 20: Atuação do TCU nas Concessões Aeroportuárias SBCF e SBGL 
 

(continua) 

FASE DE OUTORGA 

Estágio de 
Fiscalização  

Observações 

1º Estágio: 
Viabilidade 

Técnica 
Econômico 
Financeira 

• Processo: TC 007.578/2013-0 

• Acórdão: 2466/2013 TCU - Plenário 

• Sessão: 11/9/13 

• Correções propostas pelo TCU no curso do trabalho resultaram em 
aumento no valores mínimos de outorga (de R$ 4,73 bilhões para R$ 4,83 
bilhões, no caso de Galeão, e de R$ 994 milhões para R$ 1,09 bilhão, no 
caso de Confins). 

• Foi apresentada como ressalva a exigência aos consórcios participantes 
que possuam experiência na operação de terminais com movimentação 
superior a 35 milhões de passageiros por ano. Segundo o relatório, a 
experiência de operação em aeroportos com fluxo de 5 milhões de 
passageiros por ano seria suficiente.  

• Foi também sugerido que a participação da INFRAERO (49%) fosse 
reduzida gradativamente. O acórdão recomendou à agência que 
"reexamine a necessidade de participação nas futuras Sociedades de 
Propósito Específico e fundamente sua decisão ou estabeleça, na minuta 
do contrato relativa ao certame em tela, mecanismo que contribua para 
diminuição gradativa dessa participação". 
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Quadro 20: Atuação do TCU nas Concessões Aeroportuárias SBCF e SBGL 
 

(continuação) 

2º Estágio: 
Edital e Minuta de 

Contrato 
Não divulgado. 

3º Estágio: 
Habilitação e 

Julgamento das 
Propostas 

Não divulgado. 

4º Estágio: 
Outorga e 

Assinatura do 
Contrato 

Não divulgado. 
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CONCLUSÃO 

 

  A presente dissertação teve por objetivo investigar o modelo de concessões de 

infraestruturas aeroportuárias adotado pelo Brasil, tendo por critério analítico o 

princípio da eficiência. 

  Para uma correta compreensão do contexto em que tais contratos passaram a 

ser adotados, incialmente foi realizada uma pesquisa acerca das reformas 

empregadas no aparelho do Estado brasileiro, ante os modelos patrimonialista, 

burocrático e gerencial. Chegou-se ao entendimento que, apesar das reformas 

realizadas em 1967 e 1995, não há que se falar em uma total evolução da 

administração pública brasileira, visto que o pretenso modelo gerencial adotado 

atualmente se faz acompanhar de resquícios notadamente burocráticos e 

patrimonialistas. 

  Em seguida, o trabalho procurou delimitar a significação do princípio da 

eficiência, destacando a normatividade herdada da corrente pós-positivista e o 

momento em que se deu sua constitucionalização no Brasil. Assim, compreendeu-se 

que enquanto a eficácia está relacionada ao alcance de objetivos propostos, a 

eficiência se revela no dever inexorável fazer isso da melhor maneira possível. 

  Tendo por meta a compreensão da natureza jurídica das concessões de 

infraestruturas aeroportuárias, o trabalho dedicou breve análise acerca das diversas  

formas de parcerias entre os setores público e privado, empregadas 

internacionalmente. Chegou-se ao entendimento que a tipologia adotada pelo Brasil 

para as “parcerias público-privadas” mostrou-se equivocada, visto que estas não 

representam uma espécie do gênero concessões, e sim as concessões representam 

um gênero da espécie “PPP”. 
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 Posteriormente, após uma necessária distinção semântica entre os vocábulos 

“desestatizações” e “privatizações”, procedeu-se a uma sondagem quanto às 

manifestações desses fenômenos na história administrativa do Estado brasileiro, com 

destaque ao período compreendido entre a década de 1980, até os dias atuais. 

Verificou-se que, frente à limitação dos recursos estatais atrelada a ineficiência da 

máquina administrativa brasileira, a política de desestatizações tem se tornado um 

caminho cada vez mais viável. Entretanto, a forma como isso tem sido feito, 

privilegiando grupos econômicos mediante a concessão de generosos financiamentos 

com o dinheiro público, revela uma marcante contradição com os objetivos 

inicialmente propostos.  

  Na sequência, o trabalho foi direcionado a uma melhor compreensão da 

infraestrutura aeroportuária brasileira, tendo como paradigma o cenário internacional.  

Procurou-se classificar os aeródromos brasileiros quanto à dimensão, 

operacionalidade e qualidade. Viu-se que apesar de alguns destaques no âmbito 

latino-americano, a infraestrutura aeroportuária brasileira está muito aquém dos 

padrões internacionais, necessitando de grande aperfeiçoamento, não somente em 

relação aos investimentos a serem empregados, mas também quanto à forma de se 

gerenciar tais infraestruturas. 

  Tendo por referência os erros e acertos manifestos pelas experiências 

internacionais de administração aeroportuária, com destaque ao Reino Unido, 

Alemanha, Estados Unidos, Austrália, China, Índia e Argentina, buscou-se aferir o 

grau de eficiência do modelo brasileiro, nas suas diversas formatações, a saber: 

concessões, convênios, autorizações, etc. Observou-se que frente à grande extensão 

geográfica brasileira, bem como ao perfil diferenciado dos aeroportos brasileiros, a 

adoção de diversas opções de gestão parece ser acertada. Assim, nem todos os 
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aeroportos brasileiros devem ser concedidos, bem como nem todos devem ficar sob 

a administração estatal.  

   Ao focar especificamente a temática das desestatizações de infraestruturas 

aeroportuárias, o trabalho procurou conhecer inicialmente os principais modelos 

empregados ao redor do mundo, revelando-se estratégica a taxonomia apresentada 

por Anne Graham. Em seguida, os processos de concessões aeroportuárias 

brasileiros foram minuciosamente descritos, enfatizando-se as concessões de São 

Gonçalo do Amarante, Brasília, Viracopos, Guarulhos, Galeão e Confins. A obtenção 

de elevados ágios nessas outorgas merece ser destacada positivamente. Entretanto, 

a viabilização desses contratos mediante atrativos financiamentos do BNDES e a 

manutenção da INFRAERO na participação societária (49%) parecem representar um 

grande equívoco.     

 Em seu capítulo final, a pesquisa foi direcionada aos mecanismos de controle 

atuantes sobre as concessões aeroportuárias, visto se tratarem de contratos de longa 

duração, onde o alcance da eficiência não se limita à obtenção de um bom ágio na 

fase inicial da outorga. Assim, foram investigados os papéis previstos para a ANAC e 

para o TCU no processo, diferenciando a atuação dessas instituições. Verificou-se 

que ambos passaram por profundas modificações estruturais, tendentes a viabilizar o 

acompanhamento de tais contratos, sobretudo o TCU. Por oportuno, cabe ser 

ressaltado o profissionalismo adotado pela Corte de Contas, ao priorizar a 

especialização técnica de seus órgãos. Espera-se, entretanto, que as fiscalizações 

implementadas pelo Tribunal, tenham um viés cada vez mais operacional e menos 

burocrático, possibilitando o alcance de verdadeira eficiência no processo em tela. 
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