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RESUMO 
 

 

AMARAL NETO, João Veríssimo do. O controle externo dos tribunais de contas 
nas concessões de serviços públicos: o controle ex ante nas concessões como 
mecanismo de revelação de riscos e mitigação de ineficiências na execução 
contratual. 2011. 105 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Programa de Pós-
Graduação em Direito, Centro de Ciências Jurídicas / FDR, Universidade Federal de 
Pernambuco, Recife, 2011. 

 

 

 
Este trabalho examinou o controle prévio exercido pelos Tribunais de Contas (TCs) 
no modelo das concessões na área de transportes. Com marco teórico na Análise 
Econômica do Direito a pesquisa abordou a influência de fatores econômicos na 
formatação dos futuros contratos, principalmente na fase anterior à contratação. 
Toma-se por referência o conceito de contrato incompleto e aspectos que 
influenciam na sua formação e execução tais como: assimetria de informações, 
seleção adversa e risco moral. O objetivo é verificar se a atuação dos Tribunais de 
Contas na fase ex ante, na função de instituições supervisoras, tem o poder de 
revelar e mitigar riscos econômicos. A metodologia optou pela pesquisa qualitativa e 
foram selecionadas decisões do Tribunal de Contas da União (TCU) que analisam 
concessões de rodovias federais. As decisões do TCU são consideradas referência 
de controle ex ante na modelagem de concessões, porque os julgados desse órgão 
de controle representam paradigma para o controle exercido pelos demais Tribunais 
de Contas. No procedimento de análise prévia realizada pelo TCU são identificados 
problemas no modelo de concessão formulado pela Agência Reguladora que 
interferem diretamente no preço final da tarifa básica a ser cobrada do usuário. 
Constata-se que a supervisão ex ante pelos Tcs contribui para maior eficiência na 
execução dos contratos.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palavras-chaves: Tribunais de Contas, controle prévio, concessões 



  

 

 

ABSTRACT 
 

AMARAL NETO, João Veríssimo do. The external control of courts of auditors in 
public service concessions: the control ex ante concessions as a mechanism for 
disclosure of risks and mitigating inefficiencies in contract execution.2011. 105 f. 
Dissertation (Master’s Degree of Law) – Programa de Pós-Graduação em Direito, 
Centro de Ciências Jurídicas / FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 
2011. 

 

 

This paper examined preview control exercised by the Courts of Accounts (TCs) in 
the model of concessions in the area of transport. With the theoretical framework in 
the Economic Analysis of Law, the study aimed to address the influence of economic 
factors in shaping future contracts, especially in the stage prior to hiring. It takes as 
reference the concept of incomplete contract and issues that influence their formation 
and performance such as: asymmetric information, adverse selection and moral 
hazard. The goal is to verify if the peformance of the Supreme Audit on the ex ante, 
in the role of supervisory institution, has the power to reveal and mitigate economic 
risks. The qualitative research is the methodology applied to this work, as well as 
decisions of the Court of Audit (TCU) that analyze federal highway concessions. The 
decisions of the TCU are considered ex ante control reference in the modeling of 
concessions because the control board judged that represent a paradigm for the 
control maintained by the other Courts of Auditors. In the analysis procedure carried 
out by TCU prior problems are identified in the model concession made by the 
Regulatory Agency that directly affect the final price of the base rate to be charged to 
the user. It appears that ex ante supervision by Tcs contributes to greater efficiency 
in the execution of contracts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Courts of Accounts, Prior Control, Concessions 
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INTRODUÇÃO  

 
A partir da década de 90 do século passado, o diagnóstico acerca da crise 

fiscal por que passava o Estado brasileiro ganhou contornos de maior relevância, 

tornando-se evidente a incapacidade na alocação de recursos voltados para 

investimentos e prestação de serviços públicos que materializassem os objetivos 

fundamentais contidos no art. 3º da Constituição Federal. 

Nesse sentido, o desencadeamento dos projetos de “desestatização” 1 e 

de reforma do Estado, por meio do “Plano Diretor da Reforma do Estado” 2, 

provocou significativas mudanças institucionais e legais na definição do seu papel 

como provedor de serviços públicos e de sua relação com o mercado. 

 Ressalta-se que nesse processo de mudança institucional o paradigma da 

“administração burocrática” cede espaço para a chamada “administração gerencial” 

e, como seu corolário, a eficiência, agora alçada a princípio constitucional orientador 

da Administração Pública. Administração gerencial e eficiência escrutinam o 

reposicionamento estatal como modo de fomentar a parceria entre o público e o 

privado por meio de atos de delegação da oferta de serviços públicos definidos 

como de natureza não-exclusiva estatal. É o que se anuncia na introdução daquele 

Plano Diretor  

A reforma do Estado envolve múltiplos aspectos. O ajuste 
fiscal devolve ao Estado capacidade de definir e programar 
políticas públicas. Através da liberalização comercial, o 
Estado abandona a estratégia protecionista da substituição de 
importações. O programa de privatizações reflete a 
conscientização da gravidade da crise fiscal e da correlata 
limitação da capacidade do Estado de promover poupança 
forçada por intermédio das empresas estatais. Por esse 
programa, transfere-se para o setor privado a tarefa da 
produção que, em princípio, este realiza de forma mais 
eficiente. Finalmente, por meio de um programa de 
publicização, transfere-se para o setor público não-estatal a 
produção dos serviços competitivos ou não-exclusivos de 
Estado, estabelecendo-se um sistema de parceria entre 
Estado e sociedade para seu financiamento e controle. 

                                                 
1 Na gestão do Presidente Fernando Collor de Mello a Lei 8031/90 criou o programa nacional de 
desestatização, revogada no governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso pela Lei 9491/97. 
2 O Plano Diretor da Reforma do Estado foi elaborado pelo Ministério da Administração Federal e da 
Reforma do Estado e, depois de ampla discussão, aprovado pela Câmara da Reforma do Estado em 
sua reunião de 21 de setembro de 1995. Em seguida, foi submetido ao Presidente da República, que 
o aprovou, e foi publicado em novembro de 1995 
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Desse modo, o Estado reduz seu papel de executor ou 
prestador direto de serviços, mantendo-se, entretanto no 
papel de regulador e provedor ou promotor destes, 
principalmente dos serviços sociais como educação e saúde, 
que são essenciais para o desenvolvimento, na medida em 
que envolvem investimento em capital humano; para a 
democracia, na medida em que promovem cidadãos; e para 
uma distribuição de renda mais justa, que o mercado é 
incapaz de garantir, dada a oferta muito superior à demanda 
de mão-de-obra não-especializada. Como promotor desses 
serviços, o Estado continuará a subsidiá-los, buscando, ao 
mesmo tempo, o controle social direto e a participação da 
sociedade.3 

Evidencia-se, assim, a incapacidade de geração de poupança estatal e a 

necessidade de modernização da Administração Pública para atender ao interesse 

público - sua finalidade última - bem como ressaltar o papel do Estado mais de 

regulador e promotor/provedor do que executor/prestador de serviços públicos. É 

nesse sentido que a maior participação de parceiros privados na assunção de 

contratos com o setor público, por meio de outorgas de concessões e arranjos de 

parcerias público-privadas, tornar-se-á o modo por excelência para viabilizar a 

alocação de recursos na realização de grandes investimentos em infra-estrutura.  

Reflexos dessas mudanças jurídico-institucionais resultaram em diversos 

textos legais como a Emenda Constitucional nº 08, de 15/08/1995, que alterou os 

incisos XI e XII do art. 21 da Constituição Federal, ampliando as hipóteses de 

delegação de serviços públicos de competência da União; a Lei Geral de 

Concessões nº 8.987, de 14/02/1995, e, mais recentemente, a Lei das Parcerias 

Público-Privadas nº 11.079, de 31.12.2004.  

Não se olvide que desde a promulgação da Carta Maior o art. 175 já 

previa a prestação de serviços públicos de forma direta ou sob regime de concessão 

ou permissão, sempre precedida de licitação, caracterizando-se tal permissivo 

constitucional como norma de eficácia plena4.   

                                                 
3 Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. Brasília: Presidência da República/ Câmara da 
Reforma do Estado, 1995. 
4 Na clássica definição de José Afonso essas normas são “aquelas que, desde a entrada em vigor da 
Constituição, produzem, ou têm possibilidade de produzir, todos os efeitos essenciais, relativamente 
aos interesses, comportamentos e situações, que o legislador constituinte, direta e normativamente, 
quis regular” in SILVA, José Afonso. Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1982.p.89-91 apud MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. São Paulo: Editora 
Atlas S.A.2007.p-7. O STF, quando do julgamento do RE-140989/RJ Relator Min. Octávio Gallotti - 
Julgamento: 16/03/1993 Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA DJ 27-08-1993, plasmou esse 
entendimento ao consolidar que qualquer delegação de serviço público sempre deve ser precedida 
de licitação e, por via reflexa, reconheceu a eficácia plena do preceito ‘o advérbio sempre 
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Na materialização do processo de transferência de atividades do setor 

público para o setor privado, os diplomas legais ora vigentes permitem diversos 

arranjos para as parcerias entre o público e o privado. Assim, diversas são as 

modelagens que podem ser escolhidas: licitação tradicional (Lei nº 8.666/93), 

concessão (Lei nº 8.987/95) ou parceria público-privada (Lei nº 1.1079/2004).  

Por óbvio que a expressão “modelagem”, no sentido aqui expresso, quer 

significar modalidades de parceiras firmadas. E vincula-se aos aspectos econômico-

financeiros peculiares à área/setor que será objeto da parceria entre público e o 

privado. Neste diapasão, a modelagem escolhida estará afeta à sustentabilidade 

econômica do objeto da outorga.  

Assim, a viabilidade econômica do projeto e da exploração/prestação do 

bem e serviço público para o parceiro privado (a lógica da auto-sustentabilidade), 

conciliada com a finalidade do parceiro público em proporcionar, regra de ouro de 

nosso regime jurídico administrativo que tem como corolário a indisponibilidade do 

interesse público5, define a modelagem dos arranjos entre Estado e Mercado. Aqui 

nos valemos do ensinamento de NÓBREGA (2008) 

Uma análise deve ser efetuada para apontar qual (ou quais) 
os motivos que levariam o poder público a escolher a 
modelagem PPP em detrimento das formas tradicionais de 
concessão de serviço público ou mesmo o tradicional 
procedimento licitatório. O primeiro ponto relevante é a 
viabilidade sob uma ótica dos investidores. Para projetos 
financeiramente auto-sustentáveis, a modelagem de 
concessões de serviço público (lei 8.987/95) parece ser a 
mais adequada, pois o empresário assumirá todos os riscos 
do empreendimento e decerto somente o fará sob os 
auspícios de auto-sustentabilidade do projeto. No caso de 
projetos que (pelos valores envolvidos e pelos riscos 
implícitos) não atraem por completo a iniciativa privada, se 
insere adequadamente as Parcerias Público-Privadas. Por 
fim, para projetos que devem ser assumidos integralmente 

                                                                                                                                                         
enfaticamente utilizado no art. 175 da Lei Fundamental, não dá margem alguma de dúvida sobre a 
eficácia plena, imediata e automática do preceito, que está a obrigar, tanto o legislador e o poder 
regulamentar, quanto a vincular o ato concreto de concessão (como o ora impugnado pela 
impetrante, ora Recorrente), à prévia licitação toda vez que não se trate de exploração direta do 
serviço pelo Poder Público’. In STF, jurisprudência disponível em 
http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=208582.Acesso em 20/09/2010. 
5 A abordagem sobre as características das relações jurídicas de Direito Público já se encontra 
pacificada quanto as prerrogativas da Administração Pública e a proteção dos interesses envolvidos 
como sói ocorrer no trabalho hoje clássico de Celso Antonio Bandeira de Melo,Curso de Direito 
Administrativo.25 ed.São Paulo: Malheiros,2008. 
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pelo poder público, a tradicional modelagem da lei de 
licitações (lei 8.666/93) parece ser a mais conveniente.6   

Cumpre lembrar que caso o poder público opte pela modelagem PPP em 

detrimento das demais modalidades de parceria, deverá provar que há superioridade 

por tal opção. E terá que o fazer mostrando sua vantajosidade, demonstrando os 

ganhos de escala e atentando para o princípio da eficiência7. 

Vê-se, pois, que a escolha da modelagem adequada relaciona-se com as 

características do projeto posto à oferta para os agentes econômicos que tenham 

interesse em firmar parcerias com o Poder Público. E nessa escolha estão 

envolvidos riscos para os contratantes. De um lado, o grau de risco envolvido e a 

capacidade de dispêndio integral ou parcial de recursos orçamentários pelo Poder 

Público e, por outro lado, a viabilidade econômico-financeira para o agente privado.  

Doutro modo, o reconhecimento da incapacidade em realizar novos 

investimentos, dada as limitações fiscais, e a necessidade de alocação de recursos 

em infra-estrutura, cujos ativos depois de instalados não podem ser reempregados 

em atividades diversas daquelas originárias (o que denota a especificidade de ativos 

e custos irrecuperáveis), leva o Estado a assumir um novo papel na relação com o 

mercado.  

A provisão de bens e serviços públicos deixa de ser exclusivamente 

estatal para assumir a condição de serviço público não-exclusivo, cabendo ao 

Estado o papel de fiscal e regulador das atividades outorgadas ao reverso de 

provedor direto do bem público. A mudança de concepção do “Estado de bem-estar” 

para o “Estado-regulador” é tema recorrente na doutrina constitucional brasileira 8·. 

  Todo esse movimento remete-nos a uma constatação iniludível de que, 

para fazer face aos investimentos necessários à realização de sua finalidade última, 

                                                 
6 NÓBREGA, Marcos. Parcerias Público-privadas: licitação, LRF e restrições fiscais, Recife: 2009 
mimeo. 
7  Op.cit. 
8 Trabalho que já se reputa clássico e retrata a articulação entre protecionismo econômico e 
desenvolvimento dos direitos sociais, mediante a aplicação de políticas públicas específicas,assim 
como a análise da evolução histórica e do perfil institucional do Estado vide BONAVIDES, Paulo Do 
Estado Liberal ao Estado Social. 7ª ed. São Paulo : Malheiros, 2004. 
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atender ao interesse coletivo disponibilizando serviços públicos adequados9, o 

Estado necessitará acorrer ao mercado em busca de fornecedores.  

Estes fornecedores deverão estar dispostos a, num regime de 

competitividade, conciliar a necessidade de ofertar produtos/serviços (em padrões 

que garantam a disponibilização equânime e a redistribuição de bem-estar material 

para a coletividade) com os interesses econômicos típicos das entidades privadas 

que precisam garantir sua existência com a realização de lucros. 

Se de um lado há incapacidade de investimento do Estado e do outro há 

disponibilidade de recursos para investimentos do parceiro privado, mormente para 

grandes obras em infra-estrutura, possibilita-se a economia da poupança pública e a 

inserção de grandes somas de poupança privada em forma de investimentos, 

construindo um círculo virtuoso de desenvolvimento e de materialização do bem 

comum da sociedade.  

O Estado transfere a prestação direta dos serviços e pari passu reserva 

para si a atribuição de regulação e fiscalização. Necessário, pois, um sistema estatal 

com a função de analisar previamente as ofertas dispostas ao mercado, de modo a 

alocar e mitigar riscos envolvidos com a contratação futura, assim como desenhar 

mecanismos de salvaguardas contratuais, com vistas a garantir a legalidade das 

contratações públicas e dar concretude aos princípios da economicidade e da 

eficiência10 na prestação dos serviços contratados. 

                                                 
9 A lei 8987/95 no seu art.6º §1º define serviço adequado como aquele que satisfaz as condições de 
regularidade, continuidade eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação 
e modicidade nas tarifas. Saliente-se, de logo, que não se insere no espoco deste trabalho abordar as 
distinções doutrinárias sobre a definição de “serviço público”, seja na perspectiva objetiva, seja na 
perspectiva subjetiva, bastando, por ora, acatar a noção de que serviço público será aquele que o 
ordenamento jurídico defina como tal, haja vista que conforme a configuração de Estado que se 
deseje assumir e no viés ideológico que aprouver (liberal,social,interventor, bem-estar, neoliberal) o 
conceito e as esferas de atuação do poder público serão diferentes e compatíveis com os modelos 
adotados. A respeito, vide CAETANO, Marcelo. Princípios fundamentais de direito administrativo. 
Rio de Janeiro: Forense,1977,p.81;DI PIETRO,Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo 10 ED. 
São Paulo: Atlas,1998,p.85.   
10 Aqui também ocorre diversidade de conceituação sobre cada um dos princípios indicados. No que 
respeita ao princípio da economicidade, insculpido como um dos princípios de orientam a atividade de 
fiscalização do Controle Externo,art.70 da Constituição Federal, ficamos com a conceituação de José 
Afonso Silva que entende ser a atividade de controle externo quanto a economicidade a verificação 
da aplicação do recurso público de modo mais econômico, observando a adequada relação custo-
benefício (op.cit). quanto ao princípio da eficiência, um daqueles que rege a Administração Pública, a 
teor do Art.37 da Constituição Federal, temos como de maior proximidade com a economia a 
significar o uso, da melhor maneira dos recursos disponíveis, de modo a obter a melhor relação entre 
o despendido e o resultado alcançado.    
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É nesse cenário de mudanças institucionais que são criadas as Agências 

Reguladoras, autarquias de natureza especial, que consolidam o novo modelo de 

Estado. 

As Agências Reguladoras são instrumentos que reafirmam o processo de 

modernização do Estado, dotando o Poder Público de órgão técnico para regular e 

fiscalizar serviços públicos e atividade econômica específica (petróleo, por. ex.). E a 

estas autarquias de natureza especial cabe o exercício da discricionariedade técnica 

afeta à sua área de atuação.  

A atividade de controle, então, passa a assumir uma importância capital 

nesse novo desenho institucional. A despeito de caber às Agências Reguladoras o 

papel de regular e fiscalizar as áreas sujeitas a outorga, este aspecto, no entanto, 

não impede que os Tribunais de Contas cumpram o mister constitucional de 

controlar e fiscalizar os atos praticados pelas agências nos procedimentos licitatórios 

e na execução contratual das concessões de serviços públicos. 

Não é objetivo central abordar as competências e o papel das Agências 

Reguladoras no ato de controle, nem tampouco problematizar sobreposição ou 

fricção de competências entre as Agências e os Tribunais de Contas.  

Entretanto, apenas a título de desanuviar o nosso objeto de estudo, 

entende-se necessário assumir uma perspectiva de distinção entre as duas 

modalidades de controle, de modo a evitar suposto choque ou invasão de 

competências. 

Nesse tema, concordamos com ZYMLER (2009), quando da abordagem 

das modalidades de controle no Brasil e a relação entre aquele exercido pelas 

Agências e exercido pelo Tribunal de Contas da União (TCU), que assim aponta: 

Dessa forma, impõe-se ao Tribunal a fiscalização das 
licitações e da execução dos contratos de concessão. Uma 
análise superficial identificaria redundância das esferas de 
controle, uma vez que uma das atribuições das agências é 
exatamente realizar licitações e fiscalizar os contratos de 
concessão e de permissão e os atos de autorização dos 
serviços públicos. 

Entretanto, fica claro que o TCU exerce uma atividade 
fiscalizatória de segundo grau, que busca identificar se as 
agências estão bem e fielmente cumprindo seus objetivos 
institucionais, dentre os quais o de fiscalizar a prestação de 
serviços públicos. 

  (...)  
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Outrossim, considerando a nova concepção de Estado, ganha 
o controle preeminência. Além do exame da legalidade, 
devem os órgãos controladores verificar a eficiência da 
gestão pública. Neste particular (...) o Tribunal de Contas da 
União detém competência constitucional para fiscalizar a 
atuação das agências. (...) Nesse contexto, exerce o controle 
também sobre as outorgas dos serviços públicos a terceiros. 
(grifos por ora) 11 

 
A maior imbricação entre o Poder Público e as organizações privadas na 

avença de compromissos para disponibilizar serviços públicos em decorrência de 

outorgas (outputs) enseja propostas e negociações nas quais, de um lado, o Estado 

adquira expertise que reduza o risco de oportunismo e a assimetria de informações 

nas contratações daí advindas e, de outro lado, mantenha incentivos suficientes 

para atrair interessados em firmar parcerias por vislumbrarem a realização de taxas 

de retorno suficientes para seus investimentos. 

É nesse contexto que há necessidade do Estado modernizar-se, adquirir 

capacidade técnica e de negociar. Isto, aliado à ação de órgãos de controle na fase 

pré-contratual, pode minorar os riscos de inexecução dos contratos originários dos 

processos licitatórios para concessão de serviços públicos. Sobretudo naqueles 

afetos à infra-estrutura, os quais implicam a alocação de volumosos recursos e 

prazos longos, o que eleva ainda mais o risco por comportar altíssimo grau de 

incertezas futuras e problemas de natureza pós-contratual.   

A modelagem de outorga de concessões para investimento em infra-

estrutura, pelas peculiaridades relacionadas ao processo de contratação que 

envolve diversos riscos como natureza específica dos ativos, assimetria de 

informações, seleção adversa, risco moral e baixo desempenho no ex post 

contratual, necessita que se fortaleçam os chamados mecanismos reveladores de 

informações como forma de garantir a mitigação desses riscos nas fases ex ante e 

ex post do contrato. 

Este trabalho assume a perspectiva de que os Tribunais de Contas (TCs) 

constituem-se em importante mecanismo revelador de informações para mitigar os 

riscos vinculados à alocação de recursos públicos e privados nos investimentos em 

infra-estrutura, qualquer que seja a modelagem escolhida. Principalmente quando do 

                                                 
11 ZYMLER, Benjamin. Direito Administrativo e Controle. Belo Horizonte: Editora Fórum, 
2009.p.199-201. 
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exercício do controle prévio dos estudos de viabilidade apresentados pelo Poder 

Concedente, seja o Poder Executivo ou a agência reguladora, caso se trate de área 

sob regulação econômica.  

A abordagem, pois, pretende demonstrar o quão importante é a função do 

controle, com esteio em norma constitucional, exercido no momento em que se 

iniciam as tratativas, no âmbito do próprio Estado, para assunção de contratos 

futuros entre o Poder Público e as organizações privadas. 

A atuação ex ante no processo de contratação, em detrimento da 

intervenção ex post, mitiga os riscos e previne alocação ineficiente de recursos, 

contribuindo para diminuir os custos para o Estado e, em última instância, para a 

coletividade. Por outro lado, essa atuação pode revelar o elevado risco de exercer o 

controle apenas na execução contratual, demonstrando a face ineficiente e 

antieconômica da análise depois de contratado o objeto.   

No exercício desse controle ex ante, que envolve a formalização do 

instrumento convocatório do edital de licitação e a viabilidade econômico-financeira 

para a outorga pretendida, os TCs analisam de que modo os incentivos contratuais 

são formulados, quais os riscos contidos no desenho da modelagem proposta, assim 

como aspectos decorrentes de assimetrias de informações que possam se 

manifestar na dimensão exógena (seleção adversa) ou endógena (risco moral).   

A pesquisa concentrou-se na atuação do Tribunal de Contas da União 

(TCU). Primeiramente por ser dentre os chamados órgãos técnicos de controle 

externo aquele com maior número de análise de empreendimentos em infra-

estrutura no Brasil e, por consequência, com um número expressivo de precedentes 

e entendimentos consolidados, servindo inclusive de referência para os demais 

órgãos de controle estadual, quando da análise de casos concretos afetos à sua 

competência. Além disso, porque os projetos e investimentos que alocam as somas 

mais expressivas de recursos têm participação direta ou indireta da união. 

Este aspecto nos faz assumir que a atuação do Tribunal de Contas da 

União, no âmbito do controle externo, é paradigmática para os demais Tribunais de 

Contas Estaduais e dos municípios, razão por que a pesquisa explorou decisões do 

TCU e expande suas conclusões assumindo que o entendimento desse Tribunal na 

análise ex ante, serve para os demais Tribunais de Contas brasileiros.  
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A teoria adotada como pano de fundo da abordagem utilizará alguns 

construtos teóricos da corrente denominada Análise Econômica do Direito (AED), 

particularmente a perspectiva que tem como unidade analítica fundamental a 

transação e a governança nas ações dos atores que transacionam no mercado, com 

vistas a obter ordem, resolver conflito e produzir ganhos mútuos para aqueles que 

formulam avenças contratuais12. 

Como esteio dessa unidade de análise teórica básica está o conceito de 

“Economia de Custos de Transação” (ECT), o qual aponta para as características 

intrínsecas ao processo contratual em si e a incompletude do contrato, inserindo 

conceitos como racionalidade limitada dos contratantes, oportunismo, assimetria de 

informação, risco moral e outros como indicado a seguir (ZYLBERSZTAJN E 

SZTAJN; 2005) 

A ideia de custos de transação para fundamentar a formulação de 

contratos, como os de outorga de concessões, é importante porque insere a 

possibilidade de interpretá-los a partir das estratégias dos pactuantes e da 

maximização de interesses envolvida. Também o é porque possibilita entender o 

processo de negociação como o mercado no qual os contratantes identificam em 

que medidas os incentivos apresentados são compensatórios para que contratem. 

Nessa perspectiva o contrato pode ser visto como uma realidade que não 

tem acabamento perfeito, mas apenas um acabamento funcional que traz segurança 

jurídica para quem o assina. Do mesmo modo, é uma realidade que traz 

intrinsecamente uma margem de irrealização potencial de alguns compromissos 

assumidos. Não sendo capaz, portanto, de clausular todos os possíveis problemas, 

tanto na fase das tratativas quanto na de execução. É, em síntese, o que a AED 

denomina de contrato incompleto.  

A intrínseca incompletude ou acabamento funcional relaciona-se 

intimamente com a estratégia dos contratantes quando das transações prévias. 

Nesse sentido, os riscos potenciais são antecipados pelos agentes que desejam 

arranjos institucionais no presente que possam maximizar o seu interesse na 

                                                 
12 Williamson, Oliver. Por que Direito, Economia e Organizações? In Zylbersztajn,Decio e 
Sztajn,Rachel (org.).Direito e Economia. Análise Econômica do Direito e das Organizações. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2005. 
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contratação. Inclusive com a oferta do objeto por preços às vezes menores do que 

sua capacidade econômico-financeira, com o único propósito de garantir o contrato, 

a despeito de saber antecipadamente que aquele valor é inexeqüível.  

Do mesmo modo, essa incompletude se manifesta quando um dos 

contratantes domina informações sobre o seu desempenho no mercado e 

características do próprio mercado em que atua (tecnologia, comportamento da 

demanda), as quais são exógenas a uma possível atuação do contratado na área a 

ser concedida. Manifesta-se, pois, o descumprimento de promessas na forma de 

“seleção adversa”. 

O descumprimento de promessas pode decorrer, também, do oportunismo 

adotado pelos contratantes. É que em virtude do domínio de informações individuais 

quanto a sua estrutura organizacional (custos próprios, reflexos de reestruturação 

administrativa, ganhos de competitividade) ou mesmo monopólio de informações de 

seu segmento de atuação, cada um à sua maneira pode utilizá-las no futuro para o 

seu benefício em detrimento do interesse do outro numa típica manifestação de risco 

moral. Nos contratos públicos, esse risco pode interferir no reequilíbrio econômico-

financeiro do contrato13. 

A AED parte da idéia de que contratos são incompletos (pressupõem 

racionalidade limitada) porque lacunas são inevitáveis, haja vista a impossibilidade 

de desenhar contratos completos (pressupõem racionalidade ilimitada). 

Os atores, potencialmente oportunistas, sentir-se-ão estimulados a romper 

ou adimplir os contratos, sendo justificável a existência de um corpo legal, formal de 

normas, que se soma às regras informais, para disciplinar o preenchimento das 

lacunas. 

Na relação entre o Estado e os agentes econômicos licitantes de uma 

delegação por concessão de serviços públicos há uma prevalência de racionalidade 

limitada, assimetria de informação e risco de ação oportunista de parte a parte, daí 

torna-se frutífero utilizar o aporte teórico da AED quanto à incompletude contratual e, 

particularmente, ao viés de reconhecimento de que toda transação firmada com 

                                                 
13 Interessante artigo a respeito da manifestação de assimetria de informação nas dimensões 
exógena (seleção adversa) e endógena (risco moral) é o de Rodrigues, Antonio Sérgio. Assimetria de 
Informações e o risco de captura das agências reguladora in Revista da ANTT. Brasília: Agência 
Nacional de Transportes Terrestres. V.3.N.I MAI 2011, PP.25 
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vistas à realização do contrato é dotada de uma ineficiência estrutural, que pode ou 

não ser mitigada. Assim, a imposição de regras de transparência na fase ex ante, 

visando revelar informações, tende a minimizar os riscos inerentes a todo contrato. 

Nesse cenário, a atuação do Controle Externo como “mecanismo de 

revelação” (ARAÚJO. 2007) das estratégias dos agentes e dos riscos que podem 

contribuir para diversos problemas ex post na execução contratual, pode estimular 

uma contratação mais eficiente. Assim como pode provocar maior redistribuição de 

bem-estar social, com a eliminação do risco de transferência dos problemas pós-

contratuais para os tribunais judiciais. 

É por esta razão que a pesquisa concentrar-se-á ainda na fase de 

formatação das futuras parcerias entre o Estado e os interessados em explorar as 

concessões de rodovias federais. Ou seja, mesmo que ainda não se possa falar de 

transações contratuais não se pode desconsiderar que a relação estabelecida entre 

os Tribunais de Contas e o Poder Concedente é uma antecipação da própria relação 

contratual entre o Estado e mercado. 

A combinação de contratos incompletos (decorrentes de racionalidade 

limitada) com informações pouco confiáveis (decorrentes do oportunismo) corrói a 

idéia de que o simples conhecimento do contrato entre duas partes será suficiente 

para eliminar problemas pós-contratuais.  

Sendo implausível atribuir conhecimento equitativo aos árbitros das 

disputas (os tribunais), o conhecimento equitativo do contrato entre as partes não 

impede o surgimento de disputas pós-contratuais ou má adaptação dos contratos14.  

 

I.1 - Metodologia 

 

 Trata-se de um trabalho de natureza exploratório, fundado em método 

qualitativo, abstraindo-se de realizar uma coleta de dados de forma estruturada e 

com critérios estatísticos que pudesse definir margem de erro sobre as conclusões 

aferidas. 

                                                 
14 Zylbersztajn, Decio e Sztajn, Rachel (org.). Direito e Economia. Análise Econômica do Direito e 
das Organizações. Rio de Janeiro: Elsevier,2005. 
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 Para alcançar o objetivo proposto, a coleta de dados restringiu-se a 

pesquisa bibliográfica e de coleta aleatória de documentos eletrônicos, em forma de 

decisões e/ou recomendações emitidas pelo Tribunal de Contas da União, acerca de 

outorga de concessões de serviços públicos no âmbito federal. 

 Houve necessidade de, no decorrer da pesquisa de decisões proferidas 

pelo Tribunal de Contas da União, fazer um corte no universo de setores 

econômicos que tiveram processos de outorgas analisados considerando a 

importância dos precedentes e os valores envolvidos.  

 Nesse ínterim, tornou-se relevante tomar como fonte de referência na 

abordagem e apresentar neste trabalho, as decisões do controle prévio exercido em 

algumas modelagens de concessões que foram proferidas até a data de redação 

final, particularmente nas concessões comuns rodoviárias. 

 Na pesquisa bibliográfica e de decisões do TCU, utilizou-se o método 

hipotético-dedutivo para investigar os fundamentos de contratos incompletos e sua 

aplicabilidade no âmbito do exercício do controle externo. E, especialmente, fez-se o 

cotejo do teor das decisões ou recomendações proferidas pelo órgão de controle 

com as categorias teóricas da Análise Econômica do Direito, para fins de encontrar 

manifestação dessas categorias nos fatos sob análise, assim como identificar a 

aplicabilidade institucional desse aporte teórica. 

 Foram utilizados como fontes: livros de doutrina; artigos; trabalhos 

acadêmicos, tanto da área jurídica como de outras áreas; decisões proferidas pelo 

TCU em processos de análise de concessões, ou seja, as que resultam em 

determinações ou em recomendações para o poder público obtidas, em sítios oficiais 

relacionados com o controle externo.  

 O universo da pesquisa restringe-se à atuação do controle externo no 

Brasil e no âmbito do Tribunal de Contas da União, não se empregando metodologia 

de “estudo comparado”. 

 Saliente-se, entretanto, que em face da estrutura organizacional e das 

competências dos Tribunais de Contas Estaduais guardarem relação direta com o 

que reza a Constituição Federal para o Tribunal de Contas da União, em respeito ao 

princípio da simetria constitucional. E considerando, ainda, que mesmo cada tribunal 

estadual tendo sua forma de organização e regulamentação de atividades erigidas 
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em normas internas próprias que não copiam aquelas do Tribunal de Contas da 

União, a corte de contas federal e suas decisões e normas procedimentais constitui-

se em importante referência na construção de precedentes para as cortes estaduais.  

 Por isso, nesta pesquisa optou-se por usar a expressão “o papel dos 

TCs” como forma genérica de abordar a atuação desses órgãos administrativos 

especiais no exercício do controle ex ante das atividades de delegação. 

 O marco teórico do trabalho tem na chamada “Análise Econômica do 

Direito” o seu esteio. A Economia dos Custos de Transação e a teoria Principal-

Agente são categorias teóricas da AED.  

 A Economia dos Custos de Transação e a teoria Principal-Agente, que 

podem evidenciar a importância da interdisciplinaridade entre Direito e Economia, 

contribuem parar apresentar os mecanismos envolvidos no processo de contratação 

para além da mera formalidade do conceito clássico de contrato. Nesse sentido a 

AED contribui para expandir a opção metodológica de usar ferramental de Direito e 

Economia e abordar aspectos como: limitação cognitiva dos contratantes para firmar 

um contrato suficientemente preditivo de todos os eventos futuros (racionalidade 

limitada), oportunismo, assimetria de informações, seleção adversa e risco moral. 

 O trabalho assume, assim, um caráter de estudo exploratório-descritivo 

de natureza qualitativa.  

 O passo metodológico é abordar o tema dos contratos incompletos e o 

“estado da arte” atual das análises efetuadas ex ante pelo Tribunal de Contas da 

União, apresentando-os na forma de dados empíricos. 

  Esses dados empíricos do estudo exploratório são compostos pelas 

decisões nos procedimentos submetidos àquele órgão de controle quando da 

análise de outorgas de serviços públicos por concessão. 

 

I.2 - Problema de pesquisa 

 
O problema da pesquisa é representado pela seguinte pergunta: O 

controle externo ex ante,exercido pelos Tribunais de Contas na modelagem de 
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concessões, constitui-se em  mecanismo de revelação de ineficiências contratuais 

intrínsecas e como instrumento de mitigação de riscos do ex post contratual? 

  

 Desse problema de pesquisa têm-se os seguintes objetivos: 

 

a) OBJETIVO GERAL  

 

Demonstrar que a atuação dos Tribunais de Contas, no exercício do 

controle prévio, reveste-se de importância capital para revelar a natureza incompleta 

dos contratos e contribuir para melhorar o desempenho da execução contratual por 

mitigar riscos decorrentes de assimetria de informações como:seleção adversa e 

risco moral. 

 

b) OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Identificar, por meio das decisões proferidas em procedimentos de 

acompanhamentos, quais as informações reveladas no exercício do controle e em 

que medida essas revelações mitigam os riscos envolvidos e contribuem para a 

melhoria da performance dos contratos firmados no futuro. 

O trabalho está dividido em Quatro capítulos, dispostos da forma que se 

segue. 

O capítulo um aborda a posição constitucional dos Tribunais de Contas 

no exercício do controle externo e sua competência para proceder análises prévias, 

na forma de auditorias de acompanhamentos, com vistas a fiscalizar todo o 

procedimento de outorga de concessões, inclusive em áreas que estão sujeitas à 

atuação fiscalizatória das Agências Reguladoras. 

Demonstra-se que não há uma superposição de competência entre o 

controle exercido pelos TCs e o controle exercido pelas agências. 
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O capítulo dois reforça a utilidade do aporte da Análise Econômica do 

Direito, tomando por base alguns referenciais teóricos dessa escola, como: 

economia dos custos de transação, assimetria informacional, risco moral, seleção 

adversa, contratos incompletos e teoria agente-principal, com vistas a demonstrar 

que a interdisciplinaridade Direito e Economia é útil para fundamentar o modo de se 

analisar o papel dos TCs no exercício da fiscalização que lhe é atribuída 

constitucionalmente. 

Ao mesmo tempo, traz como referência o regramento sobre o princípio da 

intangibilidade da equação econômica dos contratos firmados pela Administração 

Pública, para garantir o seu reequilíbrio econômico-financeiro, com o objetivo de 

reforçar o quanto a abordagem da AED para esses contratos é útil e pode contribuir 

para dotá-los de maior grau de eficiência.   

O capítulo três aborda o procedimento pré-contratual de formatação da 

modelagem das outorgas como um momento importante na alocação de recursos e 

na redução de riscos, quando submetido aos mecanismos de controle dos Tribunais 

de Contas.  

As negociações, nessa fase, ocorrem entre o Controle Externo, de um 

lado, e as Agências Reguladoras, Instituições financeiras oficiais e Poder Executivo, 

de outro. Ora numa relação cooperativa, ora numa relação de dissenso. 

Aqui se evidencia que, no âmbito da esfera estatal e no momento que 

antecede o lançamento da proposta de exploração do bem ou serviço ao agente 

privado, já se manifestam elementos caracterizadores dos chamados contratos 

incompletos como: assimetria de informações, risco de seleção adversa e moral 

hazard ou risco moral.   

O capítulo quatro traz o conjunto de decisões que foram coletadas na 

pesquisa, concentradas em duas modelagens: as concessões comuns de rodovias 

federais.  

Aqui se procurou destacar em cada uma das decisões proferidas pelo 

Tribunal de Contas da União os aspectos que têm relação direta com o tema do 

trabalho para, ao final, apresentar um quadro sintético que demonstra os riscos mais 

comuns que são identificados nessas análises e as alterações provocadas na 

modelagem originária formulada pelas agências reguladoras quanto aos aspectos 
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técnicos e econômico-financeiros, os quais influenciarão nos incentivos para os 

licitantes futuros. 

Na conclusão, demonstra-se que os TCs são importantes intermediários 

para diminuir o grau de ineficiência estrutural das contratações quando revela, na 

análise prévia, a assimetria de informações e diminui a presença de seleção adversa 

e risco moral, contribuindo para melhorar a performance dos contratos.  Sem 

prejuízo, no entanto, de reconhecer que a possibilidade de ineficiência durante a 

execução contratual sempre estará presente, em face da natureza incompleta do 

contrato. 

A ação dos Tribunais de Contas tem o condão de, nessa perspectiva, 

reduzir riscos e melhorar a eficiência das trocas contratuais formuladas pelo Estado. 

     



  

1 – OS TRIBUNAIS DE CONTAS E O EXERCÍCIO DO 
CONTROLE  

 

Definir a modalidade de controle dos Tribunais de Contas sobre os atos da 

Administração Pública requer socorro a uma tipologia que distinga a posição desses 

órgãos administrativos de natureza especial quanto ao posicionamento de sua 

atuação. Nessa perspectiva, a doutrina administrativa costuma separar duas 

modalidades de controle: o interno e o externo.  

No caso dos Tribunais de Contas, a sua atuação é típica de controle 

externo de natureza técnica, em auxílio ao Poder Legislativo, com finalidade de 

exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da 

União, a teor dos arts. 70 e 71 da Constituição Federal. E, no âmbito do controle 

externo, distingue-se do controle político e do controle jurisdicional. 

Em face do princípio da simetria constitucional, que pressupõe relação 

equivalente/simétrica entre os institutos contidos na Constituição Federal e nas 

constituições estaduais, as mesmas missões constitucionais afetas ao Tribunal de 

Contas da União (TCU) reproduzem-se nas Constituições dos entes federados para 

os tribunais de Contas Estaduais (TCEs).  

Sendo, doravante, considerado como referência de controle externo 

aquele exercido pelo Tribunal de Contas da União (TCU), por ser a corte de contas 

que mais exercita o controle prévio de outorga de concessões de serviços públicos, 

tanto porque é a União que tem promovido um maior grau de desestatização, quanto 

porque o maior número de precedentes decisórios decorre da manifestação desse 

Tribunal.  

1.1 - O fundamento constitucional e infraconstitucional do controle 
externo 
 
 

Percebe-se pelo que dispõe o caput do art. 70 da Constituição Federal que 

o controle externo do Tribunal de Contas, órgão de natureza especial no exercício 

da fiscalização financeira, orçamentária e patrimonial da Administração pública deve 

observar a legalidade, legitimidade, economicidade e aplicação de subvenções e 
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renúncia de receitas. O art. 71, por sua vez, traça as diversas competências dos 

Tribunais de Contas, dentre as quais se destacam 

II - julgar as contas dos administradores e demais 
responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da 
administração direta e indireta, incluídas as fundações e 
sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, 
e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou 
outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público; 

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; 

VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados 
pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros 
instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a 
Município; 

VII - prestar as informações solicitadas pelo Congresso 
Nacional, por qualquer de suas Casas, ou por qualquer das 
respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil, 
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre 
resultados de auditorias e inspeções realizadas;  

VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de 
despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas 
em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa 
proporcional ao dano causado ao erário;  

IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as 
providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se 
verificada ilegalidade; 

X - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, 
comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao 
Senado Federal; 

XI - representar ao Poder competente sobre irregularidades 
ou abusos apurados. 

No processo de modernização do Estado a que se fez alusão na 

introdução deste trabalho, e que serve de contexto para alargar o papel dos órgãos 

de controle, diversas normas infraconstitucionais ampliaram a atribuição dos 

Tribunais, no exercício de seu mister constitucional, para realizar o controle de todos 

os procedimentos e das contratações deles decorrentes, quando envolvido o 

interesse público, ocorra ou não aporte de recursos orçamentários.  

Os mecanismos de controle foram avultados em razão de ser necessário 

que o Estado, numa maior aproximação com o mercado, arregimente-se com 

conhecimento e expertise para transacionar nessa nova realidade tão complexa e 

multifacetada. 
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Repise-se que, além da legislação que caracteriza a regulamentação da 

atuação do controle externo de natureza técnica em processos de outorga de 

serviços públicos (precedido ou não de obras públicas),  como as Leis nºs 8.031/90 - 

revogada pela 9.491/97 -, 8.666/93, 8.987/97 e 11.079/04), u conjunto de outras 

normas foi aprovado para legitimar outra modalidade de controle, qual seja o de 

regular e fiscalizar aspectos discricionários, pertinentes a decisões técnicas , 

necessários à modelagem das parcerias no âmbito da Administração Pública 

indireta, representada pela criação das autarquias de natureza especial, 

denominadas Agências Reguladoras - por exemplo, Leis nºs 9.427/96 (ANEEL); 

9.472/97 (ANATEL); 9.478/97 (ANP) e 10.233/01 (ANTT). 

Como já referido, não há que se falar em superposição de controles entre 

aquele que exerce o Tribunal de Contas e o que exerce as Agências Reguladoras. 

No entanto, não se deve negligenciar os riscos de invasão da atuação dos TCs 

sobre a discricionariedade própria das Agências Reguladoras no seu mister de 

controle específico, mesmo porque isso pode ocasionar a elevação de custos de 

transação mensurados pelo agente privado e, por conseqüência, aumento de 

incertezas e maiores ônus na definição de preços pelo mercado. Tais fatores 

comprometem a redistribuição eficiente de benefícios e a finalidade última da 

Administração pública: atender o interesse coletivo. 

 A esse respeito ZYMLER (2009), quando tece considerações críticas 

sobre as Parcerias Público-privadas assim pontua 

Cumpre, ainda, tecer algumas considerações sobre um ponto 
que considero da maior relevância. Ainda que o marco legal 
seja bem elaborado, as Parcerias Público-Privadas não 
obterão sucesso se esse marco não for estável ou se outros 
fatores incrementarem o risco regulatório. Nesse sentido, é 
fundamental que as agências reguladoras, ao tratarem de 
assuntos de sua área de competência, tenham o respectivo 
âmbito de discricionariedade rigorosamente respeitado. Caso 
o Tribunal de Contas da União ou outro órgão governamental 
invada esse âmbito, essa interferência indevida poderá 
contribuir para o agravamento da “incerteza jurisdicional” e 
para o incremento do custo indireto de transação associado 
às incertezas regulatórias. Levada ao limite, a multiplicidade 
de controles e interpretações sobre assuntos relacionados à 
regulação de um serviço público pode ensejar o recuo de 
investidores privados, colocando em perigo a sobrevivência 
do modelo das parcerias. 15 
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Deve-se ter em mente que os controles exercidos pelos Tribunais de 

Contas (TCs) e Agências Reguladoras (ARs) são de graus distintos. O controle das 

ARs é de primeiro grau, ao passo que o dos TCs é de segundo grau.  

Cabe aos TCs o exercício de controle sobre os próprios atos praticados 

pelas ARs, incluindo a análise sob o âmbito da legalidade, economicidade e 

eficiência da outorga de serviços públicos delegados a terceiros, no momento ex 

ante. Doutro modo, também é competência dos TCs averiguar se as ARs estão 

cumprindo seus objetivos institucionais de fiscalizar a prestação do serviço 

concedido, no momento ex post, com vistas a preservar a adequação do mesmo. 

Essa consideração, é de se reconhecer, não elide, na percepção dos 

agentes privados e no próprio processo que envolve a contratação das parcerias, os 

riscos inerentes à superposição de controles, o que pode aumentar o grau de 

incertezas e gerar custos de transação indiretos no momento de avença contratual 

ou da execução propriamente dita, reduzindo o desempenho na administração do 

bem ou serviço concedido.  

Este trabalho reconhece que a contratação com a Administração Pública, 

em face do regime jurídico de direito público, já contém um grau de ineficiência 

intrínseca, dado o fato de o contrato resultante ser do tipo contrato de adesão. Esses 

aspectos serão abordados quando da apresentação do marco teórico assumido. 

Ressalte-se que as ARs integram a Administração Pública indireta e, 

quanto as suas finalidades, mantêm vinculação aos ministérios respectivos, sendo 

requisito para sua plena atuação: a materialização de maior autonomia financeira e 

funcional, independência administrativa e mandato fixo de seus dirigentes. Mas, 

dada a sua natureza jurídica, as mesmas estão também sujeitas ao controle 

exercido pelos TCs. Veja-se que, por força do que dispõe o art. 71, IV da 

Constituição Federal, o TCU tem competência para realizar auditorias por iniciativa 

própria, inclusive aquelas de natureza operacional, nessas autarquias especiais. 

Ademais, o marco legal define ser atribuição do Poder Executivo e das 

Agências Reguladoras darem cumprimento a um eventual plano de outorgas dos 

setores que estejam associados à regulação dessas autarquias especiais, por 

envolver a delegação de serviços públicos. E, assim, o exercício dessa atribuição 

                                                                                                                                                         
15

 Op.cit.pp.138 



 

 
 

31 
 

pelo Poder Concedente inclui-se dentre os objetos sujeitos à fiscalização do controle 

externo, haja vista a obediência aos princípios da legalidade, economicidade e 

eficiência com vistas a garantir a contratação mais vantajosa para a Administração 

Pública.   

No âmbito do TCU, a ampliação de competências consagrada na 

Constituição Federal (art. 71) foi referendada pela legislação infraconstitucional com 

a cristalização de novas atribuições, como por exemplo, dispositivo da Lei nº 

8.666/93 (licitações e Contratos Administrativos), art.109, III, que trata da 

legitimidade de licitantes representarem ao TCU, quando ocorrerem irregularidades 

em certames licitatórios, e da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal), art. 39 c/c §3º art. 59, que tratam das operações de 

compra e venda de títulos pelo Banco Central e da fiscalização da gestão fiscal, 

respectivamente. Além daquelas previstas na sua Lei Orgânica (8.443/92). 

Todas essas competências visam dar condições para que o TCU 

desempenhe melhor as diversas funções sob sua competência, quais sejam: 

fiscalizatórias (auditorias e inspeções nos órgãos e entidade federais, inclusive ARs); 

decisórias (julgar as contas dos ordenadores de despesas); sancionadora (punir 

aqueles que praticam atos irregulares e adotar medidas ao ressarcimento do 

prejuízo causado ao erário,cujas decisões têm força de título executivo, a teor do §3º 

do art. 71); pedagógica (emitir orientações e recomendações); consultiva (parecer 

prévio sobre contas do chefe do Poder Executivo e resposta a consultas 

formuladas); informativa (enviar ao Congresso Nacional informações solicitadas ou 

não pelo Poder Legislativo); normativas (resoluções orientadoras àqueles sob seu 

controle); e, corretivas (fixar prazos para os órgãos e entidades corrigirem as 

irregularidades ou falhas detectadas e sustarem os atos impugnados, a teor dos 

incisos IX e X do art. 71)(ZYMLER,ALMEIDA;2008)16. 

Em face dessa gama de atribuições, é indubitável o papel cada vez maior 

que ganha o TCU na condição de instituição de governança mitigadora de riscos 

inerentes às ineficiências estruturais, que permeiam a formulação de contratos 

reguladores da relação entre o Poder Público e os agentes econômicos privados. 

                                                 
16 ZYMLER, Benjamin e ALMEIDA,Guilherme Henrique De La Rocque. O controle externo das 
concessões de serviços públicos e das parcerias público-privadas.Belo Horizonte: Editora 
Fórum.2008 
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Isso assim ocorre porque cuida de fiscalizar a correta aplicação de 

recursos públicos de modo a acompanhar a gestão fiscal do Estado e com vistas a 

evitar que haja captura do interesse coletivo pelos interesses privados. 

A posição institucional de órgão autônomo e de caráter constitucional 

permite intervir no ex ante da avença para identificar quais os incentivos oferecidos 

pelo Estado e sua viabilidade frente à realidade do mercado e quais os interesses 

que estão em jogo quando do lançamento do procedimento de outorga. 

No exercício do controle prévio, com esteio no art.71,IV da Constituição 

Federal, que ocorre por meio da análise da proposta formulada pelo Poder 

Concedente e sua viabilidade técnica e econômico-financeira, a atuação ex ante do 

controle externo serve como reveladora de ineficiências estruturais que podem 

comprometer a futura execução contratual. 

Essas análises provocam expectativas de ganhos de performance para a 

Administração Pública, se demonstrado que preços e qualidade exigidos não são 

formados levando em consideração todas as variáveis de mercado. Este aspecto 

pode tornar os custos públicos excessivos, pois não são levados em consideração 

os ganhos de produtividade porventura auferidos pelo parceiro privado e que devem 

reverter em favor do poder concedente e, em última instância, do beneficiário do 

serviço, o cidadão.   

Do mesmo modo têm-se expectativas de ganhos para o agente privado, 

haja vista que identificar a formação de preços muito abaixo dos custos de mercado 

ou inexeqüíveis comprometeriam a execução contratual e causaria riscos de 

rescisão antecipada e prejuízo na oferta do serviço ou mesmo locupletamento ilícito 

da riqueza privada. 

A análise ex ante diminui o risco de que tanto o Poder Público quanto os 

agentes privados, num procedimento de outorga de concessões, possam negociar 

de forma a obter renda futura, ao se utilizarem de estratégias como esconder 

informações ou agir com oportunismo para formalizar contratos por preços que, de 

partida, poderiam inviabilizar a execução nos termos avençados. Isso sem falar no 

risco de captura do próprio poder público pelos agentes privados e daquele formatar 

preços (incentivos) a partir de informações dos próprios agentes privados, 

denotando o chamado risco moral. 
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Daí assumirmos que no âmbito do controle externo - e, mais 

especificamente, na fiscalização de atos e manifestação de interesses para 

formalização de contratos de outorga/delegação de serviços públicos que envolvam 

investimentos em infra-estrutura - os TCs ganham relevância como mais importante 

arranjo institucional para revelar assimetria de informações, oportunismo, 

antecipação de renda e racionalidade limitada nessas contratações. 

Importante repisar este aspecto, pois, como indicado anteriormente, cada 

modalidade de parceria firmada entre o Poder Público e os agentes privados 

(licitação comum – Lei nº 8.666/93; concessão de serviços públicos comuns- Lei nº 

8.987/95; e parcerias público-privadas – Lei nº 11.079/2004) tem reflexos distintos 

sobre as finanças públicas. 

É que o grau de risco a que os agentes privados estejam dispostos a 

assumir - desde que preservada a viabilidade econômico-financeira e a maximização 

de resultados, aliada a disponibilidade de recursos de propriedade do Estado para o 

aporte de recursos orçamentários - define qual a modelagem a ser escolhida dentre 

aquelas que hoje são regulamentadas (licitação comum, concessão de serviços 

públicos e parcerias público-privadas). 

Isto é importante assinalar porque no âmbito da concessão de serviço 

público comum (Lei nº 8.987/95), por se tratar de projetos que têm como 

característica a auto-sustentabilidade, poder-se-ia aventar que os limites e os 

fundamentos da competência dos TCs mais elevaria os custos de transação do que 

estimularia uma contratação que provocasse benefícios sociais amplos, posto não 

haver aplicação direta de recursos públicos.  

No entanto, entendemos que mesmo nesses casos, dada a competência 

constitucional dos TCs para sustar atos discricionários emanados do poder público 

(art. 71, IX e X) e de proceder por iniciativa própria inspeções e auditorias (art.71,IV), 

esses órgãos de controle podem atuar no momento prévio ou posterior, e essa 

atuação tornam-nos instituições de governança para mitigar as incompletudes 

contratuais. 

 Como veremos no capítulo dedicado a apresentar a pesquisa empírica 

deste trabalho, a atuação do TCU tem servido para alocar de forma mais qualitativa 

os riscos contidos nas propostas do Poder concedente para as concessões que 
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foram submetidas à sua apreciação. De modo que a intervenção tende a reduzir, ao 

menos num primeiro momento, os custos de transação envolvidos. 

Ademais, a Lei nº 8.987/87, art. 2º, II, III, IV, prevê que a delegação 

desses serviços (com ou sem obra pública) deve ser precedida de licitação na 

modalidade concorrência ou outra para o caso de permissão. Analogamente a Lei nº 

11.079/2004, art.10, caput, reza que a contratação de PPPs será precedida de 

licitação na modalidade concorrência. Em ambos os procedimentos, a Lei nº 

8.666/93, que é de natureza geral, será aplicada subsidiariamente naquilo que 

aqueles diplomas legais não regulem especialmente para concessões comuns e 

concessões na modalidade PPPs (administrativa ou patrocinada). 

 A Lei geral de licitação (8666/93), com muito mais evidência, reforça as 

atribuições dos TCs para garantir obediência aos princípios que regem a 

Administração Pública, contidos no art. 37 da Constituição Federal. Afora as 

previsões de atuação específicas consignadas nos art.109, II, e 113 da Lei nº 

8.666/93. 

Maior razão existe para o TCU atuar de forma prévia nas chamadas 

parcerias “Público-Privadas”. Esta atuação faz-se importante tanto nas concessões 

patrocinadas quanto nas administrativas, haja vista que nestes casos há previsão de 

aplicação direta de recursos públicos (em caráter complementar ou em caráter de 

exclusividade). 

Mais uma vez nos valemos do magistério de ZYMLER e ALMEIDA (2008) 

Assim sendo, não restam dúvidas de que a Corte de Contas é 
competente para proferir determinações aos entes públicos 
envolvidos visando corrigir vícios detectados em atos 
vinculados ou em atos discricionários ilegais ou que afrontem 
os termos do respectivo edital ou contrato. 

Entende-se, ainda, que compete ao TCU acompanhar o 
processo das PPPs, desde o seu início até o seu término, 
com o intuito de conferir maior legitimidade e eficiência. 
Afinal, um controle eficaz contribui significativamente para 
reduzir o risco público, assegurar a sustentabilidade 
financeira e garantir a qualidade do serviço e o cumprimento 
das obrigações contratuais17 

Desse modo, seja no exercício do controle prévio, concomitante ou 

posterior à contratação, o TCU tem competência para fiscalizar as parcerias entre o 

Poder Público e os agentes privados.  
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Impende ressaltar, conforme ZYMLER (2009), que no âmbito do controle 

de execução dos contratos de concessão, na fase ex post, a Corte de Contas deve 

municiar o controle político com informações do nível de qualidade e adequação da 

aplicação dos recursos públicos em obras e serviços que envolvam recursos 

expressivos 

Que a partir do exercício de 1997, as Leis de Diretrizes orçamentárias 

(LDOs) passaram a impor ao Tribunal de Contas da União a atribuição de remeter à 

Comissão Permanente de Senadores e Deputados, prevista no §1º do art.165 da 

Constituição, informações gerenciais sobre a execução físico-financeira dos 

subprojetos mais importantes contidos nos orçamento fiscal e da seguridade social. 

O resultado dos respectivos levantamentos de auditoria e os dados constantes de 

processos que tramitam neste Tribunal tem sido remetido àquela Comissão até 30 

de setembro de cada exercício, consoante as LDOs recentes18.  

 Previsão equivalente se encontra esculpida no texto da constituição 

quando, no caput do art. 72, permite que a Comissão Mista Permanente prevista no 

§ 1º do art.166 solicite esclarecimentos à autoridade governamental quando houver 

indícios de despesas não autorizadas, ainda que sob a forma de investimentos não 

programados ou de subsídios não aprovados e, caso isso não ocorra, o § 1º do 

dispositivo atribui ao TCU a competência para emitir parecer conclusivo em até 30 

dias. Caso o entendimento do TCU for pela irregularidade, a comissão, julgando que 

o gasto possa causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública, proporá 

sua sustação ao Congresso Nacional (§ 2º, art. 72, CF). 

Assim, denota-se que esse órgão de controle teve suas atribuições 

alargadas de forma considerável pela Carta Maior. E, dados os limites e os 

fundamentos de sua competência para fiscalizar a outorga/delegação de serviços 

públicos, em qualquer das modelagens de contratação previstas na legislação, e as 

peculiaridades dessas contratações quanto aos reflexos sobre a despesa pública, 

apreende-se que os órgãos de controle assumem um papel importante como 

instituição de governança de contratos a serem firmados entre o Poder Público e os 

agentes econômicos privados.  

                                                                                                                                                         
17

 Op.cit.pp.341 
18 ZYMLER, Benjamin. Direito Administrativo e Controle. Belo Horizonte: Editora Fórum, 
2009.p.199-201. 
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Esse papel institucional de governança dos contratos ganha relevância 

tanto na fase ex ante como na fase ex post. Mais ainda porque, não nos 

esqueçamos, deverá prestar contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e 

valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma 

obrigações de natureza pecuniária, como previsto no parágrafo único do art. 70 da 

Constituição Federal, com a redação dada pelo art. 12 da Emenda Constitucional nº 

19, de 5 de maio de 1998. 

Neste trabalho defende-se o pressuposto de que os TCs funcionam como 

órgãos de entremeio na relação delegante/delegado e que sua ação constituir-se-á 

de auditoria e fiscalização permanente da negociação a ser empreendida entre 

esses atores, de modo a revelar, com vistas a cumprir seu papel constitucional de 

preservação do patrimônio público, as assimetrias intrínsecas em qualquer processo 

de negociação contratual. 

1.2 - Regulamentação, no âmbito do TCU, para o exercício do 
controle “ex ante” 

   

A Lei Orgânica do TCU (Lei nº8443/1992) prevê no seu art.3º a sua 

competência regulamentar 

Art. 3° Ao Tribunal de Contas da União, no âmbito de sua competência e 

jurisdição, assiste o poder regulamentar, podendo, em conseqüência, expedir atos e 

instruções sobre matéria de suas atribuições e sobre a organização dos processos 

que lhe devam ser submetidos, tornando-as obrigatórias sob pena de 

responsabilidade.  

É com fundamento nessa competência regulamentar que o TCU edita 

instruções normativas (IN) orientadoras das fiscalizações a serem realizadas em 

procedimentos de outorgas de concessões comuns, patrocinadas e administrativas 

advindas de PPPs. Os conteúdos dessas INs regulamentadoras das fiscalizações de 

outorgas de concessões interessam para o desenvolvimento deste trabalho.  

Dentre as INs referidas, destacam-se abaixo aquelas que regulamentam a 

fiscalização de licitação, contratação e execução contratual de PPPs e de 
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procedimentos de concessão para exploração de rodovias federais. Esses dois 

regulamentos são representativos da análise de outorga pelo TCU.  

Passemos a detalhar as Instruções Normativas nºs 046/2004 e 052/2007.  

A IN nº046/2004, regulamenta as fiscalizações de procedimento de 

concessão para exploração de rodovias federais ou aquelas cujos trechos a União 

delegar a estados, distrito federal, municípios ou a consórcios entre eles. 

O respaldo legal para esse regulamento decorre de que ao TCU foi 

atribuída a competência para apreciar os processos de desestatização incluídos no 

Programa Nacional de Desestatização (PND), entre os quais os relativos a serviços 

públicos objeto de concessão, permissão ou autorização, consoante disposto no 

inciso III do art. 2º c/c inciso VIII do art. 18 da Lei nº 9.491/19977. Do mesmo modo, 

as vias federais, precedidas ou não da execução de obra pública, estão sujeitas ao 

regime de concessão, como previsto no inciso IV do art. 1º da Lei nº 9.074/1995. 

O procedimento fiscalizatório regulamentado pela IN nº046/2004 formaliza 

a análise prévia e concomitante dos processos de concessão para exploração de 

rodovias federais. Nos limites deste trabalho interessa apenas o procedimento de 

fiscalização prévia, por se entender que é nele que o TCU manifesta, pela primeira 

vez, ao Poder Concedente, a condição de revelador de informações dos riscos 

envolvidos, contribuindo para sua redução.  

Assim dispõe a IN sobre a regra geral da fiscalização 

Art. 3º A fiscalização prévia e concomitante dos processos 
de outorga de concessão para exploração de rodovias 
federais será realizada em cinco estágios, mediante análise 
dos seguintes documentos (grifos por ora) 

 
Ao estabelecer que a fiscalização seja realizada em cinco estágios, 

fortalece-se o caráter de análise prévia e concomitante que abrange desde a 

apresentação da proposta de outorga de concessão, passando pelo lançamento do 

edital de licitação, a contratação e a sua execução.  

Portanto, cabe ao controle externo funcionar sempre como auditoria que 

abarca toda a contratação, da fase ex ante a fase ex post, com o poder para definir 

regras de transparência que servirão como mecanismo de revelação na relação 

entre Agente (contratado) e Principal (Poder Público contratante).  
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Entretanto, é preciso ressaltar que nesse primeiro estágio a relação 

estabelecida é entre o TCU e o Poder Concedente, ora a agência Reguladora (para 

o caso de áreas sobre seu controle) ora o poder executivo. Destarte, há de se 

concluir que a primeira fase da relação Agente/Principal se estabelece entre o Poder 

Concedente e o próprio TCU. 

No 1º estágio de fiscalização, que encontra previsão no inciso I do art.3º 

da IN 046/2004, são requisitados os seguintes documentos  

    Art.3º 

    (...) 

    I - primeiro estágio: 

a) ato justificativo quanto à conveniência da outorga da 
concessão, em que esteja caracterizado o objeto, a área e o 
prazo, bem como informação quanto ao caráter de 
exclusividade da concessão, como estabelece o art. 5º c/c o 
art. 16 da Lei n.º 8.987, de 1995; 

b) comprovante de que o objeto licitado foi incluído no plano 
de outorgas previsto no inciso III do art. 24 da Lei nº 10.233, 
de 2001; 

c) estudos de viabilidade técnica e econômica do 
empreendimento, contendo, entre outras informações que o 
gestor do processo julgue necessárias, as seguintes: 

    objeto, área e prazo da concessão; 

quantificação e localização das praças de pedágio 
devidamente justificadas; 

estudos técnicos estimativos dos índices de fuga e 
impedância adequadamente fundamentados; 

estudo específico e fundamentado de estimativa de tráfego 
para a rodovia ou trecho de rodovia em licitação; 

orçamento, com data de referência, das obras a realizar 
previstas pelo poder concedente para o objeto a licitar; 

custo estimado de prestação dos serviços, incluindo os custos 
operacionais; 

    projeção das receitas operacionais da concessionária; 

projeção de ganhos de produtividade, decorrentes de avanço 
tecnológico, aperfeiçoamento industrial, soluções técnicas 
inovadoras e soluções/produtos novos; 

eventuais fontes de receitas alternativas, complementares, 
acessórias ou decorrentes de projetos associados; 

fluxo de caixa projetado do empreendimento, coerente com o 
estudo de viabilidade; 

d) relatório de 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; 



 

 
 

39 
 

e) Programa de Exploração da Rodovia (PER), elaborado 
pelo poder concedente ou por empresa contratada com essa 
finalidade, ou outro documento que se destine a delimitar as 
obras, os investimentos e os serviços a serem realizados pela 
concessionária durante a execução contratual, acompanhado 
dos respectivos cronogramas físico-financeiros; 

f) relatório sintético sobre os estudos de impacto ambiental 
disponíveis, em que esteja indicada a existência de 
licenciamento ambiental para a execução das obras previstas, 
bem como a existência de passivo ambiental no trecho 
rodoviário a ser licitado e o agente responsável por sua 
recuperação; 

g) exigências contratuais e legais impostas por organismos 
internacionais, quando participarem do financiamento do 
empreendimento; 

 

Aqui o Tribunal faz uma análise antecedente ao lançamento do edital de 

licitação e determina ou recomenda modificações no desenho econômico-financeiro 

ou na proposta de intervenção técnica em obras de engenharia, que poderão 

influenciar diretamente nos investimentos necessários a serem aportados e, por se 

tratar de rodovias concedidas, terão reflexo na fixação da tarifa a ser cobrada do 

usuário final.  

Associada àquela análise o Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica 

(EVTE) sofre escrutínio para aferir ganhos de produtividade ou riscos inerentes à 

modelagem, os quais poderão refletir na performance do contrato e, por 

conseqüência, na qualidade/adequabilidade do serviço disposto ao usuário, com 

vistas a preservar a modicidade tarifária e a avaliação dos investimentos a realizar 

garantindo aderência ao valor real dos bens que poderão ser objeto de eventual 

reversão. 

No capítulo 4 serão apresentadas essas fiscalizações prévias e a 

consolidação dos dados quanto ao exercício do TCU como mecanismo de revelação 

e de diminuição de riscos inerentes a essas modalidades de contratação em projetos 

de infra-estrutura.  

A IN 052/2007, por sua vez, ao regulamentar as fiscalizações dos 

processos de concessões na modalidade PPP reitera a presença do controle prévio 

e concomitante, definindo que essa modalidade de controle observará o princípio da 

significância a partir dos critérios da materialidade, relevância, oportunidade e risco, 

como segue 
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Art. 3º O controle das PPP será realizado por meio da 
sistemática prevista nesta Instrução Normativa e dos 
instrumentos de fiscalização definidos no Regimento Interno 
do Tribunal de Contas da União. 

§1º O controle previsto no caput deste artigo observará o 
princípio da significância, de acordo com os critérios de 
materialidade, relevância, oportunidade e risco. 

Do mesmo modo que ocorre na IN que regula a fiscalização das 

concessões rodoviárias, nesta IN a fiscalização é prevista para ser realizada em 

cinco estágios.  

E aqui interessa-nos o primeiro estágio, que tem as mesmas 

características de atuação como ocorre nas concessões comuns, diferenciando-se 

por conter requisitos peculiares da modelagem PPP previstos na Lei nº11079/2004, 

como por exemplo: atribuições da Sociedade de Propósito Específico (SPE), 

formação do Fundo Garantidor de Parcerias (FGP) . A seguir listam-se os principais 

documentos requisitados no estágio 

Art. 4º O acompanhamento dos processos de licitação e 
contratação de Parceria Público-Privada (PPP) será 
concomitante e realizado em cinco estágios, mediante a 
análise dos documentos a seguir relacionados: 

    Primeiro Estágio: 

a)pronunciamento prévio e fundamentado do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão sobre o mérito do projeto 
(art. 14, §3º, inciso I, da Lei n.º 11.079/2004 c/c o art. 8º, §2º, 
inciso I, do Decreto nº 5.385/2005); 

b)autorização legislativa específica, no caso de concessões 
patrocinadas em que mais de 70% (setenta por cento) da 
remuneração do parceiro privado seja paga pela 
Administração Pública (art. 10, § 3º, da Lei n° 11.079/2004); 

c)autorização competente para abertura de procedimento 
licitatório devidamente fundamentada em estudo técnico, em 
que fique caracterizada a conveniência e a oportunidade da 
contratação mediante identificação das razões que justifiquem 
a opção pela forma de Parceria Público-Privada (art. 10, 
inciso I, alínea ‘a’, da Lei n° 11.079/2004); 

d)estudos de viabilidade técnica e econômico-financeira 
do empreendimento, que contenham as seguintes 
informações, entre outras que o gestor do processo 
julgue necessárias, já consolidados os resultados 
decorrentes de eventuais consultas e audiências públicas 
realizadas sobre tais estudos: 

    (...) 

 1) quando se tratar de PPP cujo objeto seja a concessão 
de rodovias, a quantificação e localização das praças de 
pedágio devidamente justificadas, além de estudos técnicos 
estimativos dos índices de fuga e impedância 
adequadamente fundamentados; 
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   e)relação de estudos, investigações, 
levantamentos, projetos, obras e despesas ou investimentos 
já efetuados, vinculados ao objeto a ser licitado, quando 
houver, com a discriminação dos custos correspondentes; 

   f)descrição das obras, dos 
investimentos e dos serviços a serem realizados pela SPE 
durante a execução contratual, acompanhados dos 
respectivos cronogramas físico-financeiros; 

   i)laudo de viabilidade das garantias 
emitido pela instituição financeira responsável pela 
administração do Fundo Garantidor das Parcerias Público-
Privadas (FGP), na forma estabelecida no § 3º do art. 24 do 
Regulamento do FGP ou na legislação superveniente; 

   j)obrigações contratuais decorrentes 
de financiamentos previamente concedidos por organismos 
ou instituições internacionais que tenham impacto no 
empreendimento; 

   k)definição do parâmetro ou do 
indicador a ser utilizado para a aferição do equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato de concessão, bem como 
justificativa para a sua adoção; 

   l)indicadores adotados para a 
avaliação do desempenho do parceiro privado, devidamente 
justificados (art. 5º, inciso VII, da Lei n.º 11.079/2004); 

   m)repartição dos riscos entre as 
partes associadas ao projeto, inclusive os referentes a 
ocorrência de caso fortuito, força maior, fato do príncipe ou 
álea econômica extraordinária (art. 5º, inciso III, da Lei n.º 
11.079/2004); 

   o) caso ocorra audiência pública 
sobre os estudos de viabilidade, relatório com manifestação 
do órgão gestor acerca das questões suscitadas durante o 
evento (grifos por ora) 

 

Percebe-se pela documentação requerida para análise no primeiro estágio 

das concessões, tanto as comuns quanto as concessões patrocinadas e 

administrativas, que cabe ao TCU escrutinar a proposta em todos os seus aspectos. 

Desde a demonstração pelo poder concedente de que a outorga encontra-se no 

planejamento do Poder Executivo (declaração de que o projeto está no plano de 

outorga no caso de concessões comuns e declaração do Ministério do Planejamento 

no caso de PPP) até a mensuração do cálculo do investimento necessário, incluindo 

a repartição de riscos entre os parceiros e a aferição do equilíbrio econômico-

financeiro da concessão. 

Ressalte-se que, por ser objetivo desse trabalho a assunção da tese de 

que o Tribunal de Contas tem o papel de mecanismo de revelação de informações 

quando se trata desses processos de longo prazo para investimentos em infra-
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estrutura, fez-se um corte metodológico para apreciar o exercício desse papel na 

relação entre órgão de controle e Poder Concedente. No caso, essa relação ocorre 

no que as INs chamam de primeiro estágio.  

Como veremos no capítulo apropriado é nesse primeiro estágio que o 

tribunal dialoga com o Poder Executivo e as Agências Reguladoras para desvendar 

as ineficiências estruturais típicas de contratos de concessão realizados em longo 

prazo e envolvendo vultosos investimentos. Este diálogo tem o condão de minimizar 

e não de eliminar o grau de incerteza próprio da relação contratual advinda desse 

processo. 

O papel do TCU como mecanismo de revelação de informações nas 

negociações contratuais é mais bem compreendido quando se faz uso do aporte 

teórico da Análise Econômica do Direito e algumas das categorias que utiliza. 

Particularmente quando esta corrente teórica aborda características próprias dos 

mecanismos de negociação entre agentes.  

É que nessa perspectiva, as transações empreendidas pelos agentes 

orientam-se de acordo com os incentivos apresentados de parte a parte. Isso, 

associado às estruturais incertezas e riscos intrínsecos a toda contratação, que 

provoca racionalidade limitada dos agentes, contribui para definir o contrato muito 

mais como um instrumento dotado de incompletude do que um instrumento completo 

que sintetiza a racionalidade ilimitada dos contratantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2 – A ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO (AED) E O 
CONTRATO 
 
 

 

Como se disse anteriormente, a Análise Econômica do Direito (AED) ou a 

corrente teórica “Direito e Economia”, e algumas das categorias utilizadas por essa 

abordagem, explicam as limitações da teoria tradicional do contrato. Doutro modo, 

esse aporte teórico é útil quando se analisa os aspectos que influenciam a 

negociação contratual. 

Os contratos de concessão firmados pela Administração no Brasil 

regulam-se pelo Regime Jurídico Público e se constituem em típicos contratos de 

adesão, nos quais o público, em nome do princípio da indisponibilidade do interesse 

público, tem prerrogativas e aparente poder de definir as condições de contratação. 

Acresça-se que as alterações contratuais para dar conta de eventos futuros estarão 

adstritas às áleas estipuladas em Lei, como forma de garantir o reequilíbrio 

econômico-financeiro.  

Entretanto, esse arcabouço legal parece não estar cumprindo o seu 

objetivo de garantir para a Administração a contratação mais vantajosa e a 

obediência à economicidade, o que tem reflexo na própria noção de eficiência. 

Talvez decorra do fato de se negligenciar que há de partida um componente de 

ineficiência que é intrínseco a qualquer negociação, uma vez que os negociadores 

sempre atuam de acordo com os incentivos percebidos e os custos de transação 

incorridos, sem nunca revelarem inteiramente as informações de que dispõem para 

que possam utilizá-las no futuro como barganha a seu favor. 

É sob essa linha de pensamento que a AED torna-se útil, haja vista que 

aborda os mecanismos que podem influenciar o comportamento dos agentes nas 

transações contratuais e os riscos envolvidos na modelagem das propostas 

firmadas, assim como na impossibilidade de se pensar contratos completos. 

De posse desse instrumental teórico, que assume que os contratos têm 

uma natureza intrínseca de incompletude, pretende-se demonstrar que o papel da 

fiscalização dos TCs ex ante funciona como mecanismo de revelação de 
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informações e redutor dos riscos inerentes à negociação proposta nessa fase. Por 

conseqüência, contribui para melhorar as bases do futuro contrato que, mesmo 

mantendo a incompletude na fase de execução, tem como partida uma solução 

menos suscetível a estimular realização de ganhos potenciais de transação 

irrealizados, haja vista a revelação de informações pela fiscalização. 

Essa atuação ex ante, na qual os TCs e o Poder Concedente dialogam 

acerca da modelagem da outorga e das bases da futura contratação, contribui para 

diminuir o risco intrínseco da incompletude contratual, haja vista que reduz a 

possibilidade de que, na fase de execução, o desempenho seja menor do que o 

esperado, o que geraria aditivos contratuais ou riscos de excesso de pagamentos ou 

despesas indevidas. 

 

2.1 - Análise econômica do direito 
 

As razões por que as pessoas cumprem normas jurídicas ou formulam 

acordos e contratos vinculantes não é descoberta da AED. Esta é uma questão 

intrínseca à própria Ciência do Direito. 

Basta que se faça menção a Kelsen quando aborda as razões por que os 

homens cumprem regras jurídicas ou por que o Direito ordena suas condutas. Para 

Kelsen19·, que define o Direito como uma “ordem coativa”, a obediência decorre do 

receio da sanção imputável ou, nos casos de sanções premiais, para se beneficiar 

das conseqüências nelas previstas.  

Percebe-se, de plano, que a noção de interesse no cumprimento da norma 

encontra ressonância desde o trabalho do maior jurista ocidental. Nessa perspectiva, 

a lógica sobre a estratégia formulada pelo sujeito em cumprir ou não a norma, passa 

por uma ação de avaliar se o risco da sanção é ou não compensatória quando 

cotejado com o eventual benefício decorrente da ação ou omissão não compatível 

com o comando normativo. 

É dessa lógica que toma como ponto de partida o interesse do agente, 

que a AED busca compreender o universo jurídico, tendo como pressuposto o 

                                                 
19 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Trad. J. B Machado. 6ª ed. São Paulo: Editora Martins 
Fontes, 2003,p. 186. 
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ângulo de visão da economia ou do racionalismo econômico20. Uma das primeiras 

abordagens, no Brasil, sobre o desenvolvimento desse movimento teórico assume 

que a interpretação dele decorrente pode ser explicada como a aplicação do 

raciocínio econômico à problemática jurídica21.  

Outros teóricos conceituaram a AED e os seus pressupostos teóricos, dos 

quais se colacionamos dois, como segue 

a análise econômica do direito não constitui uma análise do 
tipo normativa, mas sim um método para analisar aquelas 
condutas humanas que se encontrem relacionadas, de algum 
modo, com o direito22 

Generalizando, podemos dizer que a economia oferece um 
teoria do comportamento para prever como responderão os 
indivíduos ante as disposições legais23 

A AED pugna pela interdisciplinaridade como forma de explicar as razões 

por que as normas jurídicas são obedecidas pelos sujeitos guiados por interesses e 

como essas normas podem ser mais eficientes, ressaltando a influência recíproca 

entre economia e direito. Nesse diapasão é que a AED pode se constituir numa 

teoria positiva do Direito ou teoria normativa do Direito. ALVAREZ (2006) 

descrevendo essa distinção assim pontua 

Da mesma forma que a economia, o estudo do direito desde 
a perspectiva econômica admite o enfoque descritivo ou 
explicativo e normativo. Noutros termos, pode utilizar-se a 
análise econômica para explicar o que foi o direito (Posner) e 
para explicar o que deve ser (Calabresi), vale dizer, como a 
sociedade pode controlar de forma ótima o nível dos 
acidentes adotando normas institucionais baseadas em 
critérios econômicos. A este respeito afirma POSNER que “a 
distinção entre positivo e normativo, entre explicar o mundo 
como é e tratar de transformá-lo para torná-lo melhor, é 
básica para entender a AED”.(...) O enfoque descritivo, teoria 
positiva, corresponde à corrente maioritária e traduz a 
economia positiva da escola de Chicago cuja metodologia é 
refletida na teoria de Posner. A teoria de Posner desdobra-se 
em duas direções: a primeira, a teoria econômica do impacto 
legal, onde se analisam os efeitos das normas desde o ponto 
de vista econômico, aplicando a teoria econômica e 
econometria para especificar e quantificar os efeitos das 

                                                 
20 O racionalismo econômico aborda a figura do homo economicus, como o indivíduo “cujas ações 
sempre racionais derivam exclusivamente de seus interesses econômicos dentro da sociedade” in 
PINHO, Diva Benevides; VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandolval de. Manual de Economia. 4ª. 
Ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2003, p. 5. 
21 FARIA, Guiomar T. Estrella Faria. Interpretação Econômica do Direito. Porto Alegre: Editora 
Livraria do Advogado, 1994, p. 14. 
22 DIAZ, José Ramón Cossio. Derecho y Análisis Econômico. México: Edição conjunta do Instituto 
Tecnológico Autónomo do México e Fondo de Cultura Econômica, 2002, p. 228 
23 COOTER, Robert y ULEN, Thomas. Derecho y Economía. Tradução Eduardo L. Suárez. 1ª 
Reimpressão,Cidade do México: Editora Fondo de Cultura Económica., 1999, p 14 
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normas: efeitos das normas, custos que acarreta e efeitos 
produzidos no mercado. Como resultado, introduz-se no 
processo de tomada de decisões um enfoque 
conseqüêncialista. Todavia, o aspecto inovador do movimento 
não se reduz a este aspecto. A novidade da AED é dar uma 
fundamentação econômica à teoria do direito e, neste sentido, 
mais que se centrar nos efeitos das normas, terá que se 
centrar na eficiência e, portanto no princípio da 
maximização.24 

 
A corrente teórica da AED tem pouco a pouco adquirido importância no 

Brasil, mesmo porque, em face das grandes transformações institucionais e legais 

por que passou o país e dada à dinamicidade e complexidade do sistema 

econômico, a interdisciplinaridade entre economia e direito ganha relevância. Em 

livro-texto básico sobre economia e direito PINHEIRO E SADDI (2005) sintetiza a 

importância dessa interdisciplinaridade: 

O movimento Direito & Economia vem a ser uma corrente acadêmica de 

juristas e economistas que procura analisar o fenômeno jurídico sob uma óptica 

comum, baseada em princípios econômicos. Essa linha de pensamento concebida 

originalmente como uma vertente das escolas mais liberais, foi logo abarcada pelas 

faculdades de Direito. Seus enunciados olham o direito como um sistema que aloca 

incentivos e responsabilidade dentro do sistema econômico e que pode, e deve, ser 

analisado à luz de critérios econômicos como o da eficiência.25  

A nota predominante dessa escola é a inserção do fator econômico na 

interpretação do Direito para explicar o modo de se alcançar a eficiência social. De 

sorte que a interpretação da AED tem como referencial demonstrar o modo como 

normas podem ou não produzir o valor eficiência social mais do que tomar como 

referencial metodológico o valor justiça. 

Este tem sido o ponto de controvérsia entre os seguidores da AED e os 

juristas refratários aos seus fundamentos. 

As críticas seguem na direção de que o comportamento dos indivíduos 

não pode ser explicado unicamente a partir da motivação econômica, assim como a 

eficiência não é o valor prioritário da sociedade a ser esculpido em normas jurídicas. 

                                                 
24 ALVAREZ,Alejandro Bugallo. Análise Econômica do Direito: contribuições e Desmistificações 
in Revista Direito, Estado e Sociedade. Rio de Janeiro,PUC/RIO, ANO XIV,v.9,nº 29, p.49-68, jul/dez 
2006. 
25 PINHEIRO, Armando Castelar; SADDI, Jairo. Direito, Economia e Mercados. Rio de Janeiro: 
Elsevier,2005,p.83-84. 
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Entretanto, como afirma SZTAJN (2005), abstraindo os reducionismos incidentes 

sobre o debate eficiência e justiça, as confrontações entre partidários do Direito ou 

da Economia parecem mais centradas em diferenças metodológicas do que na 

incompatibilidade material dos diálogos26  

De resto, é preciso ter presente que eficiência e justiça não são valores 

que precisam ser postos em posições antagônicas, como se na presença de um o 

outro não se manifeste.  

Ao reverso, são valores que têm relação de proximidade. Deve-se 

sopesar, no entanto, em havendo manifesto conflito, que a eficiência não pode 

aniquilar o conceito do justo ou vice-versa, a depender do caso concreto. 

Não sem razão, a Constituição Federal no seu art.3º privilegia ambos os 

valores ao estipular que são objetivos fundamentais tanto a construção de uma 

sociedade livre, justa e solidária quanto a garantia do desenvolvimento nacional e 

erradicação da pobreza, da marginalização e redução das desigualdades sociais e 

regionais. 

Nos limites deste trabalho interessa a abordagem da AED identificada com 

o enfoque de teoria positiva, posto se preocupar com os reflexos econômicos e os 

incentivos oferecidos para a formalização do futuro contrato, assim como os riscos 

intrínsecos por que passam todas as negociações contratuais. Do mesmo modo, 

descreve as estratégias de revelação de informação pelo TCU para mitigação de 

riscos e na execução desses contratos. 

Ao cumprir esse mister como órgão controlador, o TCU, com fundamento 

na Constituição Federal, busca contribuir para dar sentido concreto ao princípio da 

eficiência contido no art.37 da Carta Magna que, se materializado, irradiará sobre a 

execução do dispêndio do orçamento público e contribuirá para a concretização do 

valor justiça, com a garantia da preservação do interesse público na execução dos 

contratos de outorga de concessões.  

 

   

  

                                                 
26 SZTAJN,Rachel. Law and Economics in Direito & Economia – Análise Econômica do Direito e 
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2.1.1 – O contrato e a análise econômica do direito 
 

O aporte teórico da chamada Análise Econômica do Direito (AED) é o 

ponto de partida para que se possa explicar a natureza incompleta dos contratos. 

Num contexto sócio-econômico cada vez mais multifacetado e complexo a clivagem 

da AED e da Teoria Econômica do Contrato parece-nos apresentar mais vantagens 

para analisar os processos de outorga de concessões, com investimentos em infra-

estrutura de longo prazo, do que o modelo clássico dos contratos. 

E para os limites desta investigação, a perspectiva da AED, que considera 

os contratos como incompletos, constitui a base de referência ou ponto de partida 

para referendar nosso argumento quanto aos Tribunais de Contas poderem atuar 

como mecanismo de revelação dessa incompletude. Atuação que provoca a redução 

dos riscos inerentes às trocas entabuladas pelos interessados, haja vista que todos 

os elementos envolvidos nos procedimentos de outorga de concessões, qualquer 

que seja a modelagem adotada, precisam ir além do que dispõe o regramento 

jurídico ora em vigor, para captura mais consentânea da realidade sócio-econômica 

a influenciar as tratativas. 

É verdade, no entanto, que o regramento jurídico regulador das 

contratações públicas contém dispositivos que, se não dão conta de apresentar 

fidedignamente a realidade sócio-econômica que influencia o contrato do seu 

nascedouro até a sua fase de execução, representam incentivos mútuos às trocas 

entre os contratantes que desejam obter, de modo impessoal e objetivo, vantagens 

mútuas em contextos mutáveis de interdependências, tanto mais arriscados quanto 

mais alongados no tempo (ARAÚJO; 2008) 27. O Direito, portanto, imprime nas 

relações contratuais a segurança jurídica necessária para incentivar os agentes a 

contratar.  

No Brasil, diversos comandos normativos formam a cadeia de incentivos 

para as trocas, quando presente a Administração Pública na condição de 

contratante.  

                                                                                                                                                         
das Organizações.Rio de Janeiro;Elsevier,2005,p.79 
27 ARAÚJO, Fernando. Uma análise econômica dos contratos – a abordagem econômica, a 
responsabilidade e a tutela dos interesses contratuais in Timm,Luciano Benetti (Org). Direito & 
Economia. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008, pp.111. 
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A garantia da manutenção das condições efetivas da proposta ou 

intangibilidade da equação econômico-financeira (art.37,inciso XXI da CF), que se 

irradia para a possibilidade de alteração unilateral ou para a manutenção do seu 

equilíbrio, manifesta-se em diversos dispositivos infraconstitucionais, como os 

arts.57,58 e 65 todos da Lei 8666/93 a arts. 9º 10,11 todos da Lei 8987/95, arts. 4º, 

VI e 5º, III e IX todos da Lei 11079/2004. Do mesmo modo, o regime Administrativo 

consolida as circunstâncias motivadoras desse reequilíbrio, a depender da natureza 

da álea verificada na fase de execução. 

Entretanto, é preciso reconhecer que a previsão normativa não é suficiente 

para compreender de que modo se impulsionam os incentivos nas trocas e nem, 

tampouco, garante que o contrato, quando firmado, capture integralmente a 

realidade que lhe é afeta. Pois, desde a fase ex ante até a fase ex post as 

estratégias econômicas e os agentes envolvidos, têm reflexos diretos na 

compreensão da natureza do próprio contrato e de como riscos são alocados para 

garantir a repartição objetiva entre o parceiro público e o parceiro privado. 

Em face disso é que, se a opção deste trabalho fosse utilizar como 

referência a teoria clássica do contrato e sua metodologia centrada nos ditames 

unicamente normativos, restringir-se-ia a abordagem na apreciação das regras de 

contratação no regime público e em quais circunstâncias é cabível o reconhecimento 

de áleas, se verificada a existência de desequilíbrios, que legitime o reequilíbrio para 

preservar a equação econômico-financeira. 

  Socorrer-se da Teoria Econômica do Contrato própria da AED, é 

reconhecer que no contrato não se manifesta a racionalidade ilimitada das trocas, ao 

reverso a racionalidade é sempre limitada.  

Outro aspecto que nos afasta da Teoria Clássica do contrato é que nesta 

há um posicionamento metodológico mais voltado para explorar a alocação de riscos 

percebida depois do fato concretizado. Ou seja, há uma tendência muito mais de 

fazer diagnóstico do descumprimento e baixa desempenho na fase de execução 

(pós-contratual), do que perscrutar a dinâmica da troca por meio de aporte 

multidisciplinar (que englobe Direito, Economia, Psicologia, Sociologia) de modo a 

garantir melhores prognósticos que diminuam o risco de descumprimento e elevem o 

grau de performance na fase de execução. 
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Mesmo que a Teoria Econômica do Contrato se preste a interpretá-lo na 

fase ex post, de maneira a analisar as causas da baixa perfomance em decorrência 

da própria natureza incompleta do contrato, que lhe serve de parâmetro, é no ex 

ante que seus pressupostos deixam mais evidenciados os riscos que impossibilitam 

a completude contratual.  

A Teoria Econômica do contrato assume que os agentes, quando 

transacionam com vistas a formular a avença, não possuem racionalidade ilimitada e 

capacidade preditiva sobre eventos incertos e futuros, haja vista que os especificar 

amiúde tornaria os custos proibitivos, frustrando a própria negociação e, por 

conseqüência, gerando ineficiência coletiva. Pois o contrato é a materialização do 

próprio bem-estar.  

Nesse sentido, as transações ocorrem num ambiente em que prevalecem 

informações assimétricas e práticas oportunistas nas negociações e a perspectiva 

de incompletude contratual permite compreender que nas transações são 

ponderados custos de transação. A partir dessa noção, pode-se admitir que toda 

contratação envolve riscos que não estão plenamente sob domínio dos envolvidos. 

Perceber essa racionalidade limitada é admitir a incompletude e abrir espaço para 

compreender a atuação de um terceiro que possa reduzir os riscos 

Na abordagem clássica predomina o paradigma normativo e parte-se de 

um referencial deôntico de que os acordos (contratos) resultam de obrigações 

morais ou naturais com absoluta previsibilidade pela norma e que, por isso, são 

dotados de completude com a previsão de que os eventos futuros e incertos são 

todos regulados pelos comandos normativos. A Teoria Econômica do Contrato, por 

seu turno, adota a perspectiva da incompletude contratual. Sob os auspícios da 

AED, insere aspectos afetos à realidade do mundo econômico que contribuem para 

mensurar de que modo os interesses em jogo respondem aos incentivos recebidos 

para contratar de forma eficiente, e não necessariamente justa, produzindo bem-

estar nas trocas.  

Daí que conceitos de natureza econômica como “seleção adversa”, 

“custos de transação”, “disposição de pagar”, “aversão ao risco”, ”otimização”, 

”eficiência”, ”estratégia dominante” e “incentivo” embasam a natureza dos contratos 

em permanente estado de incompletude. 
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Se pudéssemos fazer uma síntese quanto ao modo em que a Teoria 

Econômica do Contrato aborda o tema, diríamos que prevalece o entendimento de 

que este instrumento não tem acabamento perfeito, mas tão-só funcionalmente 

perfeito.  

É a partir da lógica da Economia em interação com o Direito que a AED 

explora a incompletude contratual. Nesse sentido, o jurista português ARAÚJO 

(2008) subscreve o que chama de “enumeração canônica” de COOTER & ULLEN, 

ao explicar as soluções que a AED pode fornecer para clarificar a disciplina 

contratual, colocando-a a serviço de seis finalidades especialmente relevantes 

1.Promover a cooperação através da conversão de jogos 
não-cooperativos em jogos cooperativos. 

2.Promover a circulação e partilha da informação entre as 
partes num contrato. 

  3.Incentivar a vinculação óptima ao contrato. 

4.Diminuir custos de transação através da multiplicação de 
normas supletivas. 

5.Fomentar as interdependências duradouras e diminuir a 
necessidade de estipulações contratuais explícitas. 

Tendo esses objetivos presentes, podemos dizer, ainda muito 
esquematicamente, que as tarefas básicas que a análise 
econômica pretende ver ser assumidas pelo regime jurídico 
são: 

  1)A fixação do conteúdo substantivo das regras contratuais; 

2)A determinação do grau de flexibilidade e supletividade 
dessas regras; 

3)A regulação da margem de negociação que permita 
contornar essas regras28  

O jurista português ressalta que na clarificação da disciplina contratual, 

sob a perspectiva da AED, releva considerar o desenvolvimento da idéia de 

flexibilidade e supletividade de regras, assim como criação de mecanismos que 

estimulem instrumentos regulatórios e promovam o desenvolvimento de margens de 

negociação para contornar as próprias regras.  

Em síntese, o contrato é tido como uma avença regida por regras que 

garantam a segurança jurídica das disposições formuladas e dos contratantes. E ao 

mesmo tempo uma realidade aberta e flexível, sujeita a alterações bilaterais que 

ajustem os novos riscos surgidos ao longo de sua execução. 

                                                 
28 Op.c it .pp.99-100 
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Cabe lembrar aqui que a legislação brasileira que regula as concessões já 

traz previsão dos pactos a serem submetidos à arbitragem. E mesmo que se 

considere que, no âmbito do Direito Administrativo brasileiro, há posições 

doutrinárias divergentes quanto à aplicabilidade desse mecanismo de solução de 

conflitos quando envolvidos os contratos públicos29, parece-nos que esse instituto 

sinaliza para o reconhecimento da natureza incompleta dos contratos e da 

necessidade de maior flexibilidade e supletividade de regras ou inserção de 

cláusulas de salvaguardas. 

    Lei 8987/1995 

Art. 23-A. O contrato de concessão poderá prever o emprego 
de mecanismos privados para resolução de disputas 
decorrentes ou relacionadas ao contrato, inclusive a 
arbitragem, a ser realizada no Brasil e em língua portuguesa, 
nos termos da Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996. 

    Lei 11079/2004 

Art. 11. O instrumento convocatório conterá minuta do 
contrato, indicará expressamente a submissão da licitação às 
normas desta Lei e observará, no que couber, os §§ 3o e 4o 
do art. 15, os arts. 18, 19 e 21 da Lei no 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995, podendo ainda prever: 

  (...) 

III – o emprego dos mecanismos privados de resolução de 
disputas, inclusive a arbitragem, a ser realizada no Brasil e 
em língua portuguesa, nos termos da Lei no 9.307, de 23 de 
setembro de 1996, para dirimir conflitos decorrentes ou 
relacionados ao contrato. 

Parece-nos que dispositivos legais permissivos à introdução de cláusulas 

de salvaguardas, que sinalizem para a possibilidade de composição permanente, 

pressupõem o reconhecimento de que os contratos não podem ser vistos sob a 

perspectiva de completude. Antes, mecanismos como arbitragem sinalizam com a 

                                                 
29 Marçal Justen Filho, por exemplo, defende que o novo cenário de parceria público-privada enseja 
uma atuação mais coordenada do público e do privado, prevalecendo o caráter associativo do 
contrato e a atuação coordenada entre os contratantes com a redução da prepotência estatal e a 
busca de soluções consensuais (vide A PPP brasileira e as lições do passado in Parcerias Público-
Privadas.São Paulo:Editora Revista dos Tribunais,2005,pp.17-26). Luis Roberto Barroso,por sua vez, 
não se mostra receptivo a aceitação pura e simples do mecanismo de arbitragem nos contratos 
públicos, pois invoca os princípios da indisponibilidade do interesse público e da legalidade para 
rejeitar a arbitragem envolvendo a Administração Pública,exceto quando houver expressa autorização 
legal(vide Sociedade de Economia Mista Prestadora de Serviço Público.Cláusula arbitral inserida em 
contrato administrativo sem prévia autorização legal.Invalidade in Revista de Direito Bancário 
19,2003,p.438 apud Talamini, Eduardo.Arbitragem e Parceria Público-Privada (PPP) in  Parcerias 
Público-Privadas.São Paulo:Editora Revista dos Tribunais,2005,pp.17-26).  
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possibilidade de ratificar a perspectiva de incompletude contratual e os fundamentos 

teóricos que esta visão traz. 

 

2.1.2 - Os contratos e o reequilíbrio econômico-financeiro  
 

É na fase de execução que aparece de forma mais relevante a questão da 

manutenção da equação econômico-financeira do contrato. O desafio que permeia a 

contratualística pública é a conciliação do interesse público e do interesse privado, 

como forma de manter a garantia das relações jurídicas e da paz social. 

De um lado, na esfera dos contratos administrativos e da concessão de 

serviços públicos, a satisfação do interesse público é inarredável e, por outro lado, 

deve-se garantir a contrapartida econômica adequada ao parceiro privado. 

A questão fundamental é como conciliar esses interesses de modo a 

garantir a prestação eficiente dos serviços. 

Por esta razão, faz-se uma inflexão acerca dos comandos normativos que 

regulam o reequilíbrio econômico-financeiro no âmbito do Direito Administrativo 

brasileiro por entender que não são incompatíveis com as ideias próprias da Teoria 

Econômica do Contrato. 

2.1.2.1 - Regra geral da repartição de riscos no direito público 
brasileiro 
 
 

No regime de contratação pública das concessões há as circunstâncias 

que ensejam o reequilíbrio econômico-financeiro, que é garantia constitucional em 

face da intangibilidade da equação econômico-financeira esculpida no art.37,XXI. 

Essa garantia tem a finalidade tanto de inibir o enriquecimento ilícito pela 

Administração quanto garantir o compartilhamento em favor do parceiro público de 

ganhos econômicos efetivos do parceiro privado (ex vi do art.5º, IX da Lei 

11079/2004). 

As circunstâncias que onerem a execução além do previsto, e desde que 

respeitado o limite da chamada responsabilidade patrimonial da Administração 

(art.37,§6º da CF), manifestam-se, dentre outras, por meio da chamada álea 
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econômica extraordinária e extracontratual, que garante o reequilíbrio como previsto 

no art.65, II, d da Lei 8666/93. 

Aqui merece um escrutínio dos comandos legais que tratam do reequilíbrio 

econômico-financeiro e a assunção de riscos no regime de contratação pública, a 

depender da modelagem de contrato firmado entre os parceiros. Isto porque nosso 

propósito em tipificar a atuação dos Tribunais de Contas como mecanismo de 

revelação de informações e redutor de riscos, na fase ex ante, nos leva a admitir que 

os órgãos de controle são uma espécie de “supervisão justiceira”, para utilizar da 

expressão de ARAUJO (2008)30. 

Como regra geral, a teor da Lei 8666/93, para garantir a intangibilidade da 

equação econômico-financeira dos contratos públicos tem-se a previsão de 

reequilíbrios decorrentes de álea ordinária ou álea extraordinária.  

Na álea ordinária o concessionário deve suportar os riscos próprios de 

qualquer negócio por se relacionar com os eventos econômicos, embora 

imprevisíveis, que se insiram na normalidade do processo econômico31.  

Por seu turno, na álea extraordinária ou extracontratual, dividida pela 

doutrina em diversas tipologias como: administrativa (modificação unilateral, fato da 

administração, fato do príncipe); econômica por fato alheio à vontade das partes, 

imprevisível e inevitável (teoria da imprevisão), caso fortuito, força maior ou 

situações imprevistas. Na álea extraordinária o tratamento dependerá de cada caso 

concreto, podendo ensejar ora a assunção dos riscos pela Administração 

(indenização por dano emergente), ora a readequação da tarifa paga pelos usuários, 

ora a renegociação de prazos contratuais. 

Se na álea administrativa é mais fácil identificar a responsabilidade da 

Administração Pública em custear o reequilíbrio, no âmbito da álea econômica a 

manutenção dessa equação dependerá de cada caso concreto. Tudo até o limite da 

restauração do equilíbrio econômico-financeiro. 

                                                 
30 Op.cit.pp.108-109.O jurista português aborda as conveniências e inconveniências de uma 
supervisão interfere na comutatividade contratual.Assume que a comutatividade geradora de bem-
estar e de eficiência se materializa com menor grau de supervisão ou “esterilização do bem-estar”. 
Entretanto, admite que nem sempre a interferência nas margens de disponibilidade das partes é 
economicamente injustificável. 
31 JUSTEN FILHO, Marçal .Concessões de Serviços Públicos .10 ed.São 
Paulo:Dia lét ica,2004.p.157 
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As Leis especiais que regem as concessões comuns (8987/95) e as 

concessões decorrentes de PPPs (11079/2004) remetem ao uso subsidiário das 

regras gerais da Lei 8666/93 que, por interpretação sistemática, são aplicáveis a 

estes dois diplomas especiais. 

A Lei 8987/95, ao regular o reequilíbrio econômico-financeiro, apresenta a 

possibilidade do uso de mecanismos de alteração das tarifas e alteração unilateral, 

acaso necessária à preservação da equação desse equilíbrio in verbis 

Art. 9o A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo 
preço da proposta vencedora da licitação e preservada pelas 
regras de revisão previstas nesta Lei, no edital e no contrato 

    (...)         

§ 2o Os contratos poderão prever mecanismos de revisão das 
tarifas, a fim de manter-se o equilíbrio econômico-financeiro. 

    (...) 

§ 4o Em havendo alteração unilateral do contrato que afete o 
seu inicial equilíbrio econômico-financeiro, o poder 
concedente deverá restabelecê-lo, concomitantemente à 
alteração. 

 

Não se pode esquecer que a garantia do equilíbrio econômico-financeiro 

nas modelagens de concessões comuns e por PPPs deve conciliar a “atratividade do 

investidor”, para manter seu interesse em ser contratado, com a “modicidade 

tarifária” e “adequabilidade do serviço” para o usuário, tudo nos termos dos arts. 

6º,11 da Lei 8987/95 c/c art.3º, §2º da Lei 11079/2004.   

Aqui, no entanto, impende salientar que os riscos nessas modalidades 

contratuais tornam-se ainda mais intensos, por serem contratos com ativos muito 

específicos, como já se disse, e por serem de execução de longo prazo. Mais ainda 

que, dentre essas modelagens, há um redirecionamento na repartição de riscos 

quando se trata de concessões no âmbito das PPPs, como se verá adiante. 

2.1.2.2 - Peculiaridade da repartição de riscos na PPP 
 
 

Particularmente na modelagem de PPP vislumbra-se a possibilidade de, 

num cotejamento entre os dispositivos da regra geral da Lei 8666/93 e da regra 

especial da Lei 11079/2004 que tratam da repartição de riscos, o particular avençar 

cláusulas que transfiram para si parcelas do risco próprio da álea extraordinária e 
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extracontratual, que em regra são de responsabilidade do contratante (Poder 

Concedente), assim como o poder público compartilhar parcelas de risco próprio da 

álea ordinária, que em regra são de responsabilidade do contratado 

(concessionário). 

Assim ocorre porque nessa modelagem o empreendimento exige vultosas 

quantias que o Poder Público sozinho não poderia despender em face de limitação 

fiscal, assim como os setores da economia objeto da concessão não apresentam 

real possibilidade de retorno financeiro para os financiadores sem a entrada do 

parceiro público. Desse modo, a transferência dos riscos econômicos (da álea 

ordinária) é compartilhada entre Poder Concedente e Concessionária. 

Se o inciso VI do art.4º da Lei 11079/2004 prevê como uma das diretrizes 

da contratação de PPP a repartição objetiva de riscos entre as partes, o inciso VII do 

mesmo dispositivo estabelece a sustentabilidade financeira e vantagens 

socioeconômicas dos projetos de parceria.  

Como mecanismos de garantia de que os riscos econômicos do parceiro 

privado serão reduzidos, o art. 6º do mesmo diploma legal apresenta um rol 

exemplificativo de contraprestações ou garantias a serem apresentadas pelo 

parceiro público, para garantir a sustentabilidade como: I – ordem bancária; II – 

cessão de créditos não tributários; III – outorga de direitos em face da Administração 

Pública; IV – outorga de direitos sobre bens públicos dominicais e pagamento ao 

parceiro privado de remuneração variável vinculada ao seu desempenho, conforme 

metas e padrões de qualidade e disponibilidade definidos no contrato. 

O art. 8º prevê formas de garantia tais como: I – vinculação de receitas, 

observado o disposto no inciso IV do art. 167 da Constituição Federal;II – instituição 

ou utilização de fundos especiais previstos em lei; III – contratação de seguro-

garantia com as companhias seguradoras que não sejam controladas pelo Poder 

Público; IV – garantia prestada por organismos internacionais ou instituições 

financeiras que não sejam controladas pelo Poder Público; V – garantias prestadas 

por fundo garantidor ou empresa estatal criada para essa finalidade. E o  inciso IX 

do art.5º, por sua vez, prevê o compartilhamento de ganhos aferidos pelo parceiro 

privado para o parceiro público. 
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 Do mesmo modo que a Lei altera o mecanismo de repartição do risco 

ordinário como previsto na regra geral, trazendo ao Poder Público a assunção de 

riscos tipicamente de mercados, também há alteração do mecanismo de repartição 

do risco extraordinário. 

Assim se vislumbra da leitura do inciso IV do art.4º que também afirma ser 

diretriz da contratação de PPP a repartição objetiva de riscos entre as partes. Este 

dispositivo combinado com o inciso o art.5º, inciso III dá a justa medida da partilha 

de riscos entre os parceiros. Diz o último dispositivo 

Art. 5o As cláusulas dos contratos de parceria público-privada 
atenderão ao disposto no art. 23 da Lei no 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995, no que couber, devendo também prever: 

    (...) 

III – a repartição de riscos entre as partes, inclusive os 
referentes a caso fortuito, força maior, fato do príncipe e álea 
econômica extraordinária; 

 

Os riscos compartilhados por ambos os parceiros pode envolver, na 

avença contratual, tanto a álea administrativa quanto a álea econômica.  

Essa perspectiva diverge das contratações comuns (Lei 8666/93) e na 

modelagem de concessões comuns (Lei 8987/95), nas quais a partilha de riscos 

segue as regras gerais, com a garantia do restabelecimento do equilíbrio por 

quaisquer das áleas identificadas. A álea econômica ordinária é de responsabilidade 

do concessionário, ao passo que a álea administrativa cabe à responsabilidade do 

Poder Concedente, observadas as especificidades da Lei 8987/95. E as 

circunstâncias no âmbito da imprevisibilidade garantem a repartição de riscos para 

preservar a equação econômico-financeira do contrato. 

Na Lei de PPP, por seu turno, observa-se a quebra do paradigma de 

repartição de riscos comumente adotada, sendo os limites dos riscos econômicos 

(ordinário e extraordinário) passíveis de responsabilidade comum. 

O que sobreleva para os limites deste trabalho, quando se discorreu 

acerca de repartição de riscos, é que, sob essa perspectiva, torna-se relevante o 

escrutínio das características dos contratos públicos, que cada vez mais se revelam 

compostos por ativos específicos, duração de longo prazo, elaboração de projetos 
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financeiros que carecem de especialistas para descortinarem os componentes de 

riscos envolvidos e fazerem a adequada repartição os mesmos.  

Mais ainda, que esse escrutínio possa ser levado a cabo, no âmbito do 

Estado, por instâncias de supervisão que ajudem a manter os incentivos e 

promovam o bem-estar na transação contratual, gerando avenças mais eficientes e 

fomentadoras do valor justiça, com a satisfação do interesse público. 

 

2.1.3 - O contrato incompleto sob a clivagem da análise econômica 
do direito 
 
 

No desenvolvimento das explicações teóricas sobre fenômenos sócio-

jurídicos, particularmente o contrato no mundo das transações de agentes no 

mercado, formularam-se diversos aportes conceituais no âmbito da AED.  

Não é nosso objetivo apresentar todo o panorama desse movimento e 

suas categorias analíticas, mesmo porque, internamente, cada autor da corrente 

teórica aproveita uma ou outra das categorias para ressaltar seu ponto de vista.  

Esse debate interno tem produzido diversos pontos de partida teórico-

metodológicos para explicar a relação Direito e Economia. Seja com Ronald Coase 

quando contradita os pressupostos da Economia Neoclássica e afirma que os 

agentes negociam os seus direitos para chegar a uma alocação eficiente levando 

em consideração os custos de transação positivos e o impacto que as organizações 

legais têm sobre esse comportamento. Por seu turno, Guido Calabresi demonstra a 

importância de impactos econômicos da alocação de recursos para a regulação da 

responsabilidade civil, seja em âmbito legislativo ou judicial. E, finalmente Oliver 

Williamson e Douglas North introduzem a importância das  instituições(entendidas 

como conjunto de regras) e as organizações que regulam as relações sociais. 

(ZYLBERSZTAJN E SZTAJN; 2008) 32. 

                                                 
32 Esta descrição sucinta de correntes teóricas reproduz interpretação livre com citações ipsi litteris do 
texto a que se remete.Vide ZYLBERSZTAJN,Decio e SZTAJN,Rachel. “Análise Econômica do Direito 
e das Organizações” in  Direito & Economia. Rio de Janeiro;Elsevier,2005 
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Nosso objetivo aqui é aproveitar do aporte teórico as unidades de análise 

que sirvam de ferramenta aplicável na consideração da incompletude contratual e 

suas características, assim como os mecanismos de revelação dessa incompletude.  

Particularmente na relação estabelecida no ex ante contratual que aqui 

nos interessa, qual seja a ação do órgão de controle como mecanismo de revelação 

de alocação de custos para o Poder Concedente, a visão de incompletude contratual 

e seus desdobramentos serve para demonstrar com mais clareza a vantagem de se 

estudar o processo de alocação de recursos por cada interessado e a criação de 

incentivos ou desincentivos para contratações futuras.  

Nesse sentido, o ponto de partida para a análise será a vertente da AED 

que aborda a Economia dos Custos de Transação (ECT) e o modelo agente-

principal. 

A ECT é uma linha teórica dentro da “Análise Econômica do Direito” que 

procura demonstrar que a análise unicamente a partir do mercado e suas falhas é 

inadequada para explicar o modo como os agentes maximizam a eficiência na 

alocação de recursos. É que, sem negligenciar a existência dessas falhas (empresas 

com poder de mercado, externalidades e assimetrias de informação), este viés 

teórico aporta na análise o aspecto comportamental dos indivíduos ao 

transacionarem no mercado, num ambiente de incerteza. E isto amplia a 

compreensão para incluir variáveis como o custo de se negociar ou de se fazer 

cumprir acordos, considerando a estratégia racional dos negociadores.  

Assim,o elemento comportamental e, conseqüentemente, a racionalidade 

assumem importância para interpretar a atuação dos agentes. De modo que, 

diferentemente de se imaginar que o mercado e os agentes conseguem predizer, 

desde a formalização de uma avença, todas as incertezas que cercam a 

contratação, aponta-se que a racionalidade dos agentes é limitada e sofre reflexos 

de diversos mecanismos que impossibilitam imaginar o contrato como completo. 

Este sempre conterá, em princípio, um grau de incompletude. 

No mundo real do mercado, os custos de transação estão sempre 

presentes. Sintetizando a relação entre os custos presentes no mercado e a 

concretização das transações, PINHEIRO E SADDI (2005), consolidando 
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abordagem exposta de COTTER E ULLER (1998), elencam cinco atividades 

necessárias para essa concretização, in verbis 

Primeiro, a atividade da busca pela informação sobre regras 
de distribuição de preço e qualidade de mercadorias; sobre 
insumos de trabalho e a busca por potenciais compradores e 
vendedores, assim como de informação relevante sobre o 
comportamento desses agentes a circunstância em que 
operam. Segundo, a atividade de negociação, que será 
necessária para determinar as verdadeiras intenções e os 
limites de compradores e vendedores na hipótese de a 
determinação dos preços ser endógena. Terceiro, a 
realização e a formalização dos contratos, inclusive o registro 
nos órgãos competentes, de acordo com as normas legais, 
atividade fundamental do pó to de vista do direito privado, já 
que é o que reveste o ato de garantias legais. Quarto o 
monitoramento dos parceiros contratuais com o intuito de 
verificar se aquelas formas contratuais estão sendo 
devidamente cumpridas, e a proteção dos direitos de 
propriedade contra a expropriação por particulares ou o 
próprio setor público. Finalmente, a correta aplicação do 
contrato, bem como a cobrança de indenização por prejuízos 
às partes faltantes ou que não estiverem seguindo 
corretamente suas obrigações contratuais, e os esforços  
para recuperar o controle de direitos de propriedade que 
tenham sido parcial ou totalmente expropriados.33 

 

A perspectiva da ECT é centrar o entendimento de que quanto maiores os 

custos envolvidos, maior será a incompletude contratual, o que supera a perspectiva 

do contrato na sua modelagem clássica, com a pressuposição de ausência de 

assimetria informacional, oportunismo e racionalidade ilimitada dos agentes. 

Entretanto, a teoria clássica do contrato não pode ser abandonada. 

Mesmo porque, no âmbito do Direito Administrativo e das contratações formalizadas 

pelo poder público, prevalece o contrato administrativo na modalidade contrato de 

adesão, com prevalência de faculdades da Administração Pública no uso das 

chamadas cláusulas exorbitantes e na prevalência dos princípios de supremacia e 

indisponibilidade do interesse público. 

Como ensina NÓBREGA (2009) 

Assim, os contratos incompletos são basicamente explicados, 
segundo Bolton, como um problema de linguagem, como um 
problema cognitivo. Na verdade, segundo ele, o problema é 
mais amplo envolvendo inclusive direito de propriedade. 

Parece óbvio que o contrato de síntese clássica pode ser 
apenas um ponto de referência, um standard para auxiliar na 
interpretação de contratos mais sofisticados. Seria uma 

                                                 
33 Op cit.p.62. 
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espécie de “âncora doutrinária” assim como fora a idéia de 
concorrência perfeita.  

    (...) 

Dessa forma, rompendo a estreita visão tradicional e 
considerando o arcabouço teórico da “teoria da incompletude 
contratual” há um largo espectro onde as soluções 
exclusivamente de mercado e as soluções integradas de 
dissipação de risco estariam nas opções extremas. Os 
contratos, portanto, seriam uma solução de permeio 
considerando esses dois extremos.34  

 

Outra abordagem componente do aporte teórico da AED e que contribui 

para os objetivos deste trabalho é o modelo “Principal-Agente”.  

Em termos gerais, poderíamos definir o principal como a parte que delega 

a outra o desempenho de uma atividade que lhe beneficiará, por saber que ele 

detém maior expertise sobre o realizável. O agente é a parte que executa a atividade 

contratada. Constata-se, de início, uma relação na qual a assimetria de informação é 

reconhecida, haja vista que o principal reconhece que o agente tem informação 

superior.  

Essa relação Principal-Agente, partindo de uma realidade na qual as 

informações dominadas por cada parte são desiguais, termina por trazer consigo 

riscos em duas dimensões: a exógena e a endógena. A dimensão exógena da 

assimetria de informações predomina mais na fase ex ante e provoca o risco da 

escolha pelo principal de uma proposta, de partida, desfavorável (seleção adversa). 

A dimensão endógena da assimetria de informações manifesta-se mais na fase ex 

post ,na execução contratual, configurando o chamado risco moral (moral hazard), 

haja vista que o agente pode não atuar conforme o esperado, mas, ao contrário, por 

dominar informações alheias ao principal atua de modo oportunista para maximizar 

suas vantagens ou mesmo evitar distribuições de resultados positivos para o 

principal. Como conseqüência, o principal incorrerá em maiores custos para 

monitorar o cumprimento das obrigações pelo agente. 

Na relação Principal-Agente existe o componente de que os contratantes 

são egoístas e maximizadores de resultados. Também reconhece que nas relações 

                                                 
34 NÓBREGA, Marcos. Contratos incompletos e infra-estrutura: contratos administrativos, 
concessões de serviço público e PPPs in REDAE- Revista Eletrônica de Direito Administrativo 
Econômico,nº18, Maio/Junho/Julho 2009.Salvador. Disponível no site WWW.direitodoestado.com.br 
.Acesso em 10/05/2010 
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os principais são apenas parcialmente capazes de observar o comportamento e 

produtividade dos agentes. E mesmo para observar esses comportamentos de lado 

a lado, os pactuantes incorrem em custos de monitoramento. 

Todos esses elementos reiteram a limitação do modelo clássico de 

contrato, por desconsiderar todos os custos de transação envolvidos na relação 

Principal-Agente e que, se não minimizados na formatação contratual, ampliará a 

ineficiência do cumprimento contratual ex post.  

Mais uma vez, buscamos os ensinamentos de NÓBREGA (2009), que em 

síntese assim aborda a questão 

O modelo ideal considera um contrato com simétrica 
informação. Nesse caso, a informação é conhecida e, muitas 
vezes, gratuita.O first best equilíbrio seria alcançado, 
determinando uma situação Pareto-eficiente quando 
(considerando o modelo de uma caixa Edeworth) a utilidade 
marginal do agente e principal forem iguais, havendo uma 
partilha ótima de riscos(...) 

Outra premissa importante de um equilíbrio de first best é que 
o resultado é plenamente verificável e que há pleno 
conhecimento das funções de produção tanto do agente 
quanto do principal. Nesse sentido, o principal possui 
mecanismo e expertise suficientes para avaliar perfeitamente 
o output produzido. Essas hipóteses são importantes para 
estabelecer o benchmark conceitual para abordagens mais 
realísticas que considerem a assimetria informacional. 
Infelizmente no modelo jurídico brasileiro há uma falsa 
premissa , ainda baseada nos padrões do direito 
administrativo e financeiro de tradição ibérica que existe 
informação perfeita e equilíbrio ótimo.Isso conduz a uma 
quantidade imensa de distorções na formulação de 
programas públicos, nas concessões de serviços públicos e 
no controle destes.35 

As tratativas contratuais e mesmo a avença concretizada pelo setor 

público, principalmente quando envolvidas somas vultosas de recursos, no caso das 

concessões de serviço público e/ou parcerias público privadas, submetem-se a 

diversas interferências que precisam ser conciliadas.  

De um lado, um regime de Direito Público dogmático no qual prevalece 

mais a obediência ao princípio da estrita legalidade na aplicação de recursos 

públicos, sob o ponto de vista orçamentário, do que ao princípio da economicidade e 

eficiência. Não é à toa que na contratação, sob qualquer modelagem, a regra geral é 

a Lei de Licitação (8.666/93), embora se reconheçam avanços nas regras especiais 

                                                 
35 Op.cit p.7-8 
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para concessões comuns e PPPs, com adoção subsidiária da Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos.  

Por outro lado, os investimentos a serem realizados por essas parcerias 

envolvem ativos com tanta especificidade que os custos tornam-se elevadíssimos e 

podem envolver diversas cadeias produtivas, o que submete o contratante a 

necessidade de traduzir informações de diversos segmentos do mercado, o que 

sobreleva a presença de assimetria de informações e oportunismo. Afora os riscos 

advindos da assimetria de informações, pode ela mesma aumentar o risco de 

seleção adversa (seleção de propostas inexeqüíveis ou com sobrepreços) 

influenciando diretamente na performance do contrato no futuro.   

Diante de todas essas interferências, é de se imaginar que as estratégias 

formuladas pelos contratantes carregam uma elevada dose de mensuração dos 

custos envolvidos para, do lado do Poder Público, criar incentivos suficientes que 

torne atrativa a exploração da área oferecida em parceria, e, do lado do agente 

privado, avaliar qual a medida adequada de ingresso de recursos que garantam a 

viabilidade do negócio e o retorno do investimento. Esta ponderação é que 

caracteriza o cálculo dos custos de transação envolvidos.  

Por esta razão entende-se necessário, neste trabalho, utilizar os 

pressupostos teóricos da AED, em especial a noção de incompletude contratual, 

para explicar o movimento entre os órgãos de controles e Poder Concedente quando 

entabulam tratativas acerca da melhor maneira de formatar a oferta contratual ao 

mercado. 

Em face do regramento de contratação no setor público brasileiro a que 

aludimos, o pressuposto vigente reside mais no processo formal de contratação do 

que no resultado a ser alcançado. Ainda mais porque, dada a característica de 

contrato de adesão das avenças firmadas pelo Estado, fica reduzida a possibilidade 

de imaginar normas supletivas flexíveis no contrato.  

Estas características fazem da abordagem da completude contratual o 

ponto de chegada, quando deveria ser o ponto de partida para inserir clivagens 

teóricas que permitam o desenvolvimento de mecanismos restritivos da ocorrência 

de práticas oportunistas e estimuladores da revelação da assimetria de informação, 
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com vistas a encontrar a solução mais eficiente possível para equilibrar o inerente 

custo de transação maximizado pelos agentes. 

Uma clivagem teórica que considere a incompletude contratual abre a 

possibilidade de posicionamento teórico-metodológico para analisar as parcerias 

entre poder público e poder privado nas concessões, a partir da alocação de riscos. 

E no ponto que aqui interessa, permite-nos abordar a repartição e alocação de 

riscos não somente quando das negociações entre Poder Concedente e agentes 

privados interessados em contratar. 

Permite demonstrar que, mesmo antes de se ofertar ao mercado uma 

modelagem de parceria, muitos riscos podem ser mitigados quando da atuação dos 

órgãos de controle como supervisão de análise que pode melhorar a eficiência 

econômica da futura avença. Nesta fase, podem-se manifestar custos de transação, 

e riscos como assimetria de informações, seleção adversa e risco moral. 

 Esses elementos que compõem a base teórico-metodológica da AED no 

campo dos contratos incompletos favorecem o estudo sobre o papel do controle 

técnico exercido pelos Tribunais de Contas, na fase ex ante da contratação (porque 

reduz riscos de seleção de propostas adversas ao interesse público), e na fase ex 

post (porque diminui a possibilidade de baixa performance do objeto e mecanismo 

de negociação que gerem rendas adicionais para o contratado) (Nóbrega,2009)36. 

Essa atuação dos órgãos de controle contribui na redução dos componentes de 

incertezas e na redução dos riscos inerentes à contratação, vez que possibilita a 

revelação das assimetrias de informações. 

 

2.1.4 - Dos riscos inerentes aos contratos incompletos e da 
necessidade de redução de riscos por uma supervisão reveladora 

 

Na compreensão dos contratos incompletos, sob a perspectiva que vimos 

abordando até aqui, ganha relevância o modo como são construídos os incentivos 

contratuais para que se concretizem as transações. 

                                                 
36

 Op.cit. 
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É importante partir do pressuposto de que os agentes atuam, na maior 

parte das transações de natureza econômica, com vistas a maximizar os seus 

interesses (mesmo que em determinadas circunstâncias manifestem 

comportamentos altruístas que não têm qualquer relação com interesse), e nessa 

atuação nem sempre revelam todas as informações disponíveis, como forma de 

produzir uma alocação maior de recursos a seu favor. 

Do mesmo modo, as propostas que os agentes formulam entre si contém 

a avaliação dos custos incorridos e a incorrer para concluir o negócio. Nesse 

sentido, os custos de transação de uma contratação podem ser influenciados pelos 

impactos produzidos por instituições legais ou impactos econômicos na alocação de 

custos gerados por essas instituições. Sem falar nas organizações que influenciam a 

transformação do sistema jurídico e a consecução de resultados econômicos37 

(ZYLBERSZTAJN, SZTAJN; 2005). 

Assim, as contingências relevantes que serão ou deixarão de ser 

reveladas no curso da transação, mediante as estratégias que os agentes adotem, 

caracterizam os contratos como “funcionalmente acabados” (incompletos), por 

servirem de regramento para as partes e cumprirem uma função de atribuir 

segurança ao pactuado, e não “perfeitamente acabados” (completos), posto a 

impossibilidade de conhecimento ilimitado de todos os eventos futuros, além da 

natural divisão de informação presente na fase das tratativas. 

Acresça-se que na fase postulatória da avença diversos riscos estarão 

estruturalmente vinculados à transação, uma vez que os agentes farão permanente 

ponderação dos custos a incorrer, como modo de avaliar os incentivos à disposição. 

Nessa fase de tratativas, poderá haver manifestação de ameaças como assimetria 

de informações, seleção adversa e risco moral. 

É neste momento que uma instância supervisora assume importante papel 

para revelar informações e mitigar riscos. 

2.1.4.1 - Dos contratos incompletos e os riscos de assimetria de 
informações, risco moral e seleção adversa nas outorgas de 
concessões 
 

                                                 
37 Op.c it .pp.3 
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Como dito anteriormente, a lógica do contrato completo funciona mais 

como ponto de partida do que como ponto de chegada, sob a clivagem da Teoria 

Econômica do Contrato. 

O que se defendeu até aqui pode ser interpretado como uma perspectiva 

intuitiva ou pragmática da incompletude contratual ou “modelo canônico” do 

inacabamento contratual que, sob os auspícios da influência da teoria econômica, 

considera que essa incompletude é fundada numa impossibilidade de acabamento 

eficiente em face das seguintes características (ARAÚJO, 2007)38:  

a) a impossibilidade de acabamento contratual é uma resposta pragmática 

a um contexto econômico e jurídico cheio de incertezas e imperfeições, o que não 

estimula os agentes negociarem à exaustão por saberem que as estipulações 

resultantes não erradicam e nem cobrem eficientemente os riscos subsistentes ou 

mesmo porque não têm o condão de provocar a tutela ou supervisão adequada; 

b)há um inacabamento involuntário em face de condições estruturais como 

a assimetria de informações, no sentido das partes não dominarem completamente 

todas as estipulações possíveis; 

c)insusceptibilidade de supervisão da conduta de uma das partes pela 

outra, o que caracteriza a inobservabilidade e, 

d)insuscetibilidade de supervisão de conduta de ambas as partes por um 

terceiro,  que caracteriza a inverificabilidade  

Esse “modelo canônico” de que nos fala ARAÚJO (2007) foi enriquecido 

com a teoria dos custos de transação, por esta demonstrar ser possível um processo 

contínuo de busca de completude contratual em face de que é característica no 

momento de realização das transações os agentes fazerem permanentes 

ponderações quantos aos custos marginais (como as informações ocultadas pelas 

partes - nível de informação - ou a “excessiva completude” pretendida) e aos 

benefícios marginais (decorrente da redução ou eliminação de ação oportunista dos 

agentes ou da necessidade de renegociação ex post). Assim, o contrato completo 

deixa de ser um “conceito regulador” para representar instrumento que concretiza o 

                                                 
38ARAÚJO,Fernando in Teoria Econômica do Contrato.  
Coimbra:Almedina,2007,pp.151 a 186  
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máximo possível de completude dentro das possibilidades abertas por um específico 

quadro de custos de transacção39. 

Essa perspectiva permite assumir que os contratos não têm “acabamento 

perfeito”, no sentido de completude, mas apenas “acabamento funcional”, pois 

Um contrato não é perfeitamente completo se as partes 
desejariam estipular mais, ou deveriam fazê-lo em termos de 
eficiências, sendo apenas impedidas pela dificuldade inerente 
à descrição ex ante das contingências 
relevantes;distinguindo-se do contrato funcionalmente 
completo, que é aquele que alcança a eficiência 
objetivamente possível dados os constrangimentos de 
observabilidade e de verificabilidade presentes no contrato, 
sendo portanto o contrato que optimiza a ponderação custo-
benefício introduzida pela onerosidade da negociação.40 

 

Como vimos reiteradamente afirmando acerca do papel de mecanismo de 

revelação ou supervisão das transações contratuais na análise prévia, os órgãos de 

controle podem amenizar essa dificuldade inerente à descrição ex ante das 

contingências relevantes a que faz menção o autor citado, uma vez que os contratos 

típicos de outorga de concessões se enquadram perfeitamente nisso que se chamou 

de “acabamento funcional”, pois neles fica ressaltada a presença de um número 

expressivo de tais contingências, em face de diversos riscos. Isso decorre de 

diversos fatores tais como racionalidade limitada, complexidade e incerteza, além de 

oportunismo e especificidade de ativos que podem provocar também a seleção 

adversa e o risco moral. Valemo-nos de NÓBREGA (2009) para sintetizar cada um 

desses riscos quando aplicados à contratação pelo Estado 

Além da racionalidade, o oportunismo e a especificidade 
do ativo são componentes fundamentais para definir a 
dimensão dos custos de transação. Conforme afirma FIANI, o 
oportunismo leva à transmissão de informação distorcida e 
promessas que os contratantes sabem , de antemão, que não 
serão cumpridas.(...) Esse oportunismo surge exatamente 
diante das assimetrias de informação existentes entre 
contratante e contratado. No caso de licitações, por exemplo, 
o poder contratante não tem informação adequada sobre a 
capacidade operacional ou mesmo a estrutura de custos da 
empresa vencedora do certame. Apenas tem uma sinalização 
advinda dos requisitos exigidos na lei 8666/93 para 
qualificação técnica e econômica(...) 

Esse comportamento oportunista pode se dar tanto antes 
quanto depois de celebração do contrato. Se ocorrer antes, 
estamos diante de uma situação de seleção adversa, 

                                                 
39 Op.c it .p-161  
40 Op.c it .p-183  
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quando o agente possui informação privilegiada antes da 
assinatura do contrato e o contratante sabe disso.(...) 

Esse fenômeno ocorre em muitas licitações, sobretudos 
quando o objeto é bastante complexo. Como dissemos a 
administração não tem de antemão condições de saber das 
reais possibilidades do contratante de executar o objeto do 
contrato. Os critérios de qualificação técnica e econômica 
restam insuficientes para revelar informações seguras para o 
poder concedente das reais capacidades e/ou interesses para 
executar adequadamente o objeto. 

Nesse caso, por conta da seleção adversa, muitos problemas 
surgem em licitações. Em obras, por exemplo, não é 
incomum o licitante vencedor assinar um contrato já de 
antemão sabendo que não ira cumpri-lo, executar uma parte 
da obra e interromper a execução alegando desequilíbrio 
econômico financeiro diante da existência de caso fortuito e 
força maior. 

Assim, parece claro que em muitos casos de contratos de 
concessão de serviço publico e PPPs esse problema de 
seleção adversa será encontrado e mecanismos reveladores 
de informação dos contratados deverão ser estabelecidos. 

Outro problema que assola as contratações do governo para 
grandes obras é a questão do Moral Hazard (risco moral). 
Nesse caso, a vantagem informacional surge após a 
assinatura do contrato. Seria o caso, de uma empresa 
começar a executar um contrato e começar a baixar a 
qualidade do insumo utilizado, com o fito de reduzir seus 
custos. A exemplo do que vimos no na seleção adversa, o 
moral hazard é um exemplo claro da presença de assimetrias 
de informação em procedimentos licitatórios.(...) 

Um ponto que também merece destaque é a especificidade 
do ativo. Quanto maior for a especificidade, a peculiaridade 
do ativo empregado, maior a possibilidade do surgimento de 
quase-renda, ou seja, a diferença de retorno da aplicação do 
ativo naquela atividade ou em qualquer outra atividade 
alternativa. Da mesma forma, quanto maior for essa 
especificidade, mais o contrato e o contratante se 
relacionarão de forma exclusiva ou quase exclusiva. Segundo 
Willianson, existem vários tipos de especificidade de ativos 
que precisam ser considerados.Por fim, temos também a 
especificidade que surge do processo continuo de uso e 
aprendizado (human-asset specificity)(...)Esse é o caso de 
contratos de grande vulto, sobremodo em concessões de 
serviço público e PPPs. Essa especificidade de grandes 
obras leva o que a literatura trata como o “problema do 
refém” ou hold up, possibilitando que uma parte explore a 
fragilidade da outra parte em renegociações ex post à 
assinatura do contrato. Isso aparece de forma clara em 
contratos de infraestrutura porque há a existência de sunk 
costs, ou seja, os investimentos são muito específicos e não 
há utilização alternativa para eles. Isso , repetimos, recobre 
os contratos de elevado grau de dependência e grande 
possibilidade de comportamentos oportunistas. Dessa forma, 
as partes terão incentivos para se apropriarem de qualquer 
ganho adicional durante a execução contratual.  
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O grande desafio é encontrar um uso alternativo para o ativo 
envolvido (second Best) de forma a diminuir a apropriação de 
renda,41 

 

Esses riscos manifestam-se num contínuo, haja vista que na ocorrência de 

assimetria de informações e comportamentos oportunistas revelam-se risco moral e 

seleção adversa, podendo a supervisão ex ante mitigá-los. 

  

2.1.4.2 - Da supervisão contratual como instrumento de revelação 
 
 

Um aspecto que ganha relevo nas tratativas contratuais e na relação 

contratual quando concretizada diz respeito ao seguinte fato: se os agentes quando 

transacionam sempre maximizam seus interesses e qualquer intervenção contribui 

para elevar os custos de transação provocando, por conseguinte, maior dispêndio 

contratual pelo Estado é de se indagar em que medida a presença de instituições 

como os órgãos de controle exercendo controle ex ante contribui para reduzir ou 

aumentar os custos de transação? 

Dito de outra forma: é possível evitar falhas na comutatividade contratual, 

por meio de uma supervisão distributiva de riscos? 

É neste aspecto que se torna necessário o desenvolvimento de estruturas 

institucionais que possibilitem a minimização dos riscos de ineficiência do gasto 

público, de modo a evitar que o Estado se torne refém do parceiro privado e 

aprisione-se em renegociações que terminem por gerar aportes adicionais de 

recursos para o agente, na fase de execução contratual. Ou de um controle mais 

efetivo para analisar a qualidade e completude/incompletude dos contratos pode ser um 

instrumento útil, além de revelar as informações necessárias durante a execução dos 

contratos para diminuir as assimetrias informacionais (NÓBREGA, 2009)42  

Este trabalho assume que o controle externo exercido pelos Tribunais de 

Contas, particularmente na modalidade de controle prévio às contratações para 

delegação de serviços públicos, constitui-se em importante mecanismo de revelação 

                                                 
41 Op.cit.p.09  
42 Op.cit p-12 
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de assimetria de informação e reduz a prática de oportunismos que contrariem o 

interesse público, tanto na fase de processamento da avença contratual (competição 

por licitação), ex ante, quanto na fase de execução contratual, ex post, contribuindo 

para evitar gastos ineficientes em desfavor do Estado.  

O desafio tanto para o Estado, que passa por reformas e empreende 

relações com agentes econômicos num mercado complexo, quanto para os 

Tribunais de Contas, no exercício do controle externo, é desenvolver expertise para 

dispor de informações que propiciem que as transações, a resultarem em contratos, 

possam ser firmadas com menores custos e altos níveis de eficiência. 

Essa intervenção das instituições de controle, a partir do aporte teórico da 

Economia de Custos de Transação e do modelo agente-principal, para fundamentar 

a natureza incompleta dos contratos, também pode ser enriquecida com a 

perspectiva de que o modelo clássico de contratos pressupõe a prevalência de 

produção de normas de natureza imperativas, que são estabelecidas tendo como 

pressuposto a liberdade e autonomia contratual e, no caso dos contratos 

administrativos, a supremacia do interesse público.  

No entanto, como já exposto, essa perspectiva de análise exclui na teoria 

do contrato a possibilidade de auto-disciplina e auto-composição pelas partes 

envolvidas, o que gera a permanente necessidade de hetero-disciplina e hetero-

composição, que exigem do legislador e do judiciário tomada de atitudes para 

incrementar a eficiência de soluções jurídicas, em especial daquelas que se 

prendem com fenômenos de mercado, ou afins (ARAÚJO;2007)43. Priorizam-se 

normas de natureza imperativas afetas à estrita legalidade. 

Na teoria econômica do contrato, a sugestão para estipulação de 

cláusulas de salvaguardas negociais ou as chamadas normas de natureza supletiva, 

particularmente no ex ante contratual, adquirem importância por tornar as avenças 

menos sujeitas ao alto grau de ineficiência estrutural, como aponta ARAUJO (2007): 

O que é essencial na opção pelas normas supletivas é, do 
prisma econômico, o intuito de promover a eficiência ex ante, 
fornecendo às partes critérios e limites predispostos – que as 
ajudem a elaborar programas de condutas, a fixarem 
inequívocas adstrições a deveres e a distribuírem riscos entre 
elas, tudo com o máximo de eficiência “procedimental” e com 
um mínimo de vassalagem às “intenções” substantivas” das 

                                                 
43 Op.cit .p-525 
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partes. a vantagem da opção pela supletividade em 
detrimento da imperatividade reside no facto de se confiar no 
juízo de oportunidade das partes como critério supremo da 
disciplina do contrato: duas normas, uma imperativa e uma 
supletiva, podem ter exactamente o mesmo conteúdo, mas é 
evidentemente a segunda que se coaduna com o respeito 
pela autonomia privada.44  

 

Assim, a adoção do aporte teórico da Análise Econômica do Direito na 

teoria do contrato, possibilita reafirmar que sua incompletude pode ser mitigada com 

a atuação de instituições, tipo os órgãos de controle, que funcionem como 

mecanismo de revelação que tornem a informação mais simétrica e possibilitem 

melhores critérios de encontrar soluções ótimas para o contrato administrativo, 

principalmente atuando ex ante, haja vista a manifestação de maior eficiência na 

aplicação do recurso público45. 

Como foi sugerido em outra oportunidade deste trabalho, a supervisão 

nem sempre é economicamente injustificável. É certo que qualquer supervisão terá 

sempre custos sociais não negligenciáveis, haja vista que não há nenhuma solução 

eficiente que seja universalmente tida por justa, e que em contrapartida não há 

justiça distributiva gratuita, não há justiça distributiva que não(...) inviabilize algumas 

transações (ARAÚJO,2008)46. 

No entanto, a intervenção promovida pelos órgãos de controle na fase ex 

ante, em que a relação é no âmbito do próprio Estado (órgão de controle e Poder 

Concedente), faz-se economicamente justificável como pontuaremos no momento 

oportuno. 

Mesmo assumindo que qualquer supervisão ou “justiça distributiva” pode 

provocar custos e inviabilizar outras transações, ARAUJO (2008) reconhece que em 

algumas circunstâncias essa “supervisão justiceira” ou “supervisão distributiva” que 

reequilibra a ocorrência de “falhas comutativas”, justifica-se economicamente pelas 

seguintes razões 

                                                 
44 Op.cit. p.529-530 
45 Quando da abordagem do mecanismo de revelação ARAÚJO assim leciona “A maior parte das 
vezes que a Teoria do Contrato fala do conceito de ‘contrato ótimo’,ou aborda o tema da ‘optimização 
do contrato’, refere-se ao problema do estabelecimento de um ‘mecanismo de revelação’ que torne 
bilateralmente transparentes as preferências das partes, reduzindo a incidência da assimetria 
informativa (ainda quando no fim ela seja inerradicável), aumentando a observabilidade recíproca e 
propiciando um equilíbrio espontâneo, ou, em alternativa, incrementando a viabilidade da hetero-
tutela através de um incremento de verificabilidade” . 
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Seja porque, em certas circunstâncias, é só pelos resultados 
injustos que pode determinar-se que algo viciou a própria 
formação do contrato, destruindo o pressuposto de ausência 
de vício ou falta de vontade ou de liberdade,ou mais 
ambiciosamente o pressuposto de um contrato perfeito 
celebrado com plena racionalidade e com custos de 
transação despiciendos(...) 

Seja porque a própria repetição de desequilíbrios nos ganhos 
advenientes das trocas pode agudizar a desigualdade a ponto 
de inviabilizar a continuação das trocas, prejudicando a 
própria parte “cronicamente ganhadora” com essa dissolução 
do ambiente contratual por cumulação de efeitos de 
“insustentabilidade míope” – um pouco como se espera que a 
“sofreguidão parasitária”, destruindo o hospedeiro, acabe por 
revelar-se uma estratégia insustentável, suicidaria, para o 
próprio parasita (poderia sintetizar-se, mais solenemente, que 
a acumulação de injustiças nas trocas acaba por revelar-se 
globalmente ineficiente, ao baixar a freqüência das 
transacções). 

Seja ainda porque, em caso de incumprimento, é preciso 
suprir a ausência do resultado esperado através de uma 
reconstrução contrafactual que – desapoiada obviamente nos 
factos – tem que alcançar, até em nome da preservação de 
confiança no instrumento jurídico contratual, e por isso 
também em nome da eficiência econômica(...).47 

A importância do diálogo prévio entre os órgãos de controle e Poder 

Concedente na formatação da proposta de concessão comum ou na modelagem 

PPP, contribui para diminuir os riscos de ofertar propostas com custos subestimados 

e para as quais não acorra nenhum interessado, assim como evita que se formate 

propostas com preços superestimados que tornem o contrato antieconômico para o 

Estado. 

Porque tanto numa circunstância quanto noutra, a ausência de supervisão, 

pode ressaltar a simbiose prejudicial entre Estado e Agente Privado naquilo que a 

passagem acima chamou de sofreguidão parasitária. É que custos mal 

dimensionados em decorrência dos riscos decorrentes de assimetria de informação, 

por exemplo, podem provocar contratações nas quais prevalece o oportunismo e a 

inadequação econômica. Essa inadequação comprometerá a performance e tende a 

tornar-se uma relação viciosa entre Estado e contratado nos moldes de hospedeiro e 

parasita, de modo a que este termine por destruir aquele.

                                                                                                                                                         
46 Op.cit.pp.109  
47 Op.cit.pp.109 



  

3 – A FORMATAÇÃO DE INCENTIVOS NA FASE PRÉ- 
LICITATÓRIA. DIÁLOGO CONTROLE EXTERNO E PODER 
CONCEDENTE 

 

O material empírico coletado para este trabalho abrange decisões do TCU 

em análise de modelos de concessões comuns para a área de rodovias federais. 

Como informado no capítulo um, a atuação do TCU é regulamentada por 

Instruções Normativas que disciplinam as fases de análise do programa de 

concessões federais.  

Antes do lançamento dos editais de licitação, o órgão de controle é instado 

a se manifestar sobre a formatação da modelagem escolhida, desde a composição 

de custos das obras de engenharia até a análise do Estudo de Viabilidade Técnico e 

Econômico (EVTE) do empreendimento. Este é o chamado controle prévio, cuja 

legalidade e legitimidade para o seu exercício pelo TCU já foi objeto de abordagem 

anteriormente. 

Os segmentos para os quais o Estado decide formar parcerias com a 

iniciativa privada, por meio de concessão, terão a modelagem definida pelo Poder 

Executivo ou  pela Agência Reguladora.  

Essa diversidade ocorre principalmente porque naqueles setores da 

economia que estejam sob regulação caberá a essas agências especiais a função 

de normatizar os aspectos técnicos e operacionais materializando, na área 

econômica, as políticas públicas formuladas pelo Poder Executivo para referido 

setor. Quando se trata de setores não abrangidos naquelas circunstâncias, o 

procedimento licitatório será levado a cabo pelo próprio Poder Executivo. 

Assim, o TCU tanto entabula tratativas com o próprio Poder Executivo 

representado pelo ministério competente, como com própria a Agência Reguladora 

da área específica. 

Nesta ocasião em que se decide por outorgar a concessão, seja na 

modalidade comum ou PPP, começa o diálogo entre o TCU e o setor responsável 

pela futura licitação. E antes que ocorra a oferta da concessão para o mercado, cabe 
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ao Tribunal analisar integralmente os termos da modelagem escolhida no chamado 

primeiro estágio da fase prévia de fiscalização. 

Após a instituição do Programa Nacional de Desestatização (PND) pela 

Lei nº 9.491 de 09 de setembro de 1997, e o papel cada vez mais importante das 

Agências nos segmentos sujeitos à atuação dessas entidades especiais, o TCU, no 

exercício seu poder regulamentar, reavaliou sua forma de atuação e passou a 

analisar a eficiência da entidade reguladora e a qualidade do serviço. 

O mais importante, no entanto, é que o órgão federal de controle além de 

analisar a eficiência das decisões dessas Agências e a qualidade dos serviços 

prestados de cada concessão realizada, faz a análise prévia dos processos 

definidos como passíveis de outorga. Esta análise servirá de parâmetro para definir 

se a modelagem escolhida atende aos requisitos da legalidade, economicidade e 

eficiência. 

Assim, seja a concedente o Poder Executivo ou a Agência Reguladora, 

toda a modelagem, antes de ser lançada ao mercado, passará pela análise do órgão 

de controle e o edital só será disponibilizado e realizado o certame licitatório, acaso 

ocorra a liberação pelo controle.  

Pode-se dizer que nesta primeira fase das decisões governamentais sobre 

a política de investimentos macro-econômica, por desestatização e transferência 

para o privado ou por parcerias, aquele que assume a condição de concedente (ente 

regulador ou o próprio ministério da área respectiva) formata a modelagem que 

oferecerá ao mercado. Mas, antes que essa modelagem esteja pronta para oferta ao 

mercado, passará sob o crivo do órgão de controle que analisará a viabilidade ou 

não daquele modelo, podendo determinar a suspensão do procedimento, o ajuste de 

fatores ou a redefinição de parâmetros. 

Nessa fase prévia identifica-se uma peculiar relação Principal-Agente. 

Aquele que coordena a modelagem de concessão pretendida (seja Poder Executivo, 

seja Agência Reguladora), após coletar dados e elaborar diversos estudos sobre a 

área a ser desestatizada ou objeto de investimentos público-privado, assume o 

papel de principal e oferta um conjunto de informações a ser submetido ao crivo do 

órgão de controle que na condição de Agente, utilizará as informações de que 
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dispõe e a expertise adquirida para analisar a viabilidade do empreendimento 

proposto. 

Esse diálogo será de cooperação e de ajustes de lado a lado, acerca de 

fatores envolvidos no empreendimento. Mas também será de divergências, 

principalmente quando em confronto as concepções sobre o limite da competência 

dos órgãos de controle externo quando o responsável pela concessão é a Agência 

Reguladora, relevando-se um debate que pertine a sobreposição de controles no 

ambiente regulado ou invasão de competência de um órgão sobre outro, de modo a 

comprometer a discricionariedade e especificidade técnica das  agências especiais. 

Entretanto, já tivemos oportunidade de assumir no capítulo 1 que o 

controle exercido pelos Tribunais de Contas não se confunde com o controle 

exercido pela agência. É que a fiscalização exercida pelos órgãos de controle é de 

segundo grau. Não se trata de substituir as agências no seu mister de regular a 

atividade econômica e no exercício de sua discricionariedade técnica. Pois, naquilo 

que diga respeito à discricionariedade da agência, cabe aos Tribunais a expedição 

de recomendações, ao passo que apenas nos atos vinculados é que os órgãos de 

controle externo exercem sua competência em plenitude e podem expedir 

determinações.  

Mas, o que aqui se deseja ressaltar é o fato de que essa primeira fase, ou 

primeiro estágio, entre os órgãos de controle (assumindo a condição de agentes) e o 

concedente (na condição de principal) trocando informações a respeito das 

características da modelagem adotada, é uma manifestação antecipada das futuras 

transações que serão firmadas entre o concedente (principal) e os licitantes 

(agentes). 

Assim como ocorrerá quando do procedimento licitatório propriamente dito 

de concessão e, posteriormente, na execução contratual, neste primeiro estágio, em 

que apenas está em discussão a modelagem do empreendimento que será 

oferecida ao mercado, manifestam-se todas as estratégias negociais. Apenas que 

aqui se encontra de um lado o concedente (principal) e de outro o órgão de controle 

(agente) numa relação de informação assimétrica. 

Nessa interação, o concedente desenha a modelagem da concessão com 

as informações e análise do mercado envolvido, de que dispõe. O órgão de controle, 
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por sua vez, sob a ótica da legalidade, economicidade e eficiência arregimenta-se de 

um conjunto de outras informações e parâmetros divergentes daqueles utilizados 

pelo Poder Concedente. E essas informações têm reflexo direto na formatação do 

edital e na formulação concernente à viabilidade técnica do futuro empreendimento. 

É que, a despeito de o Poder Concedente e o órgão de controle 

assumirem o papel de agentes garantidores da prestação adequada do serviço e da 

modicidade tarifária, quando envolvida a participação do usuário, a fase que 

antecede o lançamento do edital é composta de tratativas em que, por vezes, 

transparece a ideia de que essas duas partes estão em posições antagônicas. 

Para os limites deste trabalho, o que interessa assumir é o fato de que os 

órgãos de controle, nessa fase, assumem a condição de reveladores de informações 

e redutores de riscos futuros, pois ao analisarem os editais promovem 

recomendações ou determinações que previnem problemas na execução contratual. 

E esta atuação, além de propor alterações sobre clausulados contratuais, os quais 

foram originalmente redigidos sem proteger a Administração Pública contra riscos na 

execução, também determina alterações substantivas nos montantes pecuniários 

envolvidos, gerando significativa economia para o erário. Isso sem comprometer a 

qualidade do serviço e a modicidade tarifária. 

Não se deve relevar, no entanto, que essa atuação de controle 

concomitante deve ser exercida com compromisso público por parte dos órgãos de 

controle de modo a garantir a celeridade, sob pena de provocar elevados custos de 

transação na própria fase de competição, quando do lançamento, de modo a anular 

os ganhos obtidos nessa fase prévia.  

É que se essa análise concomitante, empreendida pelos órgãos de 

controle, deixar de ser célere, comprometerá os legítimos interesses políticos, 

sociais e econômicos envolvidos (sejam para os agentes econômicos, os usuários 

do serviço público ou para o erário). 

Nas análises de primeiro estágio das rodovias federais caracteriza-se uma 

modalidade de diálogo direto com o administrador da concessão. Entretanto, 

qualquer que seja a característica do diálogo (direto ou difuso), resta um fato que 

esta pesquisa assume como importante ao se verificar as manifestações do TCU 

que representam a base de dados da pesquisa. É que quaisquer das modelagens 
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adotadas ou segmento econômico a se investir, a análise ex ante revela a presença 

de assimetria de informação nas suas duas dimensões (exógena e endógena) ainda 

na fase pré-lançamento de edital e que, se não evidenciadas como são pelas 

decisões do TCU, gerariam maiores riscos na execução e comprometeria a 

performance do contrato.     

 

3.1 Diálogo entre TCU e ANTT na análise de concessão de rodovias 
 

Particularmente, em qualquer área que tenha sido incluída no Programa 

Nacional de Desestatização (PND), o TCU tem a competência para apreciar os 

processos de desestatização, entre os quais os relativos a serviços públicos objeto 

de concessão, permissão ou autorização, por força do disposto no inciso III do art. 2º 

c/c inciso VIII do art. 18 da Lei nº 9.491, de 09 de setembro de 1997. 

Assim também ocorre quando envolvida PPP nos termos da previsão da 

Lei 11079/2004. As áreas reguladas, pois, terão como formuladores da modelagem 

escolhida para o processo de desestatização a Agência Reguladora respectiva. 

Caberá a esta Agência apresentar ao TCU todos os documentos que permitam 

analisar a qualidade técnica, a tarifa proposta ou o preço estipulado, a viabilidade 

econômico-financeira do empreendimento e a proposta de clausulado editalício e do 

instrumento contratual. 

Nessa relação entre o TCU e a Agência Reguladora é que começam a ser 

delineados os conflitos entre o órgão de controle e o ente de controle técnico da 

área econômica respectiva. Embora seja uma relação de cooperação cujo objetivo é 

garantir que a modelagem de concessão seja oferecida ao mercado com 

economicidade e a vantajosidade para a Administração Pública, assim como a 

prestação do serviço de forma adequada e mantida a modicidade tarifária (quando 

envolvida a prestação de serviço público ao usuário), nem sempre a perspectiva do 

ente regulador se coaduna com a visão do órgão de controle. 

No âmbito da desestatização de rodovias federais a atuação do TCU é 

legítima, haja vista que aquelas estão sujeitas ao regime de concessão, a teor do 

inciso IV do art. 1º da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995 e, quando assim ocorre, ao 
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órgão de controle cabe a análise prévia procedida por meio de estágios, sendo o 

primeiro estágio aquele que antecede ao lançamento do edital de licitação. 

As rodovias sujeitas à desestatização têm o procedimento de modelagem 

coordenado por uma Agência Reguladora criada para este segmento de infra-

estrutura, Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a qual leva a cabo o 

chamado “Plano de Concessões de Rodovias Federais” no que respeita às 

concessões sob administração dessa agência. É que no referido plano de 

concessões, há uma definição híbrida sobre quem deve administrar o procedimento 

de início das parcerias, ora o Ministério dos Transportes, ora a própria agência. 

Do mesmo modo, a Lei 10.233 de 05 de julho de 2001 definiu o chamado 

“Plano de outorgas” o qual determina que para que se dê inicio ao procedimento de 

concessão, a rodovia deve estar incluída nesse plano. Independentemente de quem 

seja a competência para administrar a concessão, a atuação do órgão de controle 

TCU, no controle prévio, não diverge.  

Para este trabalho, foram coletados dados das análises empreendidas 

pelo TCU sobre a modelagem das concessões administradas pela ANTT. 

A IN nº 046/1998 regula no seu art.3º, inciso I, alíneas “a” a “g”, que 

documentos devem ser apresentados no primeiro estágio, os quais, por sua vez, já 

evidenciam a modalidade de controle a ser exercido e as conseqüências geradas 

para o edital a ser lançado.  

Ainda neste estágio cabe ao administrador da concessão apresentar a 

conveniência da outorga, a inclusão no “Plano de outorga” e o estudo de viabilidade 

técnica e econômica do empreendimento. 

É no estudo de viabilidade técnica do empreendimento que se requer a 

principal documentação que habilitará o exercício do controle no que respeita às 

informações de mercado utilizadas como pressuposto para definir valor de pedágio 

na rodovia, custo das obras de manutenção, reforma e ampliação, taxa interna de 

retorno, compartilhamento de riscos e, por fim, montante de investimento que 

definirá, em última instância, a política tarifária de modo a garantir o serviço 

adequado e a modicidade para o usuário. 
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Para o estudo de viabilidade técnica e econômica do empreendimento 

devem se apresentados os seguintes documentos, dentre outros julgados relevantes 

pelo administrador da concessão: objeto, área e prazo da concessão; quantificação 

e localização das praças de pedágio devidamente justificadas; estudos técnicos 

estimativos dos índices de fuga e impedância adequadamente fundamentados; 

estudo específico e fundamentado de estimativa de tráfego para a rodovia ou trecho 

de rodovia em licitação; orçamento, com data de referência, das obras a realizar 

previstas pelo poder concedente para o objeto a licitar; custo estimado de prestação 

dos serviços, incluindo os custos operacionais; projeção das receitas operacionais 

da concessionária; projeção de ganhos de produtividade, decorrentes de avanço 

tecnológico, aperfeiçoamento industrial, soluções técnicas inovadoras e 

soluções/produtos novos; eventuais fontes de receitas alternativas, complementares, 

acessórias ou decorrentes de projetos associados e, fluxo de caixa projetado do 

empreendimento, coerente com o estudo de viabilidade. 

Nesta documentação para o estudo de viabilidade técnica e econômica do 

empreendimento e nas tratativas entre o administrador da concessão e o órgão de 

controle, manifesta-se a troca de informações de caráter assimétrico, pois cada qual 

defende as suas perspectivas, sendo que o administrador da concessão toma como 

ponto de partida a lógica de funcionamento do setor objeto da concessão e os 

incentivos que devem ser formulados para estimular a participação de interessados 

na licitação, ao passo que o órgão de controle identifica em que medida as 

informações tomadas como base são condizentes com os princípios da eficiência e 

da economicidade que devem orientar a contratação pela Administração Pública, 

além de considerar os aspectos peculiares de cada concessão, principalmente se 

houver a realização de obras públicas, e àqueles envolvidos com o setor econômico 

e os agentes que podem atuar na concessão associado. 

No caso particular do “Plano de Outorga” de rodovias sob administração 

da ANTT, houve uma divisão dos trechos a serem concedidos por fase e, em cada 

fase, incluíram-se rodovias por etapas. A agência, por sua vez, definiu um “Plano de 

Exploração de Rodovias” (PER), de modo que a cada fase e etapa correspondente, 

a modelagem de cada trecho rodoviário aí inserido é submetida à análise do TCU. 
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O PER elaborado pela ANTT, ao definir o montante necessário para 

investimentos em cada rodovia a ser concedida contém a divisão de valores por 

fases, a saber 

TRABALHOS INICIAIS - da assinatura do contrato até o 6º 
mês de concessão. É a fase de eliminação de problemas 
emergenciais que signifiquem riscos pessoais e materiais 
iminentes dotando a rodovia de requisitos mínimos de 
segurança e conforto aos usuários;  

RECUPERAÇÃO – do 6º mês até o 5º ano de concessão. Os 
serviços de recuperação têm por objetivo restabelecer as 
características de projeto da via; 

  MANUTENÇÃO –  até o final da concessão. 

OBS: Simultaneamente às fases descritas acima, serão 
realizados, em caráter permanente, os trabalhos de 
Conservação, Operação, e Melhoramentos das rodovias.48  

 
Nos dados coletados para esta pesquisa, foram selecionados quatro 

procedimentos de outorga de concessões administrados pela ANTT, submetidos à 

análise no TCU, no chamado primeiro estágio. 

Desses empreendimentos três deles integram a 3ª Etapa das Concessões 

Rodoviárias Federais – Fase 1 (BR116MG,BR040MG/DF e BR381MG), ao passo 

que um integrou a 2ª Etapa da Fase 1. Todos constam do chamado Programa de 

Aceleração do Crescimento - PAC e foram incluídos no Programa Nacional de 

Desestatização - PND pelo Decreto nº 2.444, de 30 de dezembro de 1997. 

No quadro abaixo demonstramos quais as rodovias que foram objeto de 

análise pelo TCU, os trechos correspondentes, a extensão em quilômetros, o início 

da análise, a última decisão proferida e o estágio atual. 
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Rodovia Trecho
Extensão 

(km)
Início análise

Última 
decisão

Estágio atual
Valores 

envolvidos 
(bilhões)

BR - 116 – Divisa 
Alegre-MG

BR – 116 – Alem 
Paraíba - MG
BR - 040 – Juiz de 
Fora/MG, Belo 
Horizonte/MG
BR – 040 – Belo 
Horizonte/MG, Sete 
Lagoas/MG
BR – 040 – 
Brasília/DF, Sete 
Lagoas/MG

BR – 381MG

BR-381 – Belo 
Horizonte/MG, 
Governador 
Valadares/MG

301,00 03/10/2008
09/04/2010 
Acórdão 
684/2010

Suspensa para 
correção valor 

concessão e novo 
EVTE

5,8

BR – 116/324 
BA

BR – 116 – Feira de 
Santana
BR – 324 – Salvador 
– Feira
BR – 526 / BR – 324 
/ BA – 528
BA – 528 / BA – 526 / 
Aratu 

TOTAL 11 TRECHOS 2.735,10 25bi

7.1

QUADRO I – TRECHOS DE RODOVIAS INCLUÍDOS NO PER PARA CONCESSÃO 

09/04/2010 
Acórdão 
682/2010

680,60 
10/07/2006  e 
posteriormen
te 13/06/2008

09/02/2007 
Acórdão 
101/2007      

E 26/09/2008 
Acórdão 

2104/2008**

Contrato assinado e 
concessão em 

funcionamento. 
Concessionário 

vencedor VIA BAHIA

3,6

BR – 040MG e 
DF

936,80 03/10/2008
09/04/2010 
Acórdão 
683/2010

Suspensa para 
correção valor 

concessão e novo 
EVTE

8,5

BR -116MG 816,70 03/10/2008

Suspensa para 
correção valor 

concessão e novo 
EVTE

 

*Este trecho fora objeto inicialmente da modelagem PPP. Nessa modelagem o TCU identificou 
diversas irregularidades e imperfeições nos estudos técnicos de obras e na formatação da viabilidade 
econômico-financeira. Após essa análise houve redesenho e a modelagem passou a ser concessão 
comum. 
**O Acórdão 101/2007 expediu determinações para ajustes da modelagem PPP. Em face da 
mudança de modelagem, foi posteriormente emitido o Acórdão 2104/2008 que autorizou o 
lançamento do edital. Posteriormente houve a contratação e a concessão é operada por um 
consórcio de empresas denominado Via Bahia Concessionária de Rodovias S/A..  

 

   Desses quatro procedimentos, para três deles foram prolatadas decisões 

que abrangem recomendações e determinações, e ainda não tiveram os editais de 

licitação lançados no mercado, ao passo um desses procedimentos superou o 

primeiro estágio e foi concluída a licitação. Este trecho licitado, BR116/324BA, 

encontra-se concedido e em operação por um consórcio de empresas. 

O diálogo que se mantém no primeiro estágio entre o TCU e a 

administradora da concessão, ANTT, pode envolver a participação de outros 

agentes interessados como Ministério dos Transportes, instituição oficial de crédito 

(BNDES), que aportará recursos por meio de operação de crédito para o futuro 

                                                                                                                                                         
48 D isponível em <www.antt .gov.br>  Acesso em 24/04/2011 
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concessionário e empresas de consultorias que tenham formatado o projeto para a 

instituição oficial de crédito ou para a agência reguladora. 

Desse diálogo, o TCU emite recomendações ou determinações por meio 

de suas decisões nos procedimentos de análise ou, em razão de tratativas no âmbito 

meramente administrativo, obtém consenso acerca dos pontos de vista divergentes, 

os quais servem de parâmetros para novas análises sobre a modelagem. 

Nas reuniões administrativas pode surgir consenso que reflete diretamente 

no montante a ser investido e que fora inicialmente considerado. Em geral, as 

intervenções do TCU terminam por reduzir as estimativas iniciais de investimentos, 

de modo a que o montante anteriormente previsto e que compunha o elemento 

definidor da tarifa de pedágio a ser paga pelo usuário sofre redução significativa. O 

preço-teto da tarifa inicialmente prevista pela ANTT não raramente sofre redução e 

lança-se o edital, após essa análise no primeiro estágio, com um valor menor para 

os potenciais licitantes. 

A experiência tem demonstrado que o preço-teto obtido após a análise do 

TCU ainda sofre deságio no leilão de outorga da concessão rodoviária. No capítulo 

3, ao demonstrar o teor das decisões, esses fatos ficarão evidenciados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

4 – MANIFESTAÇÕES DE CONTROLE PRÉVIO, QUE 
CARACTERIZA ATO DE REVELAÇÃO  

 

As decisões do TCU que refletem, de forma consolidada, a revelação de 

assimetria de informação e os riscos que podem acometer as contratações futuras 

serão apresentadas a seguir e divididas pelos setores escolhidos. 

 

4.1 - Da revelação nas concessões rodoviárias 
 

Em todos os processos de concessão de rodovias federais uma premissa 

básica orienta o Poder Concedente: os benefícios advindos da melhoria da rodovia 

supera a rejeição do usuário ao pedagiamento. 

Nesse sentido, o TCU, na fase ex ante, busca analisar a proposta de 

modelagem desenhada pelo Poder Concedente para averiguar se essa premissa 

básica encontra-se atendida.  

A modelagem final do processo de concessão, sob a perspectiva do órgão 

de controle, é analisada levando em consideração a premissa básica apontada 

acima, de modo a se definir o preço da tarifa-teto e o montante necessário de 

investimentos e considera os seguintes aspectos:  

1)  objeto, área e prazo da concessão; 

2) quantificação e localização de praças de pedágios (sistema fechado 

e sistema aberto). O objetivo é garantir a equidade-valor da tarifa paga por percurso 

realizado - e a eficiência- custos para implantação, manutenção e operação da 

rodovia. Aqui o grande desafio é como conciliar fatores contraditórios entre si; 

3) estimativa de tráfego,índices de fuga e de impedância. Este ponto 

merece o tratamento técnico para os seguintes termos 

a) volume de tráfego - série histórica coletada periodicamente ao longo 

do ano; 

b) variações no volume de tráfego (sazonalidade) - série histórica 

coletada periodicamente ao longo do ano; 
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c) índice de fuga (desvio da praça de pedágio para evitar pagamento) e 

impedância (diminuição da quantidade de viagens em razão do pedagiamento na 

rodovia). Um alto índice nesses aspectos significa que os benefícios advindos da 

melhoria da rodovia não superam a fuga ao pedagiamento e a elevação da tarifa 

básica; e 

d) projeções de tráfego – a depender dos dados anteriores se formula a 

projeção para a rodovia. 

4) análise dos investimentos,composta de: 

a) valor do investimento inicial; 

b) elementos de projeto; 

c) ajuste do valor dos investimentos iniciais no fluxo de caixa; 

5) projeção das receitas operacionais da concessionária, abrangendo:

 a) estrutura tarifária; 

b) receita operacional da concessionária; 

c) projeção de ganho de produtividade da concessionária decorrentes de 

avanço tecnológico, aperfeiçoamento industrial, soluções técnicas inovadoras e 

soluções/produtos novos 

d) eventuais fontes de receitas alternativas, complementares, acessórias 

ou decorrentes de projetos associados 

e) fluxo de caixa projetado do empreendimento, coerente com o estudo de 

viabilidade compreendendo 

   e.1- taxa interna de retorno do projeto; 

   e.2 - tributação  benefícios fiscais(REIDI); 

e.3 - equilíbrio econômico-financeiro - fluxo de caixa 

marginal; 

   e.4  modicidade tarifária, reajuste e revisão tarifária. 

Nas concessões rodoviárias os itens, dentre os acima especificados, que 

mais apresentam problemas na alocação de riscos como seleção adversa e risco 
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moral, concentram-se na estimativa de tráfego, índice de tráfego e impedância, 

análise dos investimentos e projeção das receitas operacionais da concessionária. 

A partir da análise da modelagem proposta pela Agência Reguladora, o 

TCU tem manifestado uma supervisão que revela assimetria de informação e riscos 

que, se não corrigidos até o lançamento do edital, serão transferidos para a fase de 

execução provocando o comprometimento da performance do contrato.  

Não sem razão, do início das tratativas para averiguação da regularidade, 

economicidade e grau de eficiência da modelagem até a decisão final na análise do 

primeiro estágio, o tempo decorrido perdura por um período médio de 18 (dezoito) 

meses (vide Quadro I). Nesse ínterim, o diálogo entre essas instâncias evidencia 

que a fiscalização efetuada pelo TCU torna necessária a existência de um 

mecanismo de fiscalização permanente sobre o clausulado contratual. 

Nas concessões que foram selecionadas para este trabalho, em número 

de quatro (sendo que três se encontram com lançamento de edital suspenso para 

ajustes, em virtude de determinações e recomendações emitidas pelo TCU), 

demonstram-se a seguir as revelações promovidas pelo TCU nos três principais 

aspectos que definem o valor do investimento e tarifa-teto: volume de tráfego, 

volume inicial dos investimentos e projeção das receitas operacionais da 

concessionária. 

Ao final deste capítulo apresenta-se um quadro consolidado com os 

resultados obtidos pelas análises do TCU na definição dos investimentos 

necessários e no valor da tarifa básica de cada modelagem. 

4.1.1 Estimativa de tráfego 
 

Os estudos de tráfego constituíram-se num dos problemas da modelagem, 

haja vista que as informações apresentadas pela ANTT, e os demais atores 

envolvidos no processo (BNDES, Ministério dos Transportes), ou se apresentavam 

defasadas ou eram fundadas em dados produzidos pelos agentes econômicos 

potencialmente interessados na operação das rodovias. 

Uma das exigências do órgão de controle é que o estudo de tráfego, 

fundamental para definir a quantidade de praças de pedágio e o valor da tarifa, além 

de dever resultar de levantamentos com no máximo um ano de defasagem em 
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relação à decisão de conceder a rodovia, considere, também, a realidade macro 

econômica, particularmente a projeção de crescimento do PIB para os anos de 

vigência da concessão. Todos esses fatores refletirão na composição da viabilidade 

técnica do investimento. 

Em todas as decisões selecionadas para este estudo o órgão de controle 

(TCU) constata que o administrador da concessão (ANTT), ao realizar a composição 

do estudo de viabilidade da modelagem, fez uso de informações desatualizadas e 

produzidas pelos agentes econômicos potenciais exploradores das concessões.  

Trechos das decisões dos Acórdãos (vide quadro I), os quais não 

divergem entre si quanto ao mérito da análise, demonstram que o TCU revela para a 

ANTT a manifestação de assimetria de informação, que pode provocar o risco de 

seleção adversa e moral hazard (risco moral). 

A seguir ilustra-se o diálogo entre o TCU e o Administrador da concessão, 

neste ponto 

89. Conforme afirmado pela ANTT, o fator de sazonalidade 
mensal, aplicado sobre a contagem de tráfego aferida, foi 
determinado com base em dados de volumes diários médios 
mensais e de contagens obtidas junto ao Dnit, os quais não 
apresentam divisão por categoria de veículos. Nesse sentido, 
reporta o documento eletrônico "Estudos de Projeção de 
Tráfego.pdf", fls. 10 e 11 (fl. 3, anexo 1), in verbis: 

"Os fatores de sazonalidade mensal foram determinados com 
base em dados de volumes diários médios mensais e de 
contagens obtidas junto ao Dnit. Foram selecionados os 
seguintes locais de contagens do Dnit ao longo da BR 116: 
km 275, km 531,3, km 589, km 779,8 todos os postos 
situados no Estado de Minas Gerais. Os dados do Dnit para a 
rodovia BR 116 apresentam apenas o total de veículos, não 
estando classificado em automóveis e veículos comerciais. 
Dessa forma, adotou-se o mesmo fator de sazonalidade para 
todos os tipos de veículos." 

90. Naturalmente, é de se esperar que o fluxo de veículos de 
passeio e de caminhões de carga, por exemplo, apresentem 
sazonalidades bastante distintas, uma vez que são motivados 
por fatores substancialmente diversos. Assim, em um primeiro 
momento, as justificativas apresentadas pelos gestores para 
o emprego de coeficiente de sazonalidade único para 
veículos de transporte de passageiros e de carga afiguram-se 
insuficientes, o que pode comprometer a correção dos 
estudos. 

91. Nesse sentido, o despacho do dia 25 de março de 2009 
(fl. 145), contempla solicitação à ANTT para que enviasse a 
esta Corte de Contas, em cumprimento ao item 9.2.2.1 do 
Acórdão nº 2.104/2008, complemento do estudo de 
viabilidade econômico-financeira que contemplasse um 
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estudo de tráfego atualizado com a estratificação dos tipos de 
veículos na aplicação dos fatores de sazonalidade. 

92. A ANTT, por meio do memorando nº 123/2009/Suinf, 
datado de 5 de junho de 2009, encaminhou justificativa (fl. 
205) alegando que "os dados do Dnit são os que melhor 
representam as rodovias estudadas, pois possuem muitos 
pontos de contagem ao longo das mesmas". 

93. Contraditoriamente, a Agência relata, naquele mesmo 
documento, que "notou-se a deficiência de pesquisas de 
circulação de veículos nas rodovias em estudo. Além disso, 
as contagens executadas pelo Dnit são apresentadas sempre 
por total (sem participação por categoria), datadas entre os 
anos de 1994 e 2001 e muitas vezes com lacunas para os 
dados mensais". Admite, ainda, que "nos dados do Dnit, dos 
quais foram calculados os fatores de sazonalidade do estudo, 
apenas quatro dos doze pontos utilizados no mesmo 
possuem dados referentes ao ano de 2000 ou posterior. A 
composição de dados com base anual diferente pode ser 
estimada (...), porém produz índices com menor 
confiabilidade". 

94. Prossegue a ANTT reportando que "observou-se 
significativa diferença no fator de sazonalidade entre pontos 
da mesma rodovia" e "tem sido prática para os estudos de 
concessões é a adoção do Índice de Atividade da Associação 
Brasileira de Concessionárias de Rodovias - ABCR para 
obter-se um perfil da circulação de veículos nas rodovias por 
categoria (leves e pesados)". 

95. A autarquia concedente conclui sua exposição arguindo 
que, "a fim de melhor ajustar à realidade local, sabendo que 
não haveria significativa diferença entre as categorias de 
veículos, adotou-se (sic) os dados do Dnit para o cálculo do 
fator de sazonalidade como forma de simplificação, mas sem 
comprometer a qualidade do estudo". 

96. Resta claro, entretanto, que os argumentos expendidos e 
transcritos acima não autorizam ilação semelhante à extraída 
pela ANTT. Pelo contrário, apontam no sentido da 
inadequação do uso irrestrito e sem conferência dos 
dados reconhecidamente defasados, pouco detalhados e 
incompletos coletados pelo Dnit. 

97. Por outro lado, embora tenha sido prática a utilização das 
informações atualizadas e desagregadas provenientes da 
ABCR, vislumbra-se que essas não dizem respeito à rodovia 
objeto da outorga em tela e, ademais, não constituem dados 
oficiais, incorrendo no chamado risco moral (moral hazard).49 
(grifos por ora) 

 

Embora tenha acatado o estudo de tráfego apresentado, mesmo que 

defasado, o TCU emitiu recomendação para que nas futuras concessões o estudo 

de viabilidade técnica incluísse análise de tráfego atualizada. Entretanto, determinou 

                                                 
49 Os Acórdãos TCU 2104/2008, 682/2010, 683/2010 e 684/2010 têm o mesmo teor no ponto que 
aqui demonstramos. 
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novos cálculos incluindo estimativa de crescimento de PIB e seus reflexos no fluxo 

de veículos. 

As alterações tiveram repercussão no valor do investimento, como 

veremos em quadro que consolida os reflexos econômico-financeiros das análises 

empreendidas pelo TCU. 

 

 

4.1.2  Análise dos investimentos 
 
 

 Neste ponto, alguns problemas diagnosticados pelo TCU demonstram a 

revelação de riscos do mercado que nem sempre são considerados pelo 

administrador da concessão. Particularmente, por se tratar de concessão de 

rodovias, que envolve a realização de obras, há necessidade de um projeto básico 

que determine o orçamento para composição do estudo de viabilidade técnica e 

econômico do empreendimento (EVTE). Todavia, na elaboração da modelagem, a 

ANTT considera que o próprio ambiente concorrencial formará os preços. 

Nesse embate, o órgão de controle tem reiteradamente revelado que 

quanto às obras nas rodovias há necessidade de elaboração de projeto básico no 

momento mesmo da decisão pela concessão.  

Este aspecto é importante porque condiciona o valor inicial e total do 

investimento, com reflexos na tarifa-teto para o leilão. 

Outro problema intrinsecamente relacionado com o projeto básico diz 

respeito ao cálculo do valor de investimentos iniciais do empreendimento. Em 

algumas concessões, a ANTT não deduziu os valores dependidos pelo Poder 

Público em obras de reforma e recuperação de rodovias a serem concedidas. Ao 

considerar os valores já investidos, reduz-se a previsão de investimentos a ser feito 

pelo futuro concessionário, assim como o valor da tarifa-teto para o leilão. 

A seguir ilustra-se o debate e essa revelação pelo TCU    

159. Uma situação dessa natureza - em que o Poder Público 
recupera a rodovia para em seguida concedê-la à exploração 
pela iniciativa privada - só se justifica em um contexto em que 



 

 
 

89 
 

os investimentos por parte da concessionária sejam 
devidamente ajustados no fluxo de caixa do projeto, 
aumentando a rentabilidade do empreendimento e 
redundando, assim, em uma redução da tarifa de pedágio a 
ser cobrada do usuário do serviço. 

160. Há de se observar também que embora os custos 
apresentados nos estudos técnicos se refiram às cotações de 
preço de mercado, é notório que as concessionárias 
conseguem descontos significativos sobre estes preços, na 
medida em que os submetem a um regime concorrencial. Foi 
em vista dessa realidade que a Corte de Contas recomendou, 
no Acórdão nº 2.104/2008 - Plenário, à ANTT o 
desenvolvimento de bancos de dados próprios, contendo os 
custos operacionais e de obras rodoviárias praticados 
efetivamente pelas concessionárias. 

161. A observação contida no parágrafo anterior demonstra 
que as estimativas de custos dos investimentos adotadas 
pela Agência, sem dúvida, deixam margem para descontos, é 
o que se espera do leilão. Ao mesmo tempo, não há motivos 
para a preservação de custos para investimentos iniciais que, 
notadamente, já foram realizados. 

162. Ainda, com relação a esse assunto, em resposta ao item 
I, "c", da proposta de encaminhamento exarada por esta 
Unidade Técnica (fl. 299), a ANTT encaminhou a nota técnica 
nº 137/2009/GEROR/SUINF (fl. 308), na qual rebate os 
argumentos apresentados. 

    3.3.4.1.5 - Nota técnica ANTT nº 137/2009/GEROR/SUINF 

163. Na referida nota, a ANTT afirma que em momento algum 
sugeriu a inocuidade dos investimentos públicos realizados 
pelo Dnit, contudo, afirma que os dados mostram que há uma 
diferença de conceito entre o Dnit e a ANTT em relação à 
definição do que seja recuperação de rodovia. 

164. Segundo a Agência, as intervenções do Dnit são feitas 
em pontos isolados e não na extensão toda do trecho 
considerado que, portanto, não resultam em melhoria 
estrutural para os pavimentos. Aduz a Agência que os 
defeitos no pavimento são inter-relacionados e exponenciais, 
que a ausência de manutenção provoca aumento dos custos 
operacionais tornando incompatíveis com os preceitos de 
otimização técnico-econômica. 

165. A ANTT, completa seu raciocínio afirmando que se fosse 
seguida a lógica de atualização das variáveis que sofreram 
alteração no período, os investimentos iniciais também teriam 
que ser alterados para incorporar o aumento no valor de 
recuperação do pavimento, o mesmo ocorrendo com as obras 
de artes especiais que não sofreram intervenção no período. 
Segue a Agência argumentando que nesse diapasão 
deveriam ser revistas todas as demais variáveis como, por 
exemplo, a projeção do PIB que, devido à deterioração da 
economia mundial, teve uma brusca redução após o envio 
dos estudos. 

166. Em resumo, a Agência afirma que não é possível fazer a 
análise apenas das variáveis que diminuem a tarifa básica de 
pedágio. 
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3.3.4.1.6 - Análise da nota técnica ANTT nº 
137/2009/GEROR/SUINF 

167. Ora, tal ponderação não é razoável, pois não se trata 
de atualizar somente as variáveis que diminuem a tarifa 
básica de pedágio, mas sim, todas as variáveis que 
tenham um impacto significativo no projeto, tanto para 
mais, quanto para menos. 

168. Contudo, existem variáveis que devem ser 
analisadas em um contexto de longo prazo, levando em 
consideração séries históricas, como é o caso do PIB. 
Portanto, uma variação pontual em um período do ano, 
não poderá afetar significativamente sua projeção para 
os próximos vinte e cinco anos. 

169. De outro lado, os investimentos feitos pelo Dnit são 
fáticos, pontuais e imediatos, não partem de nenhuma 
projeção, e dependendo do seu vulto podem impactar 
significativamente o valor da tarifa básica de pedágio, uma 
vez que, desoneram o futuro vencedor do certame de 
executá-los. 

170. Também não é razoável, a afirmação da Agência de 
que os investimentos iniciais teriam que ser todos 
revistos, partindo da presunção de que da realização dos 
estudos até a subsunção da concessão ao vencedor do 
certame teria se passado um tempo suficiente para que o 
estado da rodovia como um todo se deteriorasse. 

171. Na época dos estudos, a rodovia apresentava 
grandes desgastes, tanto que depois foram realizados 
serviços emergências e de recuperação na rodovia. 
Embora lance dúvidas em relação ao estado geral do 
pavimento atual, a ANTT não colacionou informações 
capazes de demonstrar que a manutenção empreendida 
pelo Dnit foi ineficiente a ponto de permitir uma 
degradação ainda maior do que a consignada no projeto 
de concessão. (grifos por ora) 

 

 Os investimentos realizados pelo Poder Público antes do lançamento da 

modelagem de concessão, quando deduzidos, reduzem o montante necessário de 

investimentos e altera o cálculo da projeção do fluxo de caixa do empreendimento. 

Esses aspectos, por sua vez, modificam o valor da tarifa básica. Em duas das 

concessões analisadas houve a necessidade de modificar a projeção do fluxo de 

caixa, gerando benefícios diretos no valor da tarifa. No quadro abaixo consolida-se o 

volume de investimentos iniciais previstos e a dedução após a análise do TCU. 
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TRECHO ACÓRDÃO 
INVESTIMENTO INICIAL PREVISTO NA 
COMPOSIÇÃO INVESTIMENTO TOTAL

VALOR DEDUZIDO 
INVESTIMENTO INICIIAL

BR – 040 DF/MG 683/2010 R$200.460.000,00 R$25.448.678,81 

BR – 116 MG 682/2010 R$100.400.000,00 R$40.651.270,29 

BR – 040 BA 2104/2008 R$310.000.000,00 R$68.000.000,00 

QUADRO II- INVESTIMENTOS INICIAIS ALTERADOS

 

 

4.1.3  Outras revelações 
 
 

Outras revelações pelo TCU na análise de modelagem de concessões 

referem-se aos elementos que compõem a projeção das receitas operacionais da 

concessionária. Aqui se incluem a correta mensuração da Taxa Interna de Retorno 

(TIR), os benefícios fiscais, fluxo de caixa e garantia da modicidade com a inclusão 

de cláusula de revisão tarifária que contemple ganhos de produtividade e beneficie o 

usuário. 

No Acórdão 2104/2008, que analisou a concessão da rodovia BR – 

116/324-BA, consta precedente paradigmático que passou a orientar as análises 

seguintes do TCU em modelagens de concessão de rodovias e no diálogo com a 

ANTT.  

Dentro deste contexto se faz necessário uma pequena referência sobre a 

concessão da BR – 116/324BA. É que a citada decisão, além de paradigmática para 

as concessões em geral, também é significativa porque a concessão dessa rodovia 

fora anteriormente analisada sob a modelagem de PPP. O TCU analisara o projeto 

de PP e fizera uma série de recomendações de ajustes. Por decisão do 

administrador da concessão, em conjunto com o governo federal, houve alteração 

para concessão comum. 

A despeito das alterações sugeridas pelo TCU, a nova concessão foi 

submetida à análise do órgão de controle que identificou a necessidade de diversos 

ajustes e terminou por modificar o valor inicialmente previsto para investimento e, 

por conseqüência, a tarifa básica. Dentre as concessões analisadas pelo TCU e 

objeto deste trabalho, esta é a única que já se encontra em operação. 

Veja-se o debate acerca da definição da TIR contida na Decisão 

2104/2008 para BR116/324BA e que se repete, quanto à questão de fundo, sendo 
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reiterado nas demais decisões. A modificação restringe-se ao percentual final da TIR 

de acordo com as características de cada projeto. Em todos os casos houve 

reconhecimento pela ANTT quanto à necessidade de se proceder a mudanças na 

formatação da modelagem 

220. A definição correta da TIR é fundamental para o 
sucesso do projeto, pois, sendo determinante no 
estabelecimento da tarifa básica, afeta ao mesmo tempo a 
modicidade tarifária e o retorno do investidor. Além do 
que, no modelo usualmente aplicado às concessões 
rodoviárias no Brasil, a TIR é utilizada como proxy da 
taxa de desconto que serve como indicador a ser 
utilizado no equilíbrio econômico-financeiro dos 
contratos. Daí reside a importância de um estudo 
apurado e consistente na sua definição. 

221. Com efeito, uma das principais modificações em 
relação ao projeto antigo (PPP) foi a sua adequação ao 
modelo adotado nos Sete Lotes. Segundo o relatório 
executivo (fl. 6, anexo I) ela foi definida de acordo com o 
conceito apresentado na nota técnica conjunta 
SEAE/STN/MF nº 64, de 2007 (fls. 194 a 214, anexo I), que 
dispõe sobre a Taxa Interna de Retorno dos Estudos de 
Viabilidade Econômico-Financeira da Segunda Etapa de 
Concessões Rodoviárias Federais. 

222. O estudo desenvolvido pela SEAE/STN utilizou o método 
do Custo Médio Ponderado de Capital (WACC - Weighted 
Averaged Capital Cost), metodologia amplamente utilizada no 
Brasil e no exterior. O WACC representa a rentabilidade que 
um projeto deve alcançar para atender o serviço da dívida 
(capital de terceiros) e o retorno do investimento realizado 
pelos acionistas (capital próprio). Os fundamentos dessa 
metodologia estão baseados na teoria do "trade-off", segundo 
a qual existe uma estrutura ótima de capital que minimiza o 
custo e sua utilização está condicionada à existência de uma 
estrutura meta de capital (relação capital próprio/capital 
terceiros). 

223. Para o cálculo do custo de capital próprio foi utilizado o 
método CAPM (Capital Asset Pricing Model), metodologia 
também bastante conhecida no mundo das finanças. Esse 
modelo prevê que o retorno que um investidor espera receber 
deve cobrir, no mínimo, o retorno oferecido por títulos 
considerados livres de risco mais os retornos esperados pelos 
riscos associados ao negócio. 

224. A SEAE/STN, na nota técnica nº 64, de 2007, faz uma 
minuciosa análise dos parâmetros utilizados na apuração do 
custo médio ponderado de capital. Por meio do modelo 
CAPM, chega-se a uma taxa de 17,20% a.a.(custo do capital 
próprio). A nota técnica sugere que a estrutura ótima de 
capital para o caso em questão seria: 40% próprio e 60% 
terceiros. Utilizando-se esses dados no modelo WACC, 
chega-se a uma TIR real de 8,95% a.a.. 

225. Essa metodologia foi aplicada com sucesso nos Sete 
Lotes. Assim, a ANTT achou por bem aplicar a TIR 
decorrente dela no presente projeto. Apesar da metodologia 
ser apropriada, a pura e simples adoção da TIR encontrada 
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como meta, sem os devidos ajustes, deixou o modelo 
inconsistente. Primeiro, porque era necessária a atualização 
das séries históricas que determinaram os valores dos seus 
parâmetros; segundo, porque não só a TIR, mas também as 
premissas que a sustentam deveriam ser incorporadas ao 
modelo. Em outras palavras, não bastava estabelecer tal TIR 
como meta, as suas premissas deveriam ser consistentes 
com àquelas utilizadas no modelo. 

226. Dessa forma, foi solicitado à ANTT que providenciasse 
novo estudo que considerasse a evolução apresentada nos 
indicadores econômicos brasileiros nos últimos anos e que 
incorporasse ao modelo as premissas que fundamentaram a 
TIR-meta, para que a tarifa básica, desta forma, refletisse os 
benefícios da modelagem proposta. 

227. Em resposta ao primeiro ponto, a ANTT encaminhou 
a Nota nº 36/2008/STN/SEAE/MF, de 30 de junho de 2008 
(fls. 215 a 217, anexo I), que atualizou os dados referentes 
a nota técnica conjunta SEAE/STN/MF nº 64, de 2007. 
Dessa atualização resultou uma TIR real de 8,50% a.a., 
representando uma redução de 0,45 pontos percentuais 
na TIR-meta. 

228. Com relação ao segundo ponto, a ANTT corrigiu o 
modelo para contemplar as premissas que davam 
suporte a nova TIR-meta (8,50% a.a.). Primeiro, alterou a 
estrutura de capital para que ficasse o mais próxima 
possível daquela considerada ideal pela SEAE (40% 
próprio / 60% terceiros). Segundo, alterou o custo do 
capital de terceiros, que passou de 5,50% para 5,25% a.a., 
valor determinado na segunda nota SEAE/STN. (grifos por 
ora) 

 
 

No que respeita ao cálculo de projeção de receita, considerando os 

benefícios fiscais advindos do Regime Especial de Incentivos para o 

Desenvolvimento da Infra-Estrutura (REIDI), o TCU identificou inadequações que 

exigiram ajustes e tiveram reflexos no valor dos investimentos projetados. O REIDI é 

uma das principais medidas contidas no Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC) e suspende a exigência de pagamento da Contribuição para o PIS/PASEP e 

da Contribuição para o financiamento da Seguridade Social (Cofins) na aquisição de 

bens e serviços destinados a empreendimentos em infra-estrutura. 

Veja-se o debate acerca da definição dos benefícios fiscais contido na 

Decisão 682/2010 para BR116/MG e que se repete, quanto à questão de fundo, 

sendo reiterada nas demais decisões. A divergência entre um processo e outro se 

restringe aos reflexos econômico-financeiros dos investimentos. Assim como ocorreu 

na alteração da TIR, aqui também houve reconhecimento da ANTT  quanto à 

necessidade de modificações 
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221. A aplicação correta da tributação vigente ao modelo 
econômico-financeiro é fundamental para o sucesso do 
projeto. Os demonstrativos devem ser elaborados de acordo 
com as melhores práticas contábeis. O cálculo dos tributos 
deve levar em consideração as especificidades de cada 
exação: definição do fato gerador, base de cálculo, alíquotas 
aplicáveis, descontos permitidos e, ainda, benefícios fiscais, 
se existentes. 

222. O relatório executivo (fls. 120 e 121) informa 
escorreitamente, à luz da legislação vigente, os tributos que 
incidirão sobre a concessão: 

a) Diretos, calculados sobre a receita bruta da Concessionária 
oriunda da cobrança de pedágio: 

i. Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS e 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - 
Cofins, às alíquota de 0,65% e 3,0%, respectivamente, no 
regime cumulativo, ou seja, sem a possibilidade de créditos; 

ii. Imposto sobre serviços - ISS, à alíquota de 5% (alíquota 
máxima permitida por lei); 

b) Indiretos, calculados sobre o lucro líquido da 
Concessionária: 

i. Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, baseado no 
método contábil do lucro real, calculado à alíquota de 15% até 
R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e adicional de 
10% sobre o que exceder esse limite; e, 

ii. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL à alíquota 
de 9%. 

223. Verificou-se que os tributos acima foram calculados 
corretamente, no entanto, não foi considerado o benefício 
fiscal do Reidi. Desta forma, foi solicitado à ANTT que 
encaminhasse informações justificando sobre a sua 
aplicação (fl. 145). A Agência, em resposta, enviou por 
intermédio do ofício ANTT DG nº 243, de 15 de abril de 
2009 (fl. 171) uma nova planilha, desta feita, 
contemplando o benefício. 

224. Constatou-se, contudo, que o Reidi não foi 
corretamente aplicado, causando um benefício fiscal 
maior do que ocorreria na prática. A Agência considerou 
o desconto para os 25 anos de concessão, quando o 
correto é a aplicação apenas nos 5 primeiros anos. Desta 
forma, conforme o item 21 da pauta da reunião realizada 
em 29 de abril de 2009 (fl. 179) foi solicitado a correção 
das planilhas. 

225. A ANTT encaminhou a planilha corrigida por correio 
eletrônico datado de 9 de junho de 2009 (fl. 226). 
Destaque-se que, devido a essa correção, a tarifa básica 
foi reduzida em R$ 0,05 (cinco centavos de real). (grifos 
por ora) 

  

Por fim, cabe fazer referência a um aspecto de extrema importância nas 

modelagens de concessão, e que não passa despercebido pelo órgão de controle, 

quando das análises realizadas. Trata-se da questão sobre a garantia da 
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modicidade tarifária e a relação entre reajuste e revisão tarifária. Em geral, os 

procedimentos submetidos à análise não apresentavam a previsão de reversão em 

favor do usuário de possíveis ganhos de produtividade obtidos pela concessionária. 

A partir da Decisão 2104/2008 o TCU revelou a necessidade de se 

garantir a correta alocação de riscos, de modo a reverter em favor do usuário 

eventuais ganhos de produtividade quando da realização das revisões posto que ao 

concessionário já é garantida a proteção contra perda de valor da moeda, por meio 

de reajuste. 

Assim a referida Decisão firmou precedente nos seguintes termos  

232. Chama a atenção que nos estudos enviados, bem como 
nas concessões rodoviárias em geral, não existe um 
mecanismo de revisão tarifária periódica que possibilite uma 
ampla revisão da manutenção do equilíbrio econômico 
financeiro do contrato. 

233. O reajuste da tarifa, no presente caso, será feito 
anualmente baseado no Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), desta forma, a receita da Concessionária 
estará protegida contra a perda de valor da moeda. No 
entanto, qualquer perda ou ganho extraordinário auferido pela 
Concessionária nesse mesmo período não seriam 
repassados ao usuário, pois tal reajuste não prevê nenhuma 
hipótese de redução ou aumento do índice aplicado. 

234. Ainda no presente caso, previamente ao reajuste anual, 
será feita uma revisão para incorporar à tarifa as seguintes 
parcelas: diferença de arrecadação proveniente do 
arredondamento da tarifa, receitas alternativas que serão 
revertidas à modicidade tarifária e, ainda, a redução 
decorrente de eventual descumprimento pela Concessionária 
das metas operacionais. 

235. Devemos considerar, entretanto, que existem outros 
fatores não considerados acima, tais como: ganhos de 
produtividade, ganhos decorrentes da eficiência tecnológica - 
ponto esse já levantado no tópico que trata da estrutura 
tarifária -, redução dos custos, diminuição das despesas 
operacionais, etc., que geram o aumento extraordinário da 
receita e/ou a redução dos custos. 

236. Também, pode ocorrer a redução do custo de 
oportunidade do negócio devido a melhora das variáveis 
macroeconômicas que afetam o empreendimento. 

237. Nesses casos, a lucratividade do empreendimento será 
maior do que aquela considerada justa para esse tipo de 
empreendimento. Assim, a apropriação por parte da 
Concessionária de todo o lucro adicional não condiz com o 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Somente parte 
desse lucro caberia à Concessionária, como incentivo à 
eficiência. A outra parte deveria ser revertida para a 
modicidade tarifária, em conformidade com os preceitos da 
regulação por incentivos. 
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238. Como uma das formas de reversão à modicidade, a 
título de exemplo, pode-se fazer um paralelo com o setor 
elétrico. A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 
estabeleceu o chamado "Fator X", que é representado por um 
índice mensurado no momento da revisão periódica da tarifa. 
Sua função é compartilhar com o usuário parte dos ganhos de 
produtividade auferidos pelo concessionário entre uma 
revisão e outra. O "Fator X" geralmente funciona como um 
redutor do índice utilizado no reajuste anual das tarifas. 

239. Por outro lado, o aumento extraordinário dos custos e/ou 
das despesas da Concessionária também pode ocorrer. É 
lógico que parte desse aumento será automaticamente 
compensado nos reajustes anuais. Porém, dependendo da 
magnitude do aumento, a parte excedente poderá onerar em 
demasia o empreendimento e em certos casos inviabilizá-lo. 

240. Também poderá ocorrer um aumento do custo de 
oportunidade do negócio em virtude da deterioração da 
situação econômica do País. 

241. Desta forma, não seria justo a Concessionária arcar com 
um aumento desproporcional de seus custos e, também, o 
investidor deve ter a segurança de que seu investimento será 
adequadamente remunerado. Assim, a revisão periódica seria 
o momento adequado para reestabelecer as condições que 
garantam a justa remuneração do empreendimento. 

    (...) 

244. Também devem ser considerados os ganhos 
decorrentes do aumento de eficiência, do aumento da 
produtividade e da evolução tecnológica. Deve ser observada, 
ainda, a situação macroeconômica do País. 

245. A instituição da revisão periódica da tarifa de que 
trata a lei geral das concessões, Lei nº 8.987, de 1995, é, 
especificamente no setor rodoviário, imprescindível, em 
razão do longo prazo de concessão, da imprevisibilidade 
de variáveis impactantes no empreendimento e da 
suscetibilidade às variações das condições iniciais do 
contrato, tendo em vista a prestação do serviço 
adequado em conformidade com os princípios da 
continuidade, da eficiência e da modicidade da tarifa. 

246. A possibilidade do risco do empreendimento tornar-se 
oneroso ao ponto de inviabilizá-lo fere frontalmente vários 
princípios, entre eles, o da continuidade e eficiência do 
serviço público. Por outro lado, o não repasse dos ganhos 
extraordinários decorrentes da prestação do serviço afronta à 
modicidade tarifária. 

    (...) 

255. É necessária, portanto, a criação de um mecanismo 
de revisão periódica da tarifa. Esse mecanismo deverá 
assegurar uma remuneração justa à Concessionária, 
levando em consideração a estrutura de custos e 
receitas, bem como, o atual custo de oportunidade do 
negócio. Assim, ao longo da execução do contrato, os 
usuários compartilharão com a Concessionária os 
ganhos e os custos extraordinários advindos da 
exploração da rodovia, bem como, os benefícios e ou 
prejuízos advindos da situação econômica do País. 
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256. Nesse sentido, cabe determinar à ANTT que inclua 
cláusula prevendo a revisão periódica da tarifa a fim de 
repassar os ganhos decorrentes de produtividade e da 
eficiência tecnológica, o aumento ou a redução 
extraordinária dos custos e/ou das despesas da 
Concessionária, bem como, as alterações ocorridas no 
custo de oportunidade do negócio. (grifos por ora) 

 

 

4.1.4  Dos reflexos econômicos da revelação do TCU sobre o valor 
final dos investimentos 
 

Nas quatro propostas de concessões analisadas pelo TCU e que tiveram a 

ANTT como administradora, verifica-se a revelação de riscos capazes de 

comprometer a execução do contrato após a entrega da rodovia ao concessionário. 

Riscos que foram minimizados em face da atuação prévia do TCU que, ao 

estabelecer diálogo com a ANTT, antecipou problemas que poderiam ser 

negligenciados pelo Poder Concedente. 

E mesmo nessa fase prévia de formatação dos processos de concessão, 

observa-se que os atores envolvidos (ANTT e TCU) têm estratégias diferentes para 

modelar o procedimento a ser disposto no mercado. 

A atuação do TCU, porém, ao revelar os riscos e realinhar os 

pressupostos para calcular adequadamente o montante do investimento e, por 

conseqüência, da tarifa base a ser cobrada do usuário, termina por reduzir os riscos 

e diminuir as projeções de custos de cada projeto, o que gera benefícios para o 

Estado e para o usuário do servido.   

A revelação dos riscos intrínsecos na modelagem da ANTT e a prevenção 

para a relação futura com o concessionário deixam evidente que a supervisão dos 

órgãos de controle em processos dessa espécie contribui para maior eficiência 

econômica do contrato. 

No quadro abaixo, consolidamos os reflexos econômicos advindos da 

revelação de riscos pelo TCU nas concessões de rodovias federais selecionadas  
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Acórdão Rodovia
Valor Investimento 

Inicial previsto
Valor do Investimento 

após análise
Tarifa-teto inicial

Tarifa-teto após 
análise

682/2010 BR -116MG R$8.464.158.397,00 R$8.379.185.085,00 R$5,48 R$5,33 

683/2010 BR – 040MG e DF R$8.501.396.056,00 R$8.397.414.961,00 R$2,60 R$2,20 

684/2010 BR – 381MG R$5.898.259.136,00 R$5.768.115.450,00 R$4,38 R$4,28 

2104/2008 BR – 116/324 BA R$7.091.054,228,00 R$6.089.850.665,00 
R$3,20(BR116) e 
R$1,82(BR324)

R$2,80(BR116)    e    
R$1,60(BR324)

  

QUADRO III – REFLEXOS ECONÔMICOS DA ATUAÇÃO DO TCU

 

Merece destaque dentre as concessões acima listada aquela 

correspondente ao Acórdão 2104/2008, de 26/09/2008, que, dentre todas, foi a única 

que teve o procedimento de licitação concluído e encontra-se em operação por 

empresa vencedora do certame.Faz-se esse registro para demonstrar a atuação dos 

atores econômicos interessados em explorar o trecho e as ofertas disponibilizadas 

no leilão. 

Como se indicou no quadro acima, em conseqüência da análise efetuada 

pelo TCU, para a concessão da BR – 116/324BA, houve uma redução da tarifa 

inicialmente proposta.  

O valor proposto pela ANTT foi de R$3,20 para o trecho da BR116 e 

R$1,82 para o trecho da BR324. Após revelar diversos problemas na alocação de 

risco, o TCU estipulou o valor da tarifa em R$2,80 e R$1,60, respectivamente. 

Na realização do leilão, em 15/09/2009, compareceram dois interessados 

na exploração da rodovia. Na oferta de preços para o trecho da BR324 não houve 

deságio em relação àquele proposto pelo TCU e acatado pela ANTT (R$1,60). 

Entretanto, no trecho da BR116 foram oferecidos pelos dois participantes o preço de  

R$2,517, com deságio de 10,10% (dez inteiros e dez décimos por cento), e R$2,212, 

deságio de 21% (vinte e um por cento) em relação ao preço-teto. 

A proposta vencedora foi menor do que o preço-reto indicado pelo TCU, 

após todas revelações realizadas na análise, representando um deságio de 21% 

(vinte e um por cento), com redução de R$2,80 para R$2,212. 

Conclui-se, pois, que a revelação de informação para a ANTT contribuiu 

para minimização de riscos substanciais de se contratar uma proposta desfavorável 

para o Poder Público e para o usuário, na medida em que gerou significativa 

economia. 
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Por outro lado, pode-se aventar que as informações em poder do mercado 

não foram inteiramente reveladas, haja vista que os atores participantes da 

concorrência para exploração da rodovia conseguiram oferecer um preço 21% (vinte 

e um por cento) menor que o fixado pelo TCU. 

Não se pode negligenciar, por outro lado, que essa ação de controle 

prévio mitigou significativamente os riscos de seleção adversa e prática de risco 

moral, uma vez que permitiu que a ANTT passasse a dispor de informações 

consistentes para negociações futuras com o consórcio de empresas responsável 

pela concessão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CONCLUSÃO 
 

A escassez de recursos públicos para investimentos e a demanda cada 

vez maior por serviços públicos provocaram uma remodelação na atuação do Estado 

em direção a arranjos econômicos e jurídicos que possibilitassem a formação de 

parceiras com o mercado, principalmente nas áreas que requerem mais volume de 

recursos, como a infra-estrutura. 

A opção pela modelagem de concessão exige do Estado que mantenha a 

preocupação entre o equilíbrio da relação “atratividade para o investidor” e 

“manutenção do serviço adequado com modicidade tarifária”. 

Não bastasse a necessidade de manter o equilíbrio desses fatores, nesse 

novo desenho jurídico-positivo das concessões de serviços públicos no Brasil, os 

contratos têm extensa duração, o que também exige a adequada manutenção, ao 

longo dos anos, do nível de investimentos e da qualidade das obras e serviços 

envolvidos com a parceria. 

Numa sociedade cada vez mais complexa e com agentes econômicos que 

aprimoram sua expertise empresarial com requintados modelos de transação 

econômica, deve o Estado também desenvolver expertise para diminuir os riscos de 

ser capturado pelo próprio mercado nas transações que leva a cabo.  

Nesse cenário, tanto a formatação de modelos de concessões quanto os 

contratos advindos da oferta desses ativos para o mercado estão suscetíveis a um 

jogo de estratégias que, se não forem bem interpretadas, enseja que a assimetria de 

informação comprometa a perfomance do próprio contrato. 

 O aporte teórico da Análise Econômica do Direito (AED), sobre os 

contratos e sua característica de “acabamento funcional” e não “acabamento 

completo”, serviu como premissa desta pesquisa para considerar que a natureza 

econômica dos processos de concessão de serviços públicos pode ser interpretada 

à luz desse paradigma.  

Esse “acabamento funcional” é o que revela a natureza incompleta do 

contrato, seja porque o contrato não consegue plasmar todas as contingências 

presentes quando da contratação, seja porque não tem a capacidade de cristalizar 
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todas as incertezas futuras. Ademais, a limitação cognitiva dos contratantes para 

apreender todos os fatos envolvidos, a assimetria de informação e a natural 

maximização dos custos a que os agentes negociadores buscam na avença, aliada 

ao risco de atitudes oportunistas, legitima o entendimento de que o contrato não é 

dotado da completude a que se pretende. 

A rigor, o momento de negociação entre o Estado e os interessados em 

explorar o serviço concretiza-se com o lançamento da licitação. Nesta fase 

manifesta-se a assimetria de informação e os riscos intrínsecos dos contratos de 

longo prazo. Mais ainda na fase de execução dos contratos quando se desnudam a 

seleção adversa, as práticas oportunistas e o risco moral. Entretanto, mesmo que 

não se possa falar rigorosamente em contrato na fase de formatação da modelagem 

de concessão pela Agência Reguladora, não se deve negligenciar que aqui também 

estão intrínsecos os riscos contratuais futuros.  

Aqui, houve opção por concentrar a análise na chamada fase ex ante das 

concessões, com o fito de demonstrar que, nesse momento, manifestam-se 

ineficiências intrínsecas que ou não são percebidas ou o são de forma inadequada 

pelo Poder Concedente. A fase ex ante é o momento por excelência da 

manifestação de potenciais riscos e da necessidade de sua correta alocação. 

Por esta razão, a existência de instituições de auditoria, com a finalidade 

de funcionarem como instâncias de revelação e de mitigação dos riscos 

identificados, contribuem para garantir uma melhor perfomance na execução desses 

contratos de longo prazo. 

Os Tribunais de Contas, considerando o regramento constitucional e 

infraconstitucional brasileiro, podem funcionar como instância de revelação desses 

riscos, não apenas na fase ex post. Sua atuação prévia pode diminuir a ineficiência  

da execução do contrato, à medida que, de partida, formata melhor o modelo de 

concessão a ser oferecido para os interessados em explorar o serviço público. 

Demonstrou-se, a partir dos dados coletados, que a atuação do TCU na 

análise de concessões de rodovias federais trouxe economias significativas para o 

Poder Público e, por conseqüência, para a coletividade usuária do serviço público. 
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Dos processos selecionados percebeu-se a redução no montante de 

investimentos tomados como referência pela Agência Reguladora, o que tem 

reflexos imediatos sobre a tarifa básica de referência para o usuário.  

E a redução desses valores decorreu da revelação de que as informações 

tomadas como referência pela Agência Reguladora para modelar a parceria ou não 

estavam compatíveis com as informações de mercado (caso da Taxa Interna de 

Retorno) ou então com informações da área tributária pública (caso dos benefícios 

fiscais), configurando-se um dissenso entre os interesses do órgão de controle e do 

órgão de regulação. 

As decisões colacionadas demonstram que os órgãos de controle podem 

funcionar como importante instância de revelação e de contribuição para que os 

benefícios sejam revertidos para a coletividade com menores custos de transação, 

realizando o valor de justiça e garantindo equidade, à medida que essa supervisão 

exercida aumenta o grau de eficiência econômica nos contratos.  

É preciso assumir, entretanto, que essa atuação não é a panacéia que 

inibirá ineficiências futuras. Do mesmo modo, não se olvida na nossa argumentação 

que a supervisão exercida pelos órgãos de controle não torna o contrato completo e 

insuscetível de ineficiência na sua fase de execução. Apenas procurou se 

demonstrar que, mesmo na fase ex ante e no âmbito do próprio Estado contratante, 

ocorrem tratativas e entendimentos diversos sobre um contrato que será oferecido 

ao mercado. E nesse momento anterior, os Tribunais de Contas exercem papel 

importante para melhorar o futuro desempenho contratual.  

Não se esqueça que os Tribunais de Contas, por força constitucional, 

podem exercer tanto o controle prévio quanto os controles concomitante e posterior. 

E, ao atuar previamente negociando com o ente regulador sobre a modelagem de 

concessão a ser ofertada, essas instâncias de revelação contribuem para uma 

execução mais eficiente do contrato. 

A pesquisa concentra-se na fase ex ante, ainda na formatação da 

modelagem da concessão, e é sabido que a manifestação de oportunismos ocorre 

na fase de execução. Por esta razão, não se assume aqui que foram revelados 

todos os riscos, mas tão somente que a atuação de uma instância supervisora, ainda 
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na elaboração da oferta, minimiza a ocorrência de atos oportunistas praticados pelos 

interessados. 

Também não se imagina que os pressupostos adotados por estas 

instâncias têm a força de revelar todas as informações que estão de posse dos 

agentes econômicos ou tenham aderência absoluta com as práticas de mercado da 

área a ser concedida.  

Acerca disso rememore-se que, na intervenção do TCU sobre a 

concessão da BR116/BA, enquanto a tarifa básica calculada pela ANTT era de 

R$3,20, o TCU, após demonstrar todos os riscos que não tinham sido considerados 

pelo concedente, reduziu esse valor para R$2,80. Entretanto, no leilão com dois 

participantes, o lance vencedor para este trecho importou numa tarifa de R$2,21 

com deságio de 21% (vinte e um por cento) em relação a tarifa-teto fixada após 

todas as revelações do TCU para a ANTT. 

Lembre-se que se fosse mantida a tarifa de R$3,20 proposta pela ANTT, 

quando comparada àquela vencedora do leilão, R$2,21, o deságio alcançaria 41% 

(quarenta e um por cento). Imaginando-se, como é óbvio, que a tarifa de partida 

estimularia o concorrente a oferecer a mesma tarifa que foi vencedora. 

Assim, se os concorrentes ainda têm margem para conceder deságio na 

tarifa básica que já fora reduzida pela atuação do controle, podemos intuir que a 

racionalidade da instância de revelação evidencia os riscos e minimiza-os. Também 

pode-se intuir que do mesmo modo que os riscos estão intrínsecos nessa fase de 

tratativas,mais razão ainda para  imaginá-los na fase de contratação. 

Conclui-se, então, que nos processos de modelagem de concessões a 

atuação dos órgãos de controle exerce importante papel, à medida que evidencia o 

componente de incompletude contratual e a necessidade de instâncias supervisoras 

que possam minimizar os riscos intrínsecos e não revelados tanto na fase ex ante 

quanto na fase ex post. 

Se a atuação dos órgãos de controle na fase ex ante minimiza os riscos, 

também revela que esses contratos de longo prazo precisam de acompanhamento 

constante e, por consequência, de revelação permanente das ameaças ao seu 

desempenho. 
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Talvez por essa razão a Lei de Concessões (8987/95) e a das Parcerias 

Público-Privadas (11079/2004) sinalizam com a possibilidade do emprego de 

mecanismos privados para resolução de disputas decorrentes ou relacionadas ao 

contrato, inclusive a arbitragem. 

Para os limites de toda a argumentação precedente, conclui-se que os 

órgãos de controle funcionaram como importante mecanismo para redução de 

disputas que podem ser manifestas na fase de execução, principalmente porque 

atuou preventivamente na modelagem da concessão, como restou demonstrado nos 

capítulos anteriores. 
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