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RESUMO 

 

Esta dissertação trata da interação entre os Tribunais de Contas brasileiros e a regulação do 

transporte intermunicipal de passageiros por ônibus (TIPO). Essa temática tem assento na 

questão mais abrangente da discussão e da (re)definição do relacionamento do Estado com a 

Sociedade, e de qual papel aquele deve exercer sobre as atividades econômicas. No Brasil o 

TIPO é caracterizado como serviço público e a sua gestão é de responsabilidade de cada 

Estado-Membro da Federação, mas algumas regras de alcance federal têm de ser respeitadas. 

Essa atividade vem sendo delegada a particulares, em acertos de longa duração, sem que haja 

real disputa pela obtenção dos direitos de operação das linhas. Além da falta de 

competitividade, diversos outros problemas têm sido relatados, o que põe em dúvida a 

obtenção da prestação adequada dos serviços. Frente a essa situação, convém procurar 

maneiras de melhorar a gestão e os regulamentos estaduais do TIPO, e há algumas instituições 

que podem contribuir com essa tarefa, tais como os Tribunais de Contas. Esses organismos 

são responsáveis pelo Controle Externo, dito técnico, dos gastos públicos e das delegações de 

serviços públicos. Por conta disso, impõe-se a questão: como os Tribunais de Contas vêm 

atuando no Controle Externo dos serviços de transporte intermunicipal de passageiros por 

ônibus, e como podem contribuir para uma boa ou adequada regulação do setor? Para tanto, 

foram levantadas em todos os Tribunais de Contas brasileiros, através de questionários, 

eventuais experiências desenvolvidas sobre o TIPO. Paralelamente, desenvolveu-se um guia 

teórico de boas práticas regulatórias, formulado a partir dos ensinamentos da Regulação 

Econômica e das diretrizes da International Organization of Supreme Audit Institutions – 

INTOSAI, que possa vir a ser empregado em auditagens no setor TIPO. Após compilarem-se 

as informações obtidas das auditagens realizadas pelos Tribunais respondentes, fez-se 

verificação de suas aderências com os critérios apontados no Modelo proposto e constatou-se 

que, apesar de poucos Tribunais terem atuado nos sistemas de TIPO sob suas jurisdições, 

diversos achados foram obtidos de suas auditorias, incluindo graves problemas setoriais. 

Foram feitas várias deliberações, constituídas de recomendações ou determinações, que foram 

pronunciadas para incremento da prestação dos serviços. Além disso, de uma forma geral, e 

com algumas exceções, pode-se considerar que as atividades desenvolvidas pelos Tribunais 

pesquisados se alinharam com várias disposições do Modelo proposto. 

 

Palavras-chave: Tribunais de Contas; Transportes por Ônibus; Regulação Econômica. 



  

ABSTRACT 

 

This work deals with the interaction between the Brazilian Courts of Accounts (or Courts of 

Audits) and the regulation of the intercity coach transport (TIPO). This subject takes place 

under the broader issue of the discussion and (re)definition of the relationship between the 

Countries and their Societies, and the role that the former should play in the economic 

activities. Brazilian TIPO is characterized as a public service and each member state of the 

Federation is responsible for its management and regulation, but some federal rules must be 

obeyed. The TIPO provision has been transferred to private entrepreneurs, under long term 

contracts, without submission to real market contends in order to get the rights to operate the 

systems. Besides the lack of competitiveness, diverse other problems have been told, what has 

put in doubt the accomplishment of the adequate provision of the services. Before this picture, 

it befits looking for ways to improve the TIPO management and its regulations, and there are 

some institutions that might be helpful in tackling this challenge, such as the Court of 

Accounts. These bodies are liable for controlling public expenditures and public services 

delegations, through a technical activity called External Control. For this reason the following 

question is imposed: how the Courts of Accounts have been auditing the TIPO and how they 

may contribute towards a better regulation of the sector? For this purpose, it was asked every 

Brazilian Court of Audit, through a questionnaire, about eventual experiences developed upon 

the TIPO. Meanwhile, it was developed a theoretical Model that points out good regulatory 

practices which may be applied in audits involving the TIPO sector. The model is based upon 

the lessons from the Economic Regulation and from the guidelines and experiences of the 

International Organization of Supreme Audit Institutions – INTOSAI. After compiling all 

information from the audits made by the respondent Courts, it was made an adherence 

verification of their contents with the criteria indicated by the proposed Model, and it was 

evidenced that, despite few Courts have audited the TIPO systems under their jurisdiction, it 

was possible to extract many findings from their works, including serious structural problems. 

Many deliberations, constituted by recommendations and determinations, were made with the 

purpose of bettering the provision of the services. It was also noted that, in a general manner, 

and with some exceptions, it may be considered that the activities conducted by the surveyed 

Courts have aligned with many suggestions from the proposed Model. 

 

Keywords: Court of Accounts; Coach Transport; Economic Regulation. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Esta dissertação trata da interação entre os Tribunais de Contas brasileiros, e, portanto, da sua 

atuação como órgão de Controle Externo, e a regulação do transporte intermunicipal de 

passageiros por ônibus (TIPO)1. Essa temática tem assento numa questão mais abrangente, e 

que vem ganhando importância, pelo menos no Brasil, desde a década de 19902, que é a 

questão da discussão e da (re)definição do relacionamento do Estado com a Sociedade, e de 

qual papel aquele deve exercer sobre as atividades econômicas, e mais precisamente na 

provisão dos serviços públicos a seus cidadãos, tendo-se em mente que as relações do Estado 

com a Economia tem tido um caráter cíclico (SANTOS, 2000), com flutuações dependentes 

das ideologias e culturas dominantes em cada momento histórico. 

 

No cenário recente, o papel do Estado nas atividades econômicas tem migrado de uma 

posição de provedor direto dos serviços, para uma função de regulação dos particulares 

convocados e contratados para o desempenho de atividades públicas (BRASILEIRO, 

ARAGÃO, 2000; MORAES, 1997; MATTOS et al., 2004). Dessa maneira, ganha 

importância a Reforma Administrativa a que o Estado brasileiro se submeteu nos anos 1990 

(Cf. BRESSER PEREIRA; SPINK, 1998), principalmente no que diz respeito ao processo de 

delegação e transferência da realização dos serviços públicos à iniciativa privada, que tiveram 

seu marco regulamentador inicial em 1995, com a edição da Lei Federal nº 8.987/1995 

(BRASIL, 1995a). 

 

A Constituição Brasileira de 1988 manteve a tradição das constituições anteriores e 

determinou, ainda que não explicitamente, mas por competência residual dos Estados, que o 

TIPO é serviço público, e que a sua gestão é de responsabilidade de cada Estado-Membro da 

Federação. Essa caracterização é assumida nesta Dissertação. 

 

                                                 
1 De partida cabe fazer uma distinção básica, relativa à abrangência geográfica dos serviços, entre o que neste 
relato decidiu-se denominar por TIPO, transporte intermunicipal entre cidades de um mesmo estado-membro da 
Federação brasileira, e o que se optou designar por TRIP, transporte intermunicipal entre cidades que extrapolam 
os limites de um mesmo estado. Como se virá mais adiante, formalmente o transporte entre cidades de distintos 
estados não é chamado de intermunicipal, mas sim de interestadual. 
2 No Brasil essa questão chegou com certo atraso. Entretanto, em outros países do mundo ocidental o assunto 
veio à baila já nos anos 1970. Como precursores desse movimento citam-se o Reino Unido, a partir do governo 
de Margareth Tatcher, e os Estados Unidos, com a administração Ronald Reagan. 
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Historicamente, a atividade vem sendo delegada a particulares, em acertos de longa duração, 

sem que tenha havido uma real disputa de mercado para a obtenção dos direitos de operação 

das linhas3. Na maioria dos casos, os serviços vinham, até o advento da CF/1988, sendo 

realizados baseados em delegações precárias, que eram renovadas quase que automaticamente 

e sucessivamente findos os prazos estabelecidos. Após 1988, os contratos continuaram a ser 

renovados e, após 1995, em muitos estados, foram sendo transformados em concessões, para 

adequação ao novo ordenamento, entretanto, em sua larga maioria, sem o fazimento de 

licitações. 

 

Assim sendo, a prestação da atividade TIPO foge à regra de provisão direta estatal que soía 

acontecer no Brasil até os anos 1990 na maior parte dos serviços públicos, pois já vem sendo 

desempenhada por particulares. Essa provisão privada tem se mostrado uma tendência, 

hodiernamente, e onde permitido, para os demais serviços. Apesar disso, todo o novo 

arcabouço regulamentador a que os serviços recentemente delegados precisam se submeter, 

também ao TIPO deve ser aplicado. Dessa maneira, convém introduzir o setor a ferramentas 

mais modernas para que se obtenha uma gestão que leve à prestação do que o regramento 

constitucional brasileiro estabelece como serviço adequado. 

 

Nesse sentido, cabe saber se o TIPO está introduzido aos ensinamentos da Economia da 

Regulação, mais precisamente aos ditames da Regulação Econômica - disciplina que trata da 

intervenção do Estado nas atividades econômicas, principalmente quando atua como 

regulador dos mercados (ARAGÃO et al., 1999) – inclusive para que sejam verificados, entre 

outros, existência de padrões de competitividade satisfatórios, prestação de serviços em níveis 

adequados, eficiência produtiva. Nesse cenário, também ganha importância a figura das 

Agências Reguladoras, instituições incorporadas à organização pública brasileira e que têm 

fundamental papel na boa gestão de um serviço, e que têm por função regular os contratos 

celebrados entre o poder Executivo e os particulares delegatários dos serviços públicos 

(AMARAL, 2002). Importante se torna, nesse novo contexto, que os atores envolvidos no 

setor tenham suas funções bem definidas e que não haja choque de competências. 

 

Convém, também, observar se o TIPO vem sendo submetido à ação dos Tribunais de Contas, 

que no Brasil são as instituições responsáveis pelo exercício do Controle Externo, atividade 

                                                 
3 Não só o TIPO, mas também o TRIP sempre foi prestado pela iniciativa privada (GOMIDE; MARTINS, 
2005a, 2005b) tendo, neste caso, sempre sido regulamentado por decretos federais (TCU, 2004d, 2005d). 
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através da qual se procura fazer com que os organismos da Administração Pública pautem sua 

atuação por aspectos relativos à legalidade, à moralidade, à impessoalidade, à eficiência, entre 

outros princípios (RODRIGUES, 2005). Por conta disso, os TCs têm o dever-poder 

constitucional de auditar a execução dos serviços públicos, e dessa atividade podem resultar 

contribuições para uma melhor prestação dos serviços em prol dos usuários. 

 

A atuação dos Tribunais de Contas pode ajudar na verificação da prestação do serviço 

adequado, entendido este como o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, 

eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das 

tarifas, conforme estabelece o artigo 6º, parágrafo 1º, da Lei Federal 8.987/1995 (BRASIL, 

1995a). Adicionalmente, deve ser evitado que o interesse privado das empresas contratadas 

sobrepuje o interesse público, por intermédio da captura das agências reguladoras pelos 

interesses dos entes regulados (STIGLER, 2004). 

 

Deve ser ressaltado que a ação dos Tribunais de Contas como órgãos de Controle Externo 

“torna-se imperiosa e indispensável, pelo exercício das auditorias de natureza contábil, 

financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, com verificações de aspectos quer seja 

quanto à legalidade, à legitimidade, quer seja quanto à economicidade das contratações” (SÁ, 

2004). 

 

1.1. TIPO: UM SETOR IMPORTANTE NA CADEIA DOS TRANSPORTES 
 

A mobilidade humana é de extrema importância tanto para a satisfação dos desejos pessoais 

dos indivíduos, como para a melhoria do desempenho econômico de uma sociedade. Dentro 

dessa perspectiva, a temática dos transportes ganha destaque, inclusive porque sistemas de 

transportes são percebidos como elementos chaves para o crescimento econômico e para o 

desenvolvimento social (MACÁRIO, 2003; ARAÚJO; GUILHOTO, 2004). 

 

Para citar alguns números, somente os transportes interestadual e internacional brasileiros por 

ônibus foram responsáveis, no ano de 2004, pela movimentação de 136.356.382 passageiros, 

em 4.231.527 viagens. Se forem considerados os passageiros por quilômetros transportados, 

obtém-se 29.741.868.168 passageiros x km (ANTT, 2005a). A compilação dos dados do 

transporte intermunicipal é de difícil obtenção (Cf. SANTOS; CONTRERAS-MONTOYA; 
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ORRICO FILHO, 2001), haja vista a pulverização da sua gestão nos estados federados, que 

nem sempre dispõem de controle sobre o número de passageiros transportados4. Essa 

informação termina sendo de domínio, muito das vezes, apenas das empresas privadas 

prestadoras do serviço. 

 

O IBGE (2005), em sua Pesquisa Anual de Serviços, relativa ao ano de 2003, indicou a 

existência de 19.183 empresas prestando serviços de transporte rodoviário (urbano e não 

urbano) de passageiros no Brasil, com um total de 589.264 pessoas ocupadas, e com uma 

receita operacional líquida de R$ 21.160.567.000,00. Dessa forma, percebe-se que o setor 

movimenta grandes cifras, além de empregar muitas pessoas, o que demonstra a sua 

importância econômica.  

 

No ano de 2003 o transporte rodoviário brasileiro, incluindo passageiros e cargas, foi o modo 

predominante, tendo correspondido a 51,26% de toda a receita operacional líquida do setor de 

transportes. Desse percentual, 45,40% corresponderam ao transporte de passageiros, dentro do 

qual o transporte regular não urbano equivaleu a 31,39%. Cabe destacar que em 2003 o setor 

de transportes, como um todo, obteve 27,84% da receita operacional líquida de todas as 

empresas brasileiras que prestaram serviços não financeiros. A receita total dos serviços não 

financeiros foi de R$ 326,6 bilhões (IBGE, 2005). 

 

Entre as modalidades de transporte rodoviário de passageiros encontra-se o Transporte 

Intermunicipal Convencional de Passageiros por Ônibus (TIPO), objeto de estudo nesta 

dissertação. Essa atividade é de vital interesse para uma adequada integração regional e tem 

relevante importância econômica e social (SOUZA, 2003). No Brasil essa modalidade de 

transporte é caracterizada como serviço público e vem, tradicionalmente, sendo 

desempenhada por empresas particulares submetidas a regulamentos estatais, ora mais 

rigorosos ora mais lenientes. Aliem-se a isso os altos volumes de recursos que o setor de 

transporte rodoviário tem movimentado, como acima demonstrado, e note-se a importância de 

um estudo mais detalhado sobre o modo. Some-se também que o uso de ônibus para 

deslocamentos entre cidades no Brasil - independentemente de estarem limitados às fronteiras 

                                                 
4 O problema da falta de dados históricos não é exclusividade do TIPO, pois o TRIP também carece de base de 
dados específicos e atualizados (TCU, 2004d). 
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de um estado - é essencial em virtude das condições sócio-econômicas e culturais de sua 

população (SOUSA; LINDAU, 2005)5. 

 

Dessa forma, cabe procurar saber como a provisão do TIPO vem sendo realizada. Esse saber é 

de interesse tanto dos Poderes Executivos estaduais quanto das Agências Reguladoras. Como 

corresponde a serviço público, o TIPO é uma atividade que também precisa ser submetida a 

Controle Externo, que nos estados brasileiros é de competência dos seus Tribunais de Contas 

(TCEs). Nesta Dissertação serão desenvolvidos estudos empíricos, baseados em questionários 

enviados a todos os Tribunais de Contas brasileiros, que terão por referência os casos dos 

entes da Federação em que as instituições de controle têm atuado sobre os respectivos 

sistemas de TIPO. Em torno dessas experiências reais girarão os estudos teóricos que aqui 

serão desenvolvidos e as práticas que se recomendarão. Dentro dessa perspectiva, aproveitar-

se-á para realizarem-se comentários acerca das delimitações das competências dos Tribunais 

de Contas em relação às Agências Reguladoras no que diz respeito à fiscalização e regulação 

do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. 

 

Escolheu-se o transporte intermunicipal, ao invés do interestadual e internacional, a despeito 

da maior disponibilidade de dados destes sobre aquele, por duas razões: à uma porque já 

existem maiores estudos em andamento sobre a movimentação de passageiros entre os estados 

e para fora do Brasil6; à duas porque pensou-se abordar um tema que possa efetivamente vir a 

contribuir para as atividades de controle externo estaduais, haja vista o autor trabalhar em uma 

instituição responsável por essas atribuições7. 

 

Além do exposto, como justificativa para os estudos a desenvolver, some-se a atualidade do 

assunto em foco, em virtude das recentes modificações que vêm ocorrendo nas relações entre 

Estado e Sociedade, mais precisamente no que tange à provisão dos serviços públicos. De 

fato, desde sua crise nos anos 1970, os Estados Nacionais (notadamente no Mundo Ocidental) 

vêm alterando a forma de provisão de referidos serviços, em muitos casos passando de 

fornecedor para regulador, delegando a prestação das atividades a particulares (MARSHALL, 

2000), sem, contudo, perder a titularidade dos serviços (AMARAL, 2002). O Estado passa, 

                                                 
5 O ônibus de linha era, em 2003, o modo de transporte mais empregado para viagens com extensão superior a 
200km, e essas viagens tinham por motivação o lazer, e.g. passeios, visitas a parentes e amigos, férias (TCU, 
2004d). 
6 A esse respeito, citam-se Brasileiro, Santos e Aragão (2001) e Gomide e Martins (2005a, 2005b). 
7 Entretanto, essa limitação não impede que sejam feitas algumas referências ao TRIP ao longo do trabalho. 
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portanto, de uma atitude monopolista, concorrente e regulamentadora, para uma postura 

regulatória e fomentadora (MOREIRA NETO, 2003), tendo havido casos extremos de 

desregulamentação na prestação de alguns serviços ou atividades. Essa modificação na forma 

da execução dos serviços públicos é coerente com o “caráter cíclico da intervenção estatal na 

economia, o qual corresponde à natureza cíclica da dinâmica capitalista” (SANTOS, 2000). 

 

Deve ser adicionado que, apesar dos serviços de TIPO historicamente serem prestados por 

particulares, sujeitos a regulamentos públicos (ROLIM; BRASILEIRO, 2005), há de se 

analisar esse relacionamento privado-público por uma perspectiva mais moderna, na qual o 

estímulo e implementação de práticas que tragam competitividade ao setor, bem como a busca 

por uma maior eficiência, sejam a tônica. Nesse sentido os ensinamentos advindos da 

Regulação Econômica e da Teoria dos Mercados Contestáveis (BAUMOL; PANZAR; 

WILLIG, 1988; MARTINS, 2004), podem ser levados em consideração. 

 

1.2. TIPO: CRISE E INCREMENTO REGULATÓRIO 
 

Em boa parte dos Estados Brasileiros, a prestação adequada dos serviços de TIPO vem 

passando por problemas, ou raramente é alcançada, seja pela falta de interesse das empresas 

permissionárias dos serviços, seja pela omissão do Estado em sua presença como regulador de 

situações desviadas do modelo de concorrência perfeita, seja por conflitos gerados pelos 

interesses das municipalidades, seja ainda pela concorrência que os transportes não 

regulamentados têm oferecido. Tem sido registrada queda na demanda transportada e na 

arrecadação de impostos, elevação de custos, paralisação de boa parte das linhas, falta de 

atendimento a localidades menos privilegiadas, falta de políticas públicas, déficit de 

financiamento (GIFONI NETO, 2002), entre outros. 

 

Para que essa situação mude, há de se buscar o desenvolvimento, ou a contribuição para o 

alcance, de regulamentos que busquem a máxima eficiência para os serviços e o bem estar 

social. Após analisar três modelos de regulamentos - modelo tradicional DER, modelo 

AGERBA, modelo AGERGS - Gifoni Neto (2002) observou algumas deficiências, a saber: 

 

- não separação de funções de gestão e de regulação do setor em alguns casos; 
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- não conformidade dos modelos com a melhor prática recomendada pela Teoria da 

Regulação, exceção feita apenas para ao caso da AGERGS; 

- dificuldade das agências reguladoras em se adaptarem ao quadro jurídico nacional, 

além de embargos legais a exemplo da prorrogação dos prazos dos antigos termos de 

permissão, o que tem impedido que os benefícios da competição e da eficiência alcancem o 

setor. 

 

Frente a essa situação, necessário se faz procurar maneiras de melhorar a gestão e as 

regulamentações estaduais do TIPO. O papel que os Tribunais de Contas - instituições 

responsáveis pelo Controle Externo, como já mencionado – têm, ou o que venham a 

desempenhar no setor, pode contribuir para uma melhoria na prestação dos serviços, através 

de um estímulo à competição e à eficiência, além de poder consistir em parceria valiosa para 

as Agências Reguladoras na busca do cumprimento dos seus objetivos. 

 

Por conta disso, impõe-se o questionamento, que servirá de condutor desta Dissertação: como 

os Tribunais de Contas vêm atuando no Controle Externo dos serviços de transporte 

intermunicipal de passageiros por ônibus, e como podem contribuir para uma boa ou 

adequada regulação do setor? 

 

1.3. UMA VISÃO GERAL DA PESQUISA 
 

Como produto desta dissertação, é apresentado um guia de procedimentos, contendo critérios 

de boas práticas, como sugestão para utilização em atividades de Controle Externo que 

versem sobre Regulação Econômica do TIPO, tanto sobre órgãos gestores, quanto sobre 

órgãos reguladores. Esse guia é formulado a partir dos ensinamentos da Economia da 

Regulação e das diretrizes e experiências da International Organization of Supreme Audit 

Institutions – INTOSAI para seus afiliados no o desenvolvimento de auditorias que versem 

sobre Regulação Econômica, e é a compatibilidade com esses ensinamentos e diretrizes que 

vai caracterizar uma prática como boa ou adequada, para os fins desta Dissertação. 

 

Constituindo a parte empírica da pesquisa, enviaram-se questionários, cujos teores podem ser 

vistos no Apêndice A, a todos os Tribunais de Contas do Brasil, e selecionaram-se como 
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estudo de caso os estados nos quais seus TCs apresentaram alguma atividade sobre o setor8. 

Aplicaram-se as disposições do guia – ou Modelo proposto – sobre as regulamentações 

estaduais e fizeram-se análises das auditorias realizadas pelos respectivos TCs, após o quê 

verificaram-se as aderências destas àquelas, a fim de que se pudesse responder à pergunta 

condutora da Dissertação9. 

 

1.4. OBJETIVOS DA PESQUISA 
 

Como objetivo geral, a pesquisa aborda como as interfaces dos Tribunais de Contas com a 

regulação do serviço público de transporte intermunicipal rodoviário de passageiros vêm 

ocorrendo em alguns estados brasileiros, seja através das eventuais contribuições para 

incremento regulatório que os Tribunais tenham feito, ou por meio de boas práticas a serem 

por elas induzidas e estimuladas. Para tanto, como período de análise elegeu-se o intervalo 

entre a promulgação da Constituição Federal de 1988 e meados do ano de 2005 – ano de 

envio dos questionários balizadores desta Dissertação. 

 

Os objetivos específicos da pesquisa são os seguintes: 

 

1) contribuir para uma melhor atuação dos Tribunais de Contas no Controle Externo do 

TIPO; 

2) desenvolver um guia de procedimentos de boas práticas regulatórias para o setor em 

estudo, que possa vir a ser empregado em trabalhos sobre a regulação do TIPO; 

3) compreender e comparar as regulamentações dos sistemas analisados; 

4) compilar as auditagens dos Tribunais de Contas já efetuadas sobre o TIPO; 

5) contribuir para uma melhor regulação do setor por parte das agências regulatórias e 

dos órgãos estaduais de transporte. 

 

1.5. METODOLOGIA EMPREGADA NA PESQUISA 
 

Para o alcance dos objetivos propostos nesta pesquisa, seguiu-se o seguinte roteiro 

metodológico: 
                                                 
8 No Apêndice B é mostrado o quadro 2, que sintetiza as respostas obtidas dos questionários. 
9 Como se virá oportunamente foram também observadas as experiências do TCU sobre o TIPO, dada a 
relevância dos trabalhos pelo Tribunal federal desenvolvidos. 
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I - revisão bibliográfica sobre o assunto pesquisado, envolvendo temas afins ao escopo desta 

Dissertação, e.g. Economia da Regulação (especialmente a Regulação Econômica), Teoria da 

Contestabilidade, práticas desenvolvidas em estados brasileiros por agências reguladoras 

setoriais, práticas dos Tribunais de Contas brasileiros, guidelines da INTOSAI (2001), 

verificação de eventuais experiências internacionais. Com essa revisão será construída a 

problemática e o quadro conceitual da pesquisa. Convém citar que as fontes de consultas 

tradicionais impressas, específicas sobre TC e TIPO, ainda não são algo tão usual, e podem 

até mesmo serem consideradas escassas. Por conta disso foi feito muito uso da internet, haja 

vista os sites dos TCs e da própria INTOSAI se constituírem importantes meios de divulgação 

de metodologias desenvolvidas, trabalhos técnicos, entre outros materiais por esses 

organismos produzidos, o que torna a rede mundial uma importante referência; 

II – construção de um Modelo de análise, a ser empregado em casos empíricos, através do 

desenvolvimento de critérios da boa prática regulatória para o setor em estudo, com base nos 

conhecimentos advindos da Economia da Regulação, em especial da Regulação Econômica, e 

de acordo com as recomendações da INTOSAI e eventuais experiências de seus afiliados; 

III - levantamento documental para procurar saber como os Tribunais de Contas estaduais 

vêm atuando no setor. Para tanto foram enviados questionários a todos os Tribunais, 

reproduzido no Apêndice A. Foram também enviados questionários aos Tribunais de Contas 

de municípios e ao Tribunal de Contas da União, com as devidas adaptações, para que se 

fizesse um levantamento o mais amplo possível, e para listarem-se eventuais experiências em 

outros modos de transporte por ônibus (e.g. urbano, metropolitano) a fim de que sugestões 

para novas pesquisas pudessem ser feitas; 

IV - realização de análise dos dados constantes das respostas aos questionários para se 

definirem os sistemas que servem de estudo de caso na pesquisa, adotando-se como critério de 

escolha o fato da instituição respondente ter registrado algum tipo de auditagem sobre o setor; 

V - estudo dos instrumentos regulatórios que estão vigendo nos Entes Federados selecionados 

para análise em IV, à luz do Modelo proposto, através de aplicação do guia teórico formulado 

sobre os regulamentos selecionados; 

VI – compilação das auditorias feitas pelos TCs selecionados em IV, e verificação de 

eventuais mudanças na gestão do TIPO em decorrência de determinações dos Tribunais de 

Contas; 
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VII - confrontação do guia teórico da boa prática regulatória desenvolvido com as práticas 

correntes dos Tribunais de Contas e dos organismos reguladores, e verificação das eventuais 

aderências destas àquele, seguida da resposta à pergunta condutora da pesquisa; 

VIII - conclusões e recomendações para outros estudos relativos ao tema. 

 

1.6. DELIMITAÇÃO DOS ESTUDOS 
 

Como nas regiões metropolitanas brasileiras há sérios conflitos institucionais entre prefeituras 

e estados, principalmente após a importância dada às municipalidades pela Constituição 

Federal de 1988 em detrimento dos entes metropolitanos de transporte, geralmente 

subordinado às administrações estaduais, o escopo dos estudos ficaria bastante amplo caso 

essas áreas viessem a ser consideradas na Dissertação. Por esse motivo, rotas com origem e 

destino dentro de uma mesma região metropolitana estão excluídas deste relato. Além disso, 

restringir-se-ão os estudos apenas ao transporte realizado através de ônibus rodoviário 

convencional, com ou sem sanitário, destinado exclusivamente a passageiros sentados, para 

atendimento de demandas diretas10. Acresce-se que não foi incluído no escopo da pesquisa o 

transporte informal ou o alternativo, o que não impede que algumas eventuais referências a 

eles possam ser feitas no trabalho. Questões relativas aos terminais rodoviários e a pontos de 

parada também não fazem parte do estudo. 

 

A área geográfica abrangida corresponde aos estados brasileiros nos quais seus Tribunais de 

Contas tenham realizado algum tipo de atividade a respeito dos transportes intermunicipais 

por ônibus. A detecção desses estados foi feita através das respostas a questionário emitido a 

todos os Tribunais de Contas brasileiros. Por conta do pioneirismo e inovação das auditorias 

feitas pelo TCU no setor de TRIP, e pelas semelhanças deste com o TIPO, as experiências 

desse organismo federal não puderam ser desprezadas11. 

 

                                                 
10 Estão excluídos, portanto, os serviços operados por ônibus do tipo urbano, com mais de uma porta, e com 
roleta ou catraca, e que atingem elevadas demandas, com diversos embarques e desembarques ao longo do 
itinerário, ainda que não necessariamente insertos a uma região metropolitana. Também foram excluídos os 
serviços do tipo diferenciado, realizados através de ônibus especiais tipo leito, com ou sem ar condicionado, 
executivo, semi-leito e misto. Excluem-se também serviços de fretamento e as chamadas viagens em transporte 
privado. 
11 TIPO (transporte intermunicipal de passageiros por ônibus) e TRIP (transporte interestadual de passageiros por 
ônibus) basicamente diferem pela jurisdição a que estão subordinados, o primeiro a cada Estado da União e o 
segundo à esfera governamental federal. 
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Quanto ao período em estudo optou-se pela delimitação entre o ano 1988 – marco de história 

constitucional recente brasileira – e meados de 2005 – quando foram encaminhados os 

questionários aos Tribunais, tendo sido necessário a inclusão de algumas deliberações 

posteriores, decorrentes das informações obtidas, a fim de evitar descolamento, ou não 

completude, dos cenários estudados. 

 

Em relação ao guia de procedimentos teórico da boa prática da regulação buscar-se-ão 

subsídios na Economia da Regulação, mais precisamente na Regulação Econômica e nas 

orientações da INTOSAI e nas experiências de seus afiliados. Salienta-se que os critérios do 

modelo de boas práticas que se apresentam procuram adaptar-se à conjuntura brasileira, que 

configura o TIPO como serviço público e, por isso, submete-o a imposições constitucionais. 

Por conta disso, algumas soluções para o transporte por ônibus que estão na atual agenda do 

debate internacional, e que não necessariamente podem ser aplicadas no Brasil, não foram 

consideradas, a exemplo da execução dos serviços a partir de performance-based contracts 

(PBCs)12. Questões ambientais também não serão discutidas neste relato13. Assuntos relativos 

às condições de saída dos mercados também não foram enfatizadas, haja vista o grande 

problema enfrentado pelo setor, como se virá neste relato, serem exatamente as dificuldades 

em nele se entrar. 

 

Também não é objetivo deste trabalho discutir o que é mais adequado a se adotar como 

solução para o TIPO, se a regulamentação ou a desregulamentação do setor, em absoluto, não 

se está aqui a decidir qual dos dois sistemas é o “melhor”. Em vez disso, procuram-se 

apresentar contribuições, sem a pretensão de esgotar o assunto, que têm a ver com a realidade 

institucional e constitucional brasileira, e que possam também ser empregadas por países que 

têm tradição de considerar o TIPO como serviço público de forma similar ao Brasil. 

 

Por fim cabe citar que, como o objeto da ação dos Tribunais de Contas são as instituições 

públicas envolvidas na gestão e regulamentação do TIPO, e do TRIP, e não as empresas 

privadas delegatárias dos serviços públicos, não serão aprofundadas considerações acerca de 

dados das estruturas dos mercados (e.g. número de empresas atuantes, tamanho das frotas) 

relativos aos sistemas selecionados como estudo de caso. 

                                                 
12 Entretanto, isso não impede que se indique como boa prática a inserção de indicadores de qualidade e de 
desempenho em serviços oriundos de procedimentos do tipo competitive tendering (CT). Para aprofundamento 
no assunto PBC sugere-se a leitura de Hensher e Houghton (2003) e Hensher (2005). 
13 A respeito do tema, sugere-se a leitura de Oliveira Junior (2006). 
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1.7. ESTRUTURA DO TEXTO DISSERTATIVO 
 

Na formatação do texto desta Dissertação basicamente foram seguidas instruções contidas em 

Curty, Cruz e Mendes (2002) e na NBR 10.520/2002 (ABNT, 2002), exceto quanto ao 

espaçamento entre linhas (foi empregado espaço 1,5), quanto à apresentação tipográfica dos 

títulos das seções e subseções, e quanto ao posicionamento e tamanho da fonte das legendas 

de quadros e ilustrações, postas antes, e não após esses elementos. A estruturação do relato 

procurou seguir orientações de Quivy e Campenhoudt (2003), Eco (1998), e de Severino 

(2000), e foi adotado para as citações o sistema alfabético (autor-data) e notas de rodapé, tanto 

de referência quanto de conteúdo, foram empregadas. Os elementos pré-textuais 

compreendem capa, folha de rosto, ficha catalográfica, folha de aprovação, dedicatória, 

agradecimentos, epígrafe, resumo e abstract, listas de ilustrações e sumário. Como elementos 

pós-textuais citam-se as referências, relação de legislação consultada para o desenvolvimento 

das análises feitas, normas resoluções, ofícios, decisões e acórdãos, além de apêndices, 

contendo reprodução do conteúdo dos questionários enviados a todos os Tribunais de Contas 

do Brasil e alguns dos quadros mencionados ao longo do texto dissertativo. Decidiu-se por 

deixar alguns quadros ao longo do texto, e outros em apêndice, para melhorar a fluidez da 

leitura. Entretanto, a numeração dos quadros é seqüenciada, ou seja, é crescente na medida em 

que os quadros são citados ao longo do texto. 

 

Os elementos textuais são iniciados por esta Introdução, na qual são feitos comentários 

genéricos acerca da temática sob estudo, é apresentada sua relevância, bem como a 

problemática abordada, e é desenvolvida a pergunta condutora da pesquisa, além de serem 

citados os objetivos propostos, tanto o geral quanto os específicos. É feita uma explicação da 

metodologia a ser empregada, e são explicitados assuntos que não são abordados pelos 

estudos desenvolvidos, ou seja, as delimitações respeitadas. O quadro teórico-conceitual e a 

revisão da literatura são compostos pelos capítulos 2, 3, bem como pelo capítulo 4, que ao 

mesmo tempo já inicia o desenvolvimento dos trabalhos e corresponde à etapa relativa aos 

materiais e métodos empregados na pesquisa, juntamente com os capítulos 5 e 6. Este, por sua 

vez, apresenta os resultados empíricos observados, e o capítulo 7 exibe as conclusões a que se 

chegaram neste relato. 
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O capítulo 2 é iniciado com a definição de serviço público e da caracterização do TIPO como 

tal, após o quê é apresentada a situação atual dessa atividade no Brasil. Em seguida, trata-se 

das interações do Estado com a Economia, mencionando-se como se dá a intervenção estatal 

na provisão das infra-estruturas e dos serviços públicos, e aborda-se a questão da Regulação 

Econômica dos transportes. Em continuação, são feitas digressões acerca da Reforma 

Administrativa feita no Brasil na década de 1990, e é realizada uma breve introdução à 

Administração Pública brasileira, e são também feitos comentários sobre como ocorre o 

processo de delegação e contratação dos serviços. 

 

O capítulo 3 trata do controle da administração pública. Nele é apresentada uma tipologia 

sobre essa função, conceitua-se Controle Externo e mostra-se a quem é conferida a 

competência para o seu exercício. Após isso é feita uma retrospectiva internacional e 

brasileira sobre a origem e o desenvolvimento institucional das EFSs e são citadas atribuições 

conferidas aos TCs nacionais. A parte final do capítulo é constituída por uma exposição de 

motivos que justificam a incidência do Controle Externo sobre os serviços de TIPO e são 

apontadas algumas experiências desenvolvidas por duas SAIs sobre os transportes 

intermunicipais de seus respectivos países, além de serem mostradas experiências nacionais. 

 

O capítulo 4 é formado por três seções: na primeira são feitos comentários teóricos sobre a 

boa prática regulatória; na segunda são apresentadas as recomendações da INTOSAI para a 

feitura por parte de seus afiliados de auditorias que versem sobre Regulação Econômica; na 

terceira exibe-se o processo construtivo do Modelo de boas práticas regulatórias que se 

propõe nesta Dissertação, resultante de interações entre os guidelines da INTOSAI (2001) e 

parâmetros advindos dos conhecimentos da Regulação Econômica. 

 

No capítulo 5, após justificativa da escolha dos sistemas de TIPO dos Estados da Bahia, do 

Rio de Janeiro e de Santa Catarina, e do TRIP, como estudo de caso, são feitas descrições 

sucintas desses sistemas e apresenta-se uma síntese dos seus perfis regulatórios. Após isso, é 

feita a incidência do Modelo proposto sobre as quatro regulamentações, e resultados dessa 

análise são apresentados e comentados. 

 

O capítulo 6 traz uma compilação das auditorias feitas sobre os quatro sistemas selecionados 

por seus respectivos TCs e são feitas interpretações dessas ações de três maneiras: em relação 

à própria gestão dos serviços, em relação às ações dos TCs, em relação às aderências dos 
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trabalhos dos Tribunais com os critérios do Modelo proposto. Após isso, apresenta-se resposta 

à pergunta condutora da pesquisa. O capítulo 7 traz em seu bojo as conclusões e sínteses dos 

achados obtidos, além de sugestão de temas a se explorar em futuras abordagens científicas. 
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2. TIPO, SERVIÇOS PÚBLICOS E O PAPEL DO ESTADO 
 

Este capítulo é iniciado com a definição e caracterização e do TIPO, e de uma resenha acerca 

de dois sistemas tradicionais de execução de serviços públicos – o europeu continental e o 

anglo-saxônico, e é mostrado como se dá a prestação do TIPO no Brasil. Após isso é estudada 

a questão do relacionamento do Estado com a as atividades econômicas, notadamente a sua 

intervenção na provisão dos serviços públicos. Nesse contexto, aborda-se a Regulação 

Econômica e da sua aplicação aos transportes. Mais adiante, trata-se da recente Reforma a que 

o Estado brasileiro foi submetido e fazem-se comentários sobre a estrutura da administração 

pública e como se dá o processo de delegação dos serviços públicos. 

 

2.1. TIPO E SERVIÇO PÚBLICO 
 

No Brasil, o TIPO corresponde a serviço público, e também compõe a infra-estrutura técnica 

dos transportes. Dessa maneira, decidiu-se iniciar esta seção fazendo-se a definição de que é 

infra-estrutura, para após discorrer-se sobre o quê é considerado serviço público no Brasil, e 

posteriormente fazerem-se considerações sobre os dois modelos tradicionais de prestação 

dessas atividades no Mundo Ocidental – o Modelo Anglo-Saxão e o Modelo Continental 

Europeu. Na parte final da seção é feita uma pequena resenha que mostra como 

historicamente a prestação de serviços tem se dado e mostram-se os fundamentos que dão o 

status de serviços público ao TIPO no Brasil. 

 

2.1.1. Definição de Infra-Estrutura 
 

Ainda não se tem uma posição pacífica sobre o conceito de infra-estrutura. O Banco Mundial 

define infra-estrutura como algo que “engloba atividades com as mesmas características 

técnicas (como economias de escala) e econômicas (como efeitos secundários de usuários 

sobre não-usuários)” (BANCO MUNDIAL, 1994, p. 2). De um modo geral, denominam-se 

duas espécies para esse elemento: infra-estrutura social e infra-estrutura técnica. As 

considerações neste trabalho limitam-se ao segundo tipo que, segundo o Banco Mundial 

(BANCO MUNDIAL, 1994), são formadas por: serviços públicos, obras públicas e outros 

setores de transporte. Salienta-se que serviços públicos abrangem tanto o conceito anglo-
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saxão de public utilities, quanto o conceito francês de services publiques. Adiciona-se que as 

infra-estruturas constituem sistemas de abastecimento em rede, destinadas a atender uma 

pluralidade de usuários (BANCO MUNDIAL, 1994). 

 

2.1.2. Definição de Serviço Público 
 

A noção de serviço público tem apresentado variações temporais e geográficas. De maneira 

geral, a existência do serviço público decorre da necessidade de intervenção estatal no 

processo econômico (MARTINS, 2004), e da necessidade/essencialidade14 de provisão de 

certas atividades à coletividade, em virtude do interesse público. À medida que o 

desenvolvimento de atividades econômicas tem sido transferido a particulares, a idéia do que 

é serviço público tem se alterado15. Como ensinou Anhaia Mello (1940, apud BRANCO, 

2002, p. 263), serviço público é “um conceito fixo com um conteúdo variável”. Cite-se que, 

apesar da migração da prestação por meio de empresas privadas, o Estado continua a exercer 

papel econômico, através de suas atividades de planejamento, coordenação, controle, 

fiscalização, enfim, da regulação da execução dos serviços. 

 

Para os fins desta Dissertação, alinhar-se-á com o posicionamento de Amaral (2002), que 

entende que serviço público é considerado como tudo aquilo que o ordenamento jurídico de 

um país diz que ele é. 

 

Cabe fazer uma distinção entre serviço público e atividade econômica. Assim, convém 

destacar o que ensina Eros Roberto Grau quando afirma que o gênero atividade econômica 

compõe-se de duas espécies: o serviço público e a atividade econômica em sentido estrito 

(GRAU, 1999). Nesse sentido, serviço público é toda atividade titularizada pelo Estado, por 

                                                 
14 No Brasil, serviço público é uma espécie, que pertence ao gênero serviço essencial. Outras espécies são os 
serviços estratégicos (e.g. siderurgia, petroquímica) e os serviços deixados à livre iniciativa, sob medidas 
reguladoras (e.g. alimentação, medicamentos, saúde, educação). 
15 Nesse sentido cabe citar que 

“uma propriedade qualquer veste-se de interesse público, quando usada de forma a 
tornar-se de necessidade pública e afetar a coletividade toda. Portanto, quando um 
indivíduo destina sua propriedade a um uso no qual o público tem seu interesse, ele 
associa o público nesse uso, e tem de submeter ao controle do público para o bem 
comum, proporcionalmente ao interesse criado” (Chief Justice Waite, caso Munn & 
Scott, Suprema Corte dos EUA, traduzido por ANHAIA MELLO, 1940 apud 
BRANCO, 2002, p. 263). 
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ele prestada ou delegada a particulares. O artigo 17516 da vigente Constituição Federal 

brasileira (CF/1988) estabelece o regime jurídico dos serviços públicos, que não corresponde 

a regime de exclusividade ou de privilégio, exceto quando houver justificada inviabilidade 

técnica ou econômica. Esse regime é válido tanto para a União, quanto para os Estados e para 

os Municípios. Acresça-se que, no tocante à União, são considerados serviços públicos as 

atividades indicadas nos seguintes casos do artigo 2117 da CF/1988: incisos XI18, inciso XII, 

alíneas “a” a “f”19 (que sejam delegadas por concessão ou por permissão20), e nas alíneas “b” 

e “c” do inciso XXIII21 (estes necessariamente sob monopólio da União). A CF/1988 também 

estabelece serviços públicos de competência dos Municípios e dos Estados. Para os primeiros, 

veja-se o artigo 30, inciso V22. Para os últimos, observe-se o artigo 25, parágrafos 1º e 2º23. 

                                                 
16 Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, 
sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. 
Parágrafo único. A lei disporá sobre: 
I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu 
contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou 
permissão; 
II - os direitos dos usuários; 
III - política tarifária; 
IV - a obrigação de manter serviço adequado. 
17 Art. 21. Compete à União: 
18 XI - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, 
nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros 
aspectos institucionais (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 8, de 15/08/95); 
19 XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão: 
a) os serviços de radiodifusão sonora, e de sons e imagens e demais serviços de telecomunicações; 
a) os serviços de radiodifusão sonora, e de sons e imagens (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 8, de 
15/08/95); 
b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação 
com os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos; 
c) a navegação aérea, aeroespacial e a infra-estrutura aeroportuária; 
d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que 
transponham os limites de Estado ou Território; 
e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros; 
f) os portos marítimos, fluviais e lacustres. 
20 As autorizações ficam reservadas para as atividades econômicas de interesse público. 
21 XXIII - explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a 
pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e 
seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições: 
b) sob regime de permissão, são autorizadas a comercialização e a utilização de radioisótopos para a pesquisa e 
usos médicos, agrícolas e industriais (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 49, de 2006); 
c) sob regime de permissão, são autorizadas a produção, comercialização e utilização de radioisótopos de meia-
vida igual ou inferior a duas horas (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 49, de 2006). 
22 Art. 30. Compete aos Municípios: 
V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse 
local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial; 
23 Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios 
desta Constituição. 
§ 1º - São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. 
§ 2º - Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na 
forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 5, de 1995). 
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Por seu turno, as atividades econômicas em sentido estrito são desenvolvidas pela iniciativa 

privada, sob regime de direito privado, independentemente de autorização de órgãos públicos. 

Essa autorização só pode existir quando prevista em lei, conforme estatui o parágrafo único 

do artigo 170 da CF/198824. Frise-se que ao Estado é permitido o desenvolvimento de 

atividade econômica em sentido estrito, mas apenas conforme estabelecido pelo artigo 17325 

da CF/1988, e ainda assim sob regime de direito privado. Cite-se ainda que há atividades 

econômicas em sentido estrito que são monopólio da União, conforme estabelece o artigo 

17726 da CF/1988, e que podem ter sua realização contratada a empresas públicas ou firmas 

                                                 
24 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 
(...) 
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de 
autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. 
25 Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo 
Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse 
coletivo, conforme definidos em lei. 
§ 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas 
subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de 
serviços, dispondo sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
I - sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 
II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, 
comerciais, trabalhistas e tributários; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
III - licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração 
pública; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
IV - a constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal, com a participação de acionistas 
minoritários; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
V - os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos administradores.(Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 
§ 2º - As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não 
extensivos às do setor privado. 
§ 3º - A lei regulamentará as relações da empresa pública com o Estado e a sociedade. 
§ 4º - A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da 
concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros. 
§ 5º - A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a 
responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a 
ordem econômica e financeira e contra a economia popular. 
26 Art. 177. Constituem monopólio da União: 
I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos; 
II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro; 
III - a importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes das atividades previstas nos incisos 
anteriores; 
IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos de petróleo produzidos 
no País, bem assim o transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer 
origem; 
V - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios e 
minerais nucleares e seus derivados, com exceção dos radioisótopos cuja produção, comercialização e utilização 
poderão ser autorizadas sob regime de permissão, conforme as alíneas b e c do inciso XXIII do caput do art. 21 
desta Constituição Federal (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 49, de 2006). 
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privadas. Assim sendo, quando o Estado desenvolve atividade econômica em sentido estrito 

há dois possíveis regimes jurídicos, ambos a serem desenvolvidos sob as regras do direito 

privado: o da concorrência, nos casos do artigo 173, e o de monopólio, nas situações do artigo 

177 (MARTINS, 2004). 

 

Cabe ainda destacar, nesta seção, a existência das denominadas atividades econômicas de 

interesse público (ou serviços de interesse público). Essas atividades não são titularizadas pelo 

Estado, mas são envolvidas de interesse coletivo. Por conta disso, esses serviços são prestados 

pela iniciativa privada, condicionadas à autorização pública, e correspondem, assim, aos casos 

ressalvados pelo parágrafo único do artigo 170 da CF/1988. No que toca à União, essas 

atividades correspondem às situações indicadas no artigo 21, inciso XII, alíneas “a” a “f”, 

quando delegados por meio do instituto da autorização (MARTINS, 2004). 

 

2.1.3. Modelo Anglo-Saxão e Modelo Europeu Continental de Provisão de Serviços 
Públicos e Infra-Estruturas 
 

Durante o século XX, principalmente após a 2ª Grande Guerra Mundial, a participação do 

Estado na Economia, pelo menos no mundo ocidental, e, como conseqüência, na provisão dos 

serviços públicos, seguiu basicamente dois modelos: o continental europeu - cujo expoente 

                                                                                                                                                         
§ 1º A União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização das atividades previstas nos 
incisos I a IV deste artigo observadas as condições estabelecidas em lei (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 9, de 1995); 
§ 2º A lei a que se refere o § 1º disporá sobre (Incluído pela Emenda Constitucional nº 9, de 1995): 
I - a garantia do fornecimento dos derivados de petróleo em todo o território nacional (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 9, de 1995); 
II - as condições de contratação (Incluído pela Emenda Constitucional nº 9, de 1995); 
III - a estrutura e atribuições do órgão regulador do monopólio da União (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 9, de 1995); 
§ 3º A lei disporá sobre o transporte e a utilização de materiais radioativos no território nacional (Renumerado de 
§ 2º para 3º pela Emenda Constitucional nº 9, de 1995); 
§ 4º A lei que instituir contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às atividades de importação 
ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível deverá 
atender aos seguintes requisitos (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001): 
I - a alíquota da contribuição poderá ser (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001): 
a) diferenciada por produto ou uso (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001); 
b)reduzida e restabelecida por ato do Poder Executivo, não se lhe aplicando o disposto no art. 150,III, b (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001); 
II - os recursos arrecadados serão destinados (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001): 
a) ao pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool combustível, gás natural e seus derivados e 
derivados de petróleo (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001); 
b) ao financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 33, de 2001); 
c) ao financiamento de programas de infra-estrutura de transportes (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, 
de 2001). 
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máximo é a França e, em menor grau, a Alemanha27 - e o anglo-saxão, que tem nos Estados 

Unidos seu exemplo mais forte, sendo a Inglaterra outro exemplo menos radical (SANTOS, 

2000). Ressalta-se que na tradição anglo-saxônica o Estado passou a atuar de forma indireta 

na provisão dos serviços, enquanto no modelo continental europeu o Estado passou a agir de 

forma mais direta, atuando como coordenador, regulador, e até mesmo provedor das 

atividades. 

 

No modelo anglo-saxão, a princípio o Estado intervém apenas para coibir ações anti-

competitivas e corrigir eventuais falhas do mercado, quando este - visto como o motor 

propulsor do desenvolvimento econômico - apresenta desvios em relação ao modelo de 

concorrência perfeita. Dessa forma, cabe ao Estado a vigia de eventuais movimentos de 

concentração dos setores da atividade econômica, a fim de que os padrões de competitividade, 

capazes de permitir as vantagens de um modelo de concorrência perfeita de mercado, possam 

ser estabelecidos e atingidos. No tocante às infra-estruturas, há uma opção preferencial pelo 

provimento privado, e o Estado vigia o comportamento dos monopólios naturais, tão comuns, 

e faz a supervisão e o controle da oferta para que se tenha a garantia de que não haverá o 

recurso a estratégias monopolistas por parte dos particulares proprietários. Adicione-se, 

também, que o modelo anglo-saxão é baseado no conceito de public utility, no qual uma infra-

estrutura ou um serviço público é disponibilizado ao público, por iniciativa privada ou mesmo 

pública, sob regulamentação pública, considerando-se essa maneira de regulação como de 

interesse geral da coletividade (BRASILEIRO; ARAGÃO, 2000). 

 

Na tradição continental a preocupação com o mercado é secundária, sendo os aspectos macro-

econômicos vistos como principais. Dessa forma, as preocupações concentracionistas são 

irrelevantes, desde que o interesse geral seja atingido, o que justifica a constituição de 

monopólios sob incentivo estatal, se assim for necessário. Em relação à provisão das infra-

estruturas, ao Estado cabe o papel de estear e coordenar as iniciativas dos agentes privados, 

com a finalidade de fornecer condições sócio-ambientais favoráveis à boa performance da 

atividade econômica, atividade essa que financia o desenvolvimento infra-estrutural de uma 

nação. O modelo francês, representante máximo do modelo europeu continental, baseia-se no 

conceito de services publiques, que corresponde a um consenso social em prol da igualdade 

de tratamento e do direito de usufruto de serviços e infra-estruturas de interesse geral, com o 

                                                 
27 Na realidade pode-se afirmar que na Alemanha há um sistema a meio caminho entre o modelo francês e o 
modelo anglo-saxão (BRASILEIRO;ARAGÃO, 2000). 
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fim de reduzir as desigualdades regionais e sociais. A idéia desse consenso vem desde os 

tempos da Revolução Francesa (SANTOS, 2000). 

 

No Brasil a noção de serviço público mais se assemelha à tradição continental européia 

(BRASILEIRO; ARAGÃO, 2000). Apesar de se considerar serviço público apenas o que está 

explicitado na CF/1988, foi a construção teórica acima o substrato de inspiração para a 

categorização constitucional de cada espécie constitucionalmente definida. 

 

Button (1991) lembra que em geral o setor dos transportes tem seguido uma das tradições 

acima abordadas. Em locais de tradição anglo-saxônica, e.g. Estados Unidos e Reino Unido, o 

Estado tende a intervir nos mercados apenas quando por meio dessa ação o fornecimento dos 

serviços puder sem melhorado. Em oposição, em países de tradição continental, e.g. França e 

Alemanha, os transportes tendem a serem tratados como um input dentro de uma função de 

produção social mais ampla e, por conta disso, pode-se aceitar, nesse processo, um sacrifício 

da eficiência dos transportes. Entretanto, citado autor afirma que há exceções essa sistemática, 

como é o caso dos Países Baixos. 

 

2.1.4. A Prestação do TIPO no Brasil 
 

A Carta Magna brasileira de 1988 estabeleceu que os serviços de transporte rodoviários de 

passageiros correspondem a serviço público, de titularidade, portanto, do Estado. Dado o 

princípio federativo brasileiro, 

 

o Sistema de Transporte de Passageiros reger-se-á conforme o disposto em lei 
federal, estadual, municipal ou distrital, conforme a competência para a prestação 
do serviço (definida pela abrangência territorial das linhas), atendidas as 
disposições das normas gerais federais relativas a licitações, contratos 
administrativos, concessões, permissões e autorizações de serviço público, bem 
como pelos respectivos atos de concessão, permissão, autorização e licença 
(SOUTO, 2001, p. 305). 

 

Assim sendo, em relação ao transporte interestadual e internacional rodoviário de passageiros, 

o artigo 21, inciso XII, alínea “e”28 da CF/1988 estabelece a competência da União para 

realizar a sua exploração, diretamente ou mediante concessão, permissão ou autorização. A 

                                                 
28 Art. 21. Compete à União: 
XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão: 
e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. 
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disciplina do transporte coletivo urbano, conforme o artigo 30, inciso V29 da CF/1988, cabe 

aos municípios. Para o transporte de passageiros do Distrito Federal, a CF/1988, no artigo 32, 

parágrafo 1º30, reservou a competência própria dos estados e dos municípios. Quanto ao 

transporte rodoviário de passageiros entre cidades de um mesmo estado, a CF/1988 manteve a 

tradição constitucional brasileira, conferindo aos estados o exercício das competências que 

não lhe é vedado pela Constituição, entre as quais está a disciplina do transporte rodoviário 

intermunicipal de passageiros (CF/1988, artigo 25, parágrafo 1º31). Essa caracterização será 

assumida nesta Dissertação. 

 

Do exposto, nota-se que o transporte rodoviário de passageiros é de titularidade do Estado, 

corresponde a serviço público, e pode ser delegado a particulares, precedido de licitação, 

segundo o artigo 175 de CF/1988. Cite-se que esse dispositivo constitucional foi 

regulamentado pelas Leis Federais 8.987/1995 (BRASIL, 1995a) e 9.074/1995 (BRASIL, 

1995b). 

 

O enquadramento acima feito do TIPO como serviço público pode parecer um tanto quanto 

precipitado, por dois fatores: não explicitação no texto constitucional de correspondência a 

serviço público; apelo à tradição brasileira da competência aos estados-membros das 

atividades que a Constituição não lhes proíbe. Apesar dessa aparente fragilidade de 

conceituação do TIPO, o caráter essencial de sua prestação leva a confirmar a sua 

caracterização como serviço público. Cite-se a definição dada por Souto (2001, p. 98), que 

estabelece serviço público como “a atividade [...] cuja realização é assegurada, regulada e 

controlada pelo Estado [...], em face de sua essencialidade ao desenvolvimento da sociedade” 

(grifo nosso). 

 

Deve ser ressaltado que a noção de essencialidade varia historicamente tanto quanto a noção 

de serviço público. Por conta disso, a caracterização do que é imprescindível para a 

                                                 
29 Art. 30. Compete aos Municípios: 
V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse 
local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. 
30 Art. 32. O Distrito Federal, vedada sua divisão em Municípios, reger-se-á por lei orgânica, votada em dois 
turnos com interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços da Câmara Legislativa, que a promulgará, 
atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição. 
§ 1º - Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos Estados e Municípios. 
31 Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios 
desta Constituição. 
§ 1º - São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. 
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manutenção dos valores fundamentais de uma sociedade vai depender dos seus níveis de 

exigência, e decorrerá do modelo constitucional adotado (SOUZA, 2003). Apesar de apenas o 

transporte coletivo local ser dado na CF/1988 como essencial (artigo 30, inciso V), não se 

pode inferir que apenas ele o é. Outras atividades, não só municipais, mas também estaduais e 

federais, o são. Certamente o TIPO deve ser considerado como essencial, posto que contribui 

para a viabilização da sociedade, ao permitir e assegurar que seus cidadãos se desloquem 

entre os municípios. Convém também lembrar da impossibilidade de submeter o TIPO à 

solução de continuidade (e.g. interrupção de seu fornecimento por inadimplência do usuário), 

em virtude da supremacia do interesse público do seu fornecimento (SOUZA, 2003). 

 

Convém lembrar também a legislação infra-constitucional que trata dos serviços essenciais. A 

Lei Federal 7.783/1989 (BRASIL, 1989), que regulamenta o parágrafo 1º do artigo 9º da 

CF/1988, em seu artigo 10, inciso V, estabelece que o transporte coletivo é considerado 

serviço essencial. Veja-se que a lei não distinguiu tratar-se de transporte coletivo local, 

intermunicipal, distrital, interestadual ou internacional. Portanto, o TIPO tem status de serviço 

essencial e, como tal, pode ser considerado serviço público32. 

 

2.2. O PAPEL DO ESTADO NA PROVISÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 
 

Ao longo dos últimos séculos, desde a formação dos Estados Nacionais, o Mundo Ocidental 

vem presenciando formas diferentes de intervenção do Estado nas atividades econômicas, 

incluindo a prestação de serviços públicos e a provisão de infra-estruturas, ora atuando de 

forma direta, ora agindo de forma menos intervencionista, deixando à iniciativa privada a 

condução das ações. 

 

De um modo geral, a prestação dos serviços públicos pode ser dada por uma das maneiras a 

seguir (CLARKE, 1997): 

                                                 
32 Cabe destacar que o rol de serviços indicados nos incisos I a XI do artigo 10 da Lei 7.783/1989 não é 
exaustivo, mas exemplificativo. Do contrário ter-se-ia situações absurdas em que, atividades que a sociedade 
requer serem essenciais e que, portanto, são de interesse público, estariam afastadas. Deve-se ter em mente 
sempre que os conceitos de serviço público e de essencialidade variam conforme o contexto, e estão em 
permanente evolução. A lei deve ser exemplificativa, visto que definições e conceitos jurídicos dizem respeito à 
doutrina, e não à lei (SOUZA, 2003, nota explicativa 82, p. 47-48). 
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- pelo poder público, diretamente por suas unidades, ou indiretamente através de empresas 

públicas criadas para esse fim (modo majoritariamente adotado entre a 2º Guerra Mundial até 

os anos 1970); 

- por meio de particulares, a quem o poder público adquire a prestação dos serviços em troca 

de uma concessão pública ou de pagamento contratual (maneira em expansão após os anos 

1970). 

 

Mais recentemente, a partir da década de 1970, de uma forma geral os Estados passaram a 

afastar-se da provisão direta de serviços públicos, e até mesmo da execução das infra-

estruturas, tendo migrado seu papel para uma função de regulação dos particulares provedores 

das atividades públicas (BUTTON, 1991). Alguns países adotaram soluções mais radicais, 

compostas não só pela privatização de serviços públicos e infra-estruturas, com a venda de 

ativos de antigas empresas públicas, mas também pela adoção de forte processo de 

desregulamentação das atividades desenvolvidas pelos particulares. Em outros lugares houve 

soluções menos radicais, e o Estado passou de uma atitude monopolista, concorrente e 

regulamentadora, para uma postura regulatória e fomentadora (MOREIRA NETO, 2003), 

tendo havido uma transferência, pelo menos da operação, manutenção e expansão, dos 

serviços públicos à iniciativa privada, ficando ao Estado reservado não mais a provisão 

completa desses serviços, mas sim um papel de regulador das atividades dos particulares na 

prestação dos serviços. Nesse cenário, também têm sido incorporadas à gestão dos serviços 

instituições geralmente denominadas agências reguladoras, inspiradas num sistema que teve 

como precursor os Estados Unidos. Assim sendo, a iniciativa privada, tal como foi tônica no 

início do século XX, foi novamente chamada para executar tarefas públicas que vinham sendo 

desempenhadas quase que exclusivamente pelo Estado, surgindo assim uma gestão pública 

não estatal. 

 

Dessa forma, um novo binômio público/privado foi incorporado à gestão da prestação de 

serviços públicos, e cabem ser bem definidas as obrigações e direitos de cada parte, as 

instituições que se envolverão na gestão, na regulação e no controle dos serviços, bem como a 

forma como os particulares serão contratados. 

 

2.2.1. Intervenção Estatal na Provisão de Serviços Públicos e Infra-Estruturas 
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O liberalismo defende que a atividade econômica deve ser conduzida por agentes privados, 

sem a influência da intervenção estatal. Entretanto, essa situação normalmente é desviada de 

uma posição de concorrência perfeita, ou independentemente disso o mercado nunca 

consegue ser exatamente perfeito, em virtude da violação de seus pressupostos básicos33 

(SANTOS, 2000), o que termina por gerar disfunções normalmente chamadas falhas de 

mercado, que fazem com que o mercado se afaste de parâmetros adequados de eficiência e 

eficácia alocativa (ARAGÃO et al., 1999). Assim, a intervenção do Estado nas atividades 

econômicas34 em economias de mercado é justificada para corrigir ou sanar essas falhas 

(BUTTON, 1991). Em outras palavras, uma das funções precípuas da intervenção estatal nas 

atividades econômicas é regular os desequilíbrios do mercado e promover o desenvolvimento 

econômico e o bem-estar coletivo (ARAGÃO et al., 2004a). 

 

A provisão de infra-estruturas freqüentemente se dá por meio de monopólios naturais, que se 

constituem como uma das espécies de falhas de mercado. Monopólios naturais são tipos de 

mercado em que o fornecimento do produto ou serviço por um só sujeito acarreta em custos 

de produção menores do que se houvesse mais de um fornecedor. Monopólios naturais 

raramente toleram competição aberta, em virtude de sua estrutura de custos, com altos custos 

fixos e enterrados (sunk costs), custos médios decrescentes, com decorrente economia de 

escala, e subaditividade de custos (ARAGÃO et al., 2004a). Salienta-se que pode também 

haver monopólio natural quando se lida com multiprodutos ou multiserviços, a depender das 

características do mercado em questão, além do monopólio natural poder variar 

temporalmente (ARAGÃO et al., 1999). 

 

Por conta disso, em certas situações, como o muito das vezes ocorre com as infra-estruturas, é 

necessário que haja monopólios naturais à presença de um mercado que se pretendesse o mais 

próximo da concorrência perfeita. Entretanto, a ação do monopolista não deve ser conduzida 

apenas por sua própria vontade, sob risco de ações inescrupulosas, nas quais o interesse 

privado se sobreporia ao interesse público, dominarem o mercado. Essa ressalva é 

particularmente válida quando o mercado sob monopólio corresponde a serviços públicos, e 

também a atividades econômicas de interesse público. Assim sendo, cabe a um sujeito de fora 

                                                 
33 Benjó (1999, p. 68) cita como pressupostos: 
- não haver dominância de mercado, exigindo-se que as empresas disponham de liberdade de ir e vir; 
- ausência de externalidades, que caracterizam os prejuízos involuntários causados por algum ator de mercado 
quando da realização de seus objetivos. 
34 Lembra-se, como já citado, que o gênero atividade econômica é composto das espécies serviços público e 
atividade econômica em sentido estrito (GRAU, 1999). 



43  

do mercado exercer sua influência para que seja evitada citada falha. A Teoria da Regulação 

defende que é justamente quando ditas falhas acontecem na atividade econômica que surge a 

necessidade da regulação estatal (PINTO, 2002). O Estado, defensor do interesse público que 

é, e titular do monopólio da força e agente intermediário entre produtores e consumidores, 

tem, portanto, com o apoio da sociedade em cada momento histórico (MOREIRA NETO, 

2003) o dever de deflagrar essa regulação, sob risco de captura dos mercados por agentes 

privados, inescrupulosos o quase sempre das vezes. 

 

Por outro lado, Benjó (1999) lembra que a regulamentação de serviços públicos delegados 

decorre da necessidade de garantir o atingimento de objetivos sociais estabelecidos. Nesse 

sentido, Santos (2000) diz que, para além dos motivos de correção de distorções causadas 

pelas falhas de mercado, a intervenção do Estado, através da regulamentação, pode ocorrer 

em virtude dos serviços públicos apresentarem características de bens de mérito - que mesmo 

não sendo necessariamente bens públicos no aspecto microeconômico, são valores de extrema 

importância para o conjunto da sociedade, em virtude de serem considerados fundamentais 

para o bom desenvolvimento da coletividade, e por se relacionarem à qualidade de vida de 

seus cidadãos e às dinâmicas das economias regionais e nacional. Dessa forma, nesses casos, 

a “intervenção pública em um determinado setor da economia pode ser ditada, ou justificada, 

por escolhas estratégicas de políticas públicas endereçadas ao bom cumprimento das funções 

de fomento ao desenvolvimento econômico ou de redistribuição de renda” (SANTOS, 2000). 

 

Assim, percebe-se que a intervenção estatal nas atividades econômicas abordadas pode 

ocorrer ou em função da presença de falhas de mercado, dentre as quais os monopólios 

naturais são figura constante entre as infra-estruturas, ou pela caracterização dos serviços 

públicos como bens de mérito. 

 

A intervenção do Estado na Economia é estudada através da Economia da Regulação, que é 

composta de três partes: Política Anti-Truste35, Regulação Econômica, Regulação Não-

Econômica36 (BUTTON, 1991; ARAGÃO et al., 2004a). Para os fins desta Dissertação, o 

segundo elemento constitutivo mencionado é o de maior interesse, porquanto a Regulação 

Econômica trata da intervenção estatal nas atividades econômicas, ou seja, “do papel do 

                                                 
35 Essa política procura combater os abusos de poder econômico, sobre consumidores ou sobre outros 
concorrentes, de empresas operando em condições de concorrência imperfeita (ARAGÃO et al., 1999). 
36 Trata a Regulação Não-Econômica das intervenções no processo produtivo na busca da mitigação, prevenção 
ou remediação de danos sociais e ambientais gerados na produção de certos bens (ARAGÃO et al., 1999). 
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Estado como mediador do mercado em situações especiais” (BENJÓ, 1999, p. 5), lida com 

monopólios naturais - que correspondem ao tipo de mercado em que mais comumente as 

infra-estruturas são providas - e porque, mesmo o TIPO não tendo necessariamente uma 

característica monopolística intrínseca, sua operação tem sido feita praticamente com 

exclusividades e em contratos de longo prazo, ou ainda porque correspondem a serviços 

públicos classificáveis como bens de mérito, sendo, portanto, passível de regulação. A 

Regulação Econômica aborda, entre outras, questões relativas às condições e controles de 

entrada e saída dos mercados, à quantidade e à qualidade da produção, a preços e tecnologia 

de produção (ARAGÃO et al., 1999; SANTOS, 2000). 

 

Convém citar que “a função precípua da intervenção estatal nas atividades econômicas é 

regular os desequilíbrios de mercado e promover o desenvolvimento econômico e o bem-estar 

coletivo” (ARAGÃO et al,.2004a). Ao tratar do fenômeno da regulação, Moreira Neto, após 

afirmar que há um esforço recente de elaboração de uma Teoria da Regulação, iniciado 

através de obra pioneira37 de George Stigler, afirma que essa teoria funda-se 

 

na necessidade de intervir na economia quando o descontrole da concorrência 
rompesse o necessário equilíbrio, levando à ineficiência do sistema: um brilhante 
precedente doutrinário do qual derivaram-se todas as teorias que posteriormente 
trabalharam os diversos aspectos das denominadas falhas de mercado (MOREIRA 
NETO, 2003, p. 69). 

 

Cite-se também que “as tarefas centrais da Teoria da Regulação Econômica são justificar 

quem receberá os benefícios ou quem arcará com o ônus da regulação, qual forma a regulação 

tomará e quais os efeitos desta sobre a alocação de recursos” (STIGLER, 2004, p. 23). 

 

Vê-se, portanto, que o Estado deve regular as atividades econômicas que sofrem falhas de 

mercado, entre as quais podem ser encontradas as atividades econômicas de interesse público, 

os serviços públicos, e a provisão das infra-estruturas38. 

 

Por fim, cabe mencionar, portanto, o rol das principais falhas de mercado (BUTTON, 1991; 

SANTOS, 2000): tendência à formação de monopólios ou oligopólios; concorrência 

                                                 
37 The Theory of Economic Regulation, em “Bell Journal of Economics and Management Science”, 1971 (cf. 
MOREIRA NETO, 2003). 
38 Cite-se que alguns pensadores consideram que se pode ir além disso, através de um novo papel para o Estado, 
que passaria a ter uma função de orquestração, e não apenas de regulação, das diversas combinações dos atores 
públicos e privados envolvidos no processo (ARAGÃO et al., 2004b). 
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imperfeita (monopólios, oligopólios, lucros rentistas); concorrência predatória (dumping); 

existência de externalidades; assimetria de informações; instabilidade dinâmica dos mercados; 

situações de risco moral; bens públicos ou de consumo coletivo. 

 

Para sanar essas falhas, ao Estado cabe realizar medidas de intervenção nos mercados, que se 

tornam, portanto, regulados. Através dessa ação intervencionista, o Estado visa promover o 

desenvolvimento e regular os desequilíbrios e as disfunções do livre mercado. A intervenção 

estatal é justificada pela Teoria do Interesse Público, através da ação reguladora do Estado, 

com recurso a instrumentos jurídicos e institucionais. 

 

Entre os remédios regulatórios econômicos que o Estado dispõe em sua ação intervencionista, 

podem-se citar: definição dos limites das atividades submetidas à regulação; definição das 

condições de entrada e saída no mercado; definição de tipos e quantidades de serviços a serem 

executados pelos particulares; política dos preços a serem praticados pelos setores privados 

envolvidos; indicadores de desempenho e qualidade; regulação não-econômica (ARAGÃO et 

al., 2004a). 

 

É verdade que a regulação já era criticada desde os tempos do predomínio das idéias 

Keynesianas e do Welfare Economics, bases do Estado do Bem-Estar Social e dominante no 

período do pós 2ª Guerra Mundial, pela escola Austríaca, notadamente por Hayek e von Mises 

(SANTOS, 2000). A partir das décadas de 1960 e 1970, as críticas foram intensificadas, 

principalmente por economistas da Escola de Chicago, através de estudos que indicavam 

falhas no processo da regulação [e.g. teoria da captura do regulador pelo regulado e teoria da 

commodity econômica ou do interesse do regulador (STIGLER, 2004); críticas à teoria do 

interesse público (POSNER, 2004); teoria da maximização das vantagens auferidas pelos 

políticos por meio da regulação (PELTZMAN, 2004)], ou seja, falhas do governo que 

coexistiam com as falhas de mercado, e às vezes as sobrepujavam (MATTOS, 2004). 

Também foram questionados os próprios custos incorridos pela regulação (custos 

regulatórios), seja na aparelhagem administrativa requerida, seja no processo produtivo 

(ARAGÃO et al., 1999), e a diminuição do alcance do bem-estar coletivo. Outros problemas 

detectados nos mercados, tais como crescentes custos de oportunidade, subsídios cruzados ou 

diretos, inflação, ineficiência nos processos produtivos, estagnação nos níveis de 

produtividade, pequenas margens de lucro, também foram elementos que contribuíram para 

pôr em cheque a regulação, ou a intensidade com que vinha sendo exercida (BUTTON, 1991). 
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Apesar disso, e mesmo pelo perfil constitucional brasileiro, nesta Dissertação não se entrará 

na discussão do que é mais adequado, se regulamentar ou não. Aqui se defende uma posição 

da necessidade de adoção de algum tipo de regulação – cujas características serão 

aprofundadas no capítulo 4 - em intensidade razoável às suas necessidades e objetivos, e que 

não seja mais onerosa que os próprios benefícios que dela se esperam, mormente porque se 

entende que não se devem deixar os mercados, por si só, serem os agentes do 

desenvolvimento da sociedade, pelo menos nas atividades econômicas em que são detectadas 

falhas de mercado e nas atividades em que há o interesse público envolvido. Como lembra 

Santos (2000), “mesmo na ausência de falhas de mercado, como externalidades, monopólios 

naturais ou bens públicos, o pressuposto abrangente de que as forças de livre mercado são 

capazes de garantir a eficiente coordenação intertemporal da alocação de recursos não é 

sustentável”. O Estado deve exercer algum papel, desempenhando uma função de guardião 

dos interesses gerais da sociedade. Dessa forma, apesar da participação da iniciativa privada 

ser de fundamental importância para o desenvolvimento econômico, notadamente no setor das 

infra-estruturas e dos serviços públicos, cabe ao Estado fazer a regulamentação dos mercados 

para evitarem-se falhas e distorções. 

 

2.2.2. A Regulação do TIPO 
 

Clarke (1997) cita como propósitos da regulação sobre os transportes39: 

 - assegurar a provisão de serviços necessários; 

 - assegurar que os operadores não persigam injustamente seus próprios interesses em 

detrimento de usuários, quer em colusão com outros operadores, quer em situação de 

monopólio, ou em detrimento de outros competidores desejosos de participar do mercado, 

através de práticas predatórias ou comportamento anti-competitivo. Essa regulação pode ser 

reativa, permitindo que o interesse público seja defendido frente a abusos específicos 

(Regulação da Competição), ou pode ser pró-ativa, baixando regras gerais que assegurem que 

as empresas, particularmente em empreendimentos sob a forma de monopólios naturais, 

comportem-se de maneira coerente com o interesse público (Regulação Econômica); 

                                                 
39 Através da exposição dos propósitos, o autor termina por apresentar uma classificação para regulação, dentro 
da qual pode ser localizada a Regulação Econômica. 
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 - salvaguardar os empregos dos trabalhadores ou seus termos e condições (Regulação 

do Emprego); 

 - controlar riscos gerados pela provisão dos transportes (Regulação Ambiental e de 

Segurança). 

 

Button (1991) afirma que, em geral, os transportes sempre foram regulados, e que a questão 

mais importante diz respeito à natureza e à intensidade dos regulamentos postos a viger, que 

são mais estritos ou não conforme a realidade confrontada. 

 

Tradicionalmente o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros brasileiro tem sido 

prestado pela iniciativa privada. Tem ocorrido exclusividade de linhas pelas empresas 

privadas, sem competição, o que vem caracterizando, em muitos casos, a prática de 

monopólio, com fortes barreiras à entrada de novos prestadores de serviços no mercado40. 

Essa exclusividade vem sendo cientificamente criticada, sendo alegado que o setor teria as 

características de um mercado contestável, mas que vem sendo regulamentado como 

monopólio natural, mais por capricho político do que por real necessidade econômica 

(ARAGÃO et al., 2004a). Entende-se, portanto, que o mercado de TIPO mais se aproxima ao 

modelo teórico da contestabilidade. 

 

O fundamento básico da Teoria dos Mercados Contestáveis (BAUMOL; PANZAR; WILLIG, 

1988) é que, sob certas condições, uma situação monopólica pode apresentar resultados 

similares a um mercado concorrencial, em virtude do monopólio poder ser contestado. Há a 

assimilação de uma competição virtual e de uma competição real e dos seus efeitos sobre 

custos, quantidades e preços de infra-estruturas e serviços públicos. Essa assimilação baseia-

se na expectativa de que os mercados perfeitamente contestáveis produziriam de forma 

econômica eficiente, pois a ameaça da competição potencial levaria os produtores a um 

comportamento assemelhado ao que teriam se estivessem em mercados perfeitamente 

concorrenciais. A ameaça de entrada garantiria que o produtor monopolista fosse 

tecnicamente eficiente e praticasse preços equivalentes aos custos médios. O equilíbrio seria 

atingido, então, pela pressão que potenciais interessados em participar do mercado 

exerceriam, e isso faria com que os produtores já estabelecidos fossem mais eficientes. Se 

essa eficiência não existisse, haveria atração para a entrada de concorrentes no mercado. 

                                                 
40 Isso tem, inclusive, contribuído para o surgimento do fenômeno do transporte alternativo clandestino, que 
funciona sem uma adequada regulamentação pública. 



48  

Como pressupostos dessa teoria, Johnson et al. (1996) citam: reduzidos custos de entrada e 

saída nos mercados; sunk costs baixíssimos ou nulos; mesmos produtos e mesma tecnologia 

disponíveis a todos os potenciais interessados nos serviços. 

 

Portanto, a competitividade na prestação do TIPO poderia ser mantida e garantida com a 

realização de rodadas sucessivas de procedimentos licitatórios prévios à delegação dos 

serviços, do tipo competitive tendering (BRASILEIRO; SANTOS; ARAGÃO, 2001). Assim, 

a competição pelo mercado dar-se-ia no momento da escolha dos operadores. Vencidos os 

prazos contratuais, os operadores teriam que se submeter à nova rodada de testes de mercado, 

mediante novo procedimento licitatório. Essas sucessões de disputas contribuiriam para uma 

maior eficiência dos mercados, e para uma melhor prestação dos serviços, posto que os 

operadores teriam de estar em constante busca de aperfeiçoamento para a sua própria 

sobrevivência como empresas. O uso da contestação tem sido preconizado para o transporte 

urbano por ônibus (GOMIDE; ORRICO FILHO, 2004), e poderia muito bem ser indicado 

para transporte rodoviário intermunicipal convencional de passageiros. 

 

Um último aspecto: poder-se-ia argumentar que a concorrência com outros modos dispensaria 

a regulação para o TIPO, em virtude da potencial pressão exercida sobre os serviços de ônibus 

para reduzirem preço ou melhorarem qualidade, sob risco de perder usuários. Isso pode até 

acontecer em outra realidade, mas no Brasil isso necessariamente não é verdade. Exceto pela 

pressão dos automóveis e de eventual transporte não regulamentado (e.g. toyotas, jeeps, pick-

ups), a concorrência com outros modos não predomina, pois a malha ferroviária é escassa, e o 

transporte aéreo, com raras exceções, não é difundido entre cidades de um mesmo estado, mas 

apenas entre as capitais, e nem assim entre todas elas. 

 

Cite-se também que a legislação brasileira vigente estabelece que toda concessão ou 

permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, 

satisfazendo as condições de “regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, 

generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas” (SÁ, 2004, p. 5). Lembre-se 

que, porque o TIPO corresponde a serviço público, como condição para a sua delegação para 

a iniciativa privada exige-se prévia licitação (SOUZA, 2003), na qual haja observância aos 

princípios da legalidade, moralidade, publicidade, igualdade, do julgamento por critérios 

objetivos e da vinculação ao instrumento convocatório. 
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A seguir, será discutido como se dá no Brasil a delegação da prestação dos serviços públicos a 

particulares, não sem antes ser feita uma breve apresentação de como a administração pública 

brasileira está estruturada, incluindo-se o conceito de agência reguladora. 

 

2.3. BREVE INTRODUÇÃO À ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
BRASILEIRA 
 

A Administração Pública brasileira é dividida em Administração Direta e Administração 

Indireta. No primeiro grupo encontram-se as pessoas políticas da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios. Entre os componentes do segundo grupamento distinguem-

se as Autarquias, as Empresas Públicas, as Sociedades de Economia Mista e as Fundações. 

 

Mencionam-se, também, novas figuras incorporadas ao ordenamento nacional, em função das 

reformas no Estado brasileiro, a exemplo das Agências Reguladoras e as Agências 

Executivas. Somem-se a isso o advento da Privatização e da Concessão e Permissão de 

Serviços Públicos, não podendo ser esquecidas, apesar de não fazerem parte da 

Administração, as Organizações Sociais e as Organizações da Sociedade Civil de Interesse 

Público (Oscip). 

 

Pode-se dizer que pessoas políticas são aquelas que, estando previstas na Constituição 

Federal, prestam os serviços públicos e formam o estado federado. Recebem a competência 

para a prestação de serviços públicos, que o fazem através de seus órgãos, diretamente por 

elas. Nesses casos temos centralização administrativa, exercida pela Administração Direta. 

Por exemplo, no âmbito da União temos a Administração Direta Federal (Ministérios), nos 

Estados temos as Secretarias Estaduais. 

 

No entanto é possível que a prestação dos serviços públicos seja transferida para outras 

pessoas, que são entes dotados de personalidade jurídica própria. Nesses casos há a 

descentralização administrativa. Na centralização as pessoas políticas são a União, os Estados, 

o Distrito Federal e os Municípios. Na descentralização encontramos o conceito de 

administração indireta, da qual fazem parte as empresas públicas, que podem receber, via 

outorga, a competência para a prestação dos serviços. 
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Quando não é conveniente à administração realizar serviços públicos por ela mesma, ou por 

uma de suas entidades da administração indireta, há a recorrência à iniciativa privada. Essa 

busca deve obedecer aos princípios e dispositivos constitucionais e, a despeito da execução 

dos serviços ser repassada a particulares, a sua titularidade continua ser estatal. Assim sendo, 

a delegação à iniciativa privada é a transferência do exercício de atividades classificadas 

como serviço público a particulares, que as executam em nome do Poder Público. A 

delegação, para termos desta Dissertação, se dá através de concessão ou permissão do serviço 

público. 

 

2.3.1. Contratação na Administração Pública 
 

O artigo 22, XXVII, de nossa Constituição Federal estabelece que à União compete 

privativamente legislar sobre "normas gerais de licitação e contratação, em todas as 

modalidades, para as administrações diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, obedecido ao disposto no artigo 37, XXI, e para as empresas 

públicas e sociedades de economia mista, nos termos do artigo 173, § 1º, III". 

 

O artigo 37, XXI, da CF/88, estatui que "ressalvados os casos especificados na legislação, as 

obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação 

pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 

estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas das propostas, nos 

termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações". Essa regra vale para 

Administração Pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios.  

 

No momento, a legislação regulamentadora do artigo 37, XXI da CF/88, que faz a 

normatização geral de licitações e contratações, é a lei n° 8.666/1993 (BRASIL, 1993), e suas 

alterações posteriores. Essa norma vale para licitações e contratações administrativas, a 

exemplo de compras de material, obras e serviços de Engenharia, serviços de limpeza urbana, 

entre outras. Para a delegação de serviços públicos, como se virá na sub-seção seguinte, 

emprega-se a Lei Federal 8.987/1995 (BRASIL, 1995a), que onde necessário é 

complementada pela 8.666/1993 (BRASIL, 1993). 
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Ressalte-se que a 8.666/1993 (BRASIL, 1993) é uma lei geral, e que há leis específicas para 

certos setores, e.g. para o serviço público de telecomunicações [Lei Federal 

9.472/1997(BRASIL, 1997)], para a radiodifusão comunitária, para a energia elétrica, entre 

outras. 

 

2.3.2. Delegações de Serviços Públicos  
 

Lembra-se que os serviços públicos brasileiros podem ser desenvolvidos diretamente pela 

Administração Pública ou podem ser contratados com terceiros, através de delegação de 

serviços públicos. A esse respeito, o artigo 175 da CF/88 diz que: 

 

Artigo 175. Incube ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob o regime 
de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços 
públicos. 
Parágrafo único. A lei disporá sobre: 
I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o 
caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de 
caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão; 
II - os direitos dos usuários; 
III - política tarifária; 
IV - a obrigação de manter o serviço adequado (BRASIL, 1995a). 

 

Assim sendo, quando não executados diretamente pela Administração Pública, os serviços 

públicos deverão ser objeto de concessões ou permissões. Essas concessões e permissões são 

disciplinadas pelas Leis Federais 8.987/1995 (BRASIL, 1995a) e 9.074/1995 (BRASIL, 

1995b), com alterações posteriores. Há leis específicas para os setores de telecomunicações 

[9.295/1996 (BRASIL, 1996a), 9.472/1997(BRASIL, 1997)], energia elétrica [9.427/1996 

(BRASIL, 1996b)], portos, navegação aérea. Lembre-se também a Lei Federal 11.079/2004 

(BRASIL, 2004), que instituiu as Parcerias Público-Privadas (PPPs), que podem ser de dois 

tipos: concessão patrocinada e concessão administrativa. Para os fins desta Dissertação, 

entretanto, as delegações tratadas – concessões ou permissões -, que dizem respeito ao TIPO, 

são regidas pelas disposições da Lei Federal 8.987/1995 (BRASIL, 1995a). 

 

Salienta-se que nas delegações, como já dito, a titularidade dos serviços cabe ao Poder 

Público. O que difere é a execução, que pode ser feita de três formas: 

- serviço centralizado ou serviço de prestação centralizada: feito diretamente pela 

Administração Direta (ou Administração Centralizada); 
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- serviço descentralizado ou de prestação descentralizada: feito diretamente pela 

Administração Indireta (ou Administração Descentralizada), via outorga; 

- serviço descentralizado ou de prestação descentralizada: feito indiretamente por particulares, 

através de delegação. 

 

No primeiro dos três casos acima, há coincidência entre a titularidade do serviço e a pessoa 

jurídica prestadora. Nos dois últimos casos ocorre a separação entre o titular do serviço (que 

sempre é, como já dito, a pessoa jurídica da Administração Direta da esfera governamental 

em questão – União, Estados, Municípios ou Distrito Federal) e a pessoa jurídica prestadora 

do serviço. 

 

A outorga de serviços públicos, no segundo dos casos acima indicado, será feita da seguinte 

forma: para as Autarquias, diretamente pela lei específica que criou a entidade. No caso de 

Fundações, Sociedades de Economia Mista e Empresas Públicas, a outorga estará prevista nos 

estatutos dessas entidades, cuja criação é feita por ato do Poder Executivo, devido à 

autorização constante de lei específica. 

 

Para o terceiro dos casos acima apontados, que aborda as concessões e permissões, deve-se 

obedecer ao que vem dado pela Lei 8.987/1995 (BRASIL, 1995a). Assim, convém definir 

essas espécies de delegação, no que podem dizer respeito ao TIPO: 

 

Artigo 2: Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se: 
I - poder concedente: a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Município, em cuja 
competência se encontre o serviço público, precedido ou não da execução de obra 
pública, objeto de concessão ou permissão; 
II - concessão de serviço público: a delegação de sua prestação, feita pelo poder 
concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica 
ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua 
conta e risco e por prazo determinado; 
IV - permissão de serviço público: a delegação, a título precário, mediante licitação, 
da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou 
jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco 
(BRASIL, 1995a). 

 

Das definições, observa-se a necessidade, para ambas as espécies, de realização de licitação 

prévia à delegação, de acordo com a imposição constitucional do artigo 175. Salienta-se que o 

artigo 2º da 9.074/1995 (BRASIL, 1995b) estabeleceu como obrigatória a edição de lei 
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autorizativa para que haja execução indireta de serviços públicos via concessão ou 

permissão41. 

 

Como diferenças básicas entre as duas espécies de delegação, citam-se: 

 - concessão: não é precária e de uma eventual encampação dos serviços podem resultar 

indenizações ao concessionário, inclusive por perdas e danos. Quando for adotada essa 

modalidade para delegação do TIPO, a licitação a ser feita deve se dar na modalidade 

Concorrência, e só podem participar pessoas jurídicas, ou consórcios destas; 

 - permissão: é precária e pode ser encampada a qualquer tempo. Cabe indenização 

apenas dos investimentos nos bens reversíveis que o permissionário tenha feito, e que ainda 

não tenham sido totalmente amortizados ou depreciados, o que no caso do TIPO pode não 

representar muito, haja vista praticamente não haver sunk costs, e para os ativos – os veículos 

– existir um mercado de segunda mão significativo. Respeitando-se os valores limites 

estabelecidos para as licitações, pode-se usar qualquer modalidade de licitação, e pessoas 

físicas podem participar dos certames. 

 

 

                                                 
41 Salienta-se que a definição de permissão no âmbito das concessões de serviços públicos difere da tradicional 
definição doutrinária de permissão. Nesta, a permissão é vista como ato unilateral da Administração, enquanto 
naquela a permissão é ato multilateral, ou seja, há um contrato. Portanto, para a delegação de prestação de 
serviços públicos a permissão será precedida de licitação, além de haver a celebração de contrato de adesão. 
Apesar de não considerar a permissão de serviço público como ato unilateral, a 8.987/1995 (BRASIL, 1995a), 
em seu artigo 40, afirma que a permissão é precária e pode ser revogada unilateralmente pelo poder público. Ora, 
precariedade e revogação unilateral pela Administração são características de ato unilateral, e não de contrato de 
adesão, para o qual dever-se-ia falar em rescisão. De qualquer maneira, foi assim que a lei 8.987/1995 definiu 
permissão. 
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3. CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 

De um modo geral, o controle da Administração Pública da maior parte dos países (pelo 

menos do mundo ocidental) é desempenhado por instituições com funções exclusivas e 

específicas, geralmente denominadas de Tribunais de Contas, Auditoria, Contadoria, 

Controladoria, que formam o chamado sistema de controle público da Administração 

(DROMI, 2005). Dependendo da sua função, esses órgãos podem ser classificados como 

Controle Externo ou Controle Interno. Ambas as formas têm por finalidade “garantir a 

conformidade da atuação da administração pública com os princípios que lhe são impostos 

pelo ordenamento jurídico” (SÁ, 2004, p. 56). 

 

No primeiro caso têm-se entidades alheias à estrutura (funcional e física) do Executivo (do 

governo), vinculadas, na maior parte das situações, ao Legislativo (DROMI, 2005), e que 

executam o controle da Administração centralizada e descentralizada através de auditorias. 

Tratam-se dos Tribunais de Contas ou das Auditorias, e que têm de ter independência 

funcional, financeira e personalidade jurídica própria (DROMI, 2005) para realizar o controle 

dos administradores e da Administração. Esse controle pode ser dar de próprio ofício, nos 

limites constitucionais estabelecidos, ou pode ser motivado pelo Legislativo, posto que o 

Controle Externo também tem por finalidade auxiliar esse poder no controle do Executivo. Os 

cidadãos, conforme os estatutos dos organismos de controle, também podem apresentar 

denúncias contra a Administração, que devem ser averiguadas. A ação desses órgãos deve 

ocorrer no controle de legalidade e de gestão de toda a atividade da Administração, através da 

verificação de aspectos patrimoniais, econômicos, financeiros, operativos e orçamentários 

(DROMI, 2005). 

 

Cabe citar que o Judiciário também pode fazer uma espécie de controle sobre os demais 

poderes, na medida em que averigua e julga atos mal-praticados por servidores públicos. No 

entanto, essa atuação não se enquadra na clássica definição de controle externo, além de fugir 

do escopo desta Dissertação, portanto não será aqui abordada42. 

 

                                                 
42 Lembra-se, em oposição, que há países em que é estabelecido o chamado “contencioso administrativo” 
(PASCOAL, 2000) (e.g. França, Itália, Alemanha), nos quais as questões de natureza administrativa não podem 
ser revistas pelo Judiciário, mas por jurisdição administrativa própria, da qual os Tribunais de Contas fazem 
parte. 
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Na segunda situação, os órgãos de controle fazem parte da própria estrutura da Administração 

a ser controlada. São vinculados ao Executivo e devem estar bem entrosados com as outras 

unidades administrativas, a fim de que possa desenvolver bem as suas funções. Geralmente, 

esses organismos de controle são denominados por Contadorias ou Controladorias43. No 

Brasil, o Controle Interno de quaisquer dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário deverá 

funcionar conforme estabelece o artigo 7444 da CF/1988. Como exemplo de instituição 

responsável pelo controle interno, cita-se a Controladoria Geral da União – CGU45. 

 

Os órgãos de controle interno também devem ser dotados de autonomia e independência no 

que diz respeito à imparcialidade com que devem realizar seus trabalhos, sem que ingerências 

políticas os afetem. Dromi (2005) destaca que o controle interno deve ser feito por um 

organismo autárquico, com uma estrutura central e unidades de auditoria descentralizadas, a 

fim de realizar o exame prévio e posterior das atividades financeiras e administrativas das 

entidades da Administração sob sua supervisão. Salienta-se que, a despeito de uma atividade 

administrativa qualquer eventualmente ser submetida constantemente a controle interno, o 

controle externo também poderá, e mesmo deverá, sobre ela desenvolver suas auditorias, a 

qualquer tempo. 

 

                                                 
43 Salienta-se que a terminologia empregada não é o aspecto mais importante, haja vista em alguns países as 
instituições de controle externo também serem designadas por controladorias (e.g. Contraloría General de la 
República, da Colômbia). O fator decisivo que caracteriza uma instituição como pertencente ao controle externo 
ou ao interno, é o fato dela ser exterior ou interior, respectivamente, à estrutura do Executivo. 
44 Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle 
interno com a finalidade de: 
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos 
orçamentos da União; 
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, 
financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos 
públicos por entidades de direito privado; 
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União; 
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 
§ 1º - Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou 
ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. 
§ 2º - Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, 
denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. 
45 Conforme consta do site eletrônico da CGU, disponível em: <http://www.cgu.gov.br/CGU/index.asp>, acesso 
em: 16/jan/2007, 11:09hs: 

A Controladoria-Geral da União (CGU) é o órgão do Governo Federal responsável 
por assistir direta e imediatamente ao Presidente da República quanto aos assuntos 
que, no âmbito do Poder Executivo, sejam relativos à defesa do patrimônio público e 
ao incremento da transparência da gestão, por meio das atividades de controle interno, 
auditoria pública, correição, prevenção e combate à corrupção e ouvidoria. A CGU 
também deve exercer, como órgão central, a supervisão técnica dos órgãos que 
compõem o Sistema de Controle Interno e o Sistema de Correição e das unidades de 
ouvidoria do Poder Executivo Federal, prestando a orientação normativa necessária. 
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Para os fins desta Dissertação, o Controle a que se fará o desenvolvimento de um Modelo 

proposto de auditagem é o Externo. 

 

3.1. TIPOLOGIA DO CONTROLE 
 

Há várias classificações para o controle. Zymler e Almeida (2005) apresentam uma 

classificação baseada em quem o executa, a saber: 

- parlamentar: feito no Brasil pelo Legislativo. Quando sem auxílio dos Tribunais de Contas é 

denominado controle político, e tem caráter político-institucional. Quando com o auxílio dos 

Tribunais de Contas, é chamado de controle financeiro, sendo eminentemente técnico, 

administrativo e jurisdicional; 

- administrativo: feito pelos organismos da Administração Pública sobre eles mesmos; 

- judicial: exercido pelo Judiciário, quando provocado por particulares (por meio de habeas 

corpus, habeas data, mandado de segurança individual e coletivo, mandado de injunção e 

ação popular), ou pelo Ministério Público46 (e.g. através de inquérito civil e ação civil 

pública); 

- social: exercido pela sociedade sobre o sistema político, e através dele os TCs podem 

exercer papel significativo como canal de escuta de reclamações e sugestões da sociedade. 

 

Quanto ao momento em que é feito, o controle pode ser prévio, concomitante, e posterior. A 

primeira espécie é empregada pelos TCs apenas esporadicamente, quando do 

acompanhamento de eventos especiais (e.g. privatizações e licitações para delegações de 

serviços públicos), sendo as duas outras modalidades mais usuais. 

 

Há ainda outras espécies de controle que podem ser desempenhados pelos TCs: controle 

quanto ao objeto (de um ato, ou de uma gestão47); controle subjetivo (objetiva observar se na 

conduta de um ou vários agentes públicos há dolo ou culpa; controle objetivo (tem como 

objeto a observação de atos ou de contratos administrativos) (ZYMLER; ALMEIDA, 2005). 
                                                 
46 O Ministério Público pode ainda tomar compromisso de ajustamento por parte dos interessados para o alcance 
de uma conduta compatível com exigências legais, via cominações, com eficácia de título executivo extra-
judicial (ZYMLER; ALMEIDA, 2005). 
47 O controle de ato pode abarcar a legalidade de um ato, ou seja, sua compatibilidade com o ordenamento 
jurídico, bem como pode corresponder a um controle de mérito, para verificação da eficiência, economicidade e 
legitimidade do ato. No controle de gestão busca-se aferir, motivado pelo disposto no artigo 70 da CF/1988, a 
eficiência, a economicidade e a legitimidade de um conjunto de atos. As auditorias operacionais constituem uma 
espécie de controle de mérito sobre uma gestão, e empregam padrões ótimos de desempenho, que vão além da 
simples verificação estrita da legalidade (ZYMLER; ALMEIDA, 2005). 
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Dromi (2005) classifica o controle estatal da seguinte forma: pela atividade (administrativo, 

jurisdicional, legislativo); pela oportunidade (prévio, concomitante, posterior); pelo objeto 

(sobre as pessoas, sobre as atividades); pela localização dos órgãos de controle (horizontal, 

vertical); pela forma de promoção (de ofício, por provocação); pelo alcance (de legitimidade, 

de oportunidade). O autor lembra ainda o controle da sociedade sobre a administração da 

coisa pública, ou seja, o controle social, imprescindível ao atual desenvolvimento do Estado 

de Direito. 

 

Oliveira (2004) apresenta duas classificações para controle: interno ou externo; legislativo, 

judiciário ou administrativo. Segundo referido autor, controle interno é aquele realizado pela 

própria entidade ou órgão responsável pela atividade controlada, no âmbito da própria 

administração, e no Brasil deve obedecer ao estatuído no artigo 74 da CF/1988. Por seu turno, 

controle externo é pelo autor definido como aquele em que o órgão fiscalizador é situado em 

administração diversa da que originou a conduta administrativa. Nesse sentido, o controle 

externo pode ser popular, parlamentar direto e judicial. Nessa classificação, o controle externo 

brasileiro exercido pelos Tribunais de Contas estaria localizado no controle parlamentar 

direto, através do auxílio dos Tribunais ao Legislativo48. 

 

Para os fins desta dissertação, repete-se, cabe destacar a divisão funcional do controle, em 

Externo e Interno. Quanto ao Controle Externo, desenvolver-se-ão comentários na seção 3.2., 

a seguir. 

 

3.2. CONTROLE EXTERNO 
 

3.2.1. Conceituação e Exercício 
 

                                                 
48 Salienta-se que apesar desse auxílio, os Tribunais de Contas brasileiros têm autonomia para, de ofício próprio, 
realizarem auditorias e inspeções em quaisquer órgãos e entidades da administração pública. Particularidade 
reside quando os Tribunais constatam vícios contratuais, que ensejam a necessidade de suspensão da execução 
de contratos. Nesses casos, os Tribunais podem sugerir a paralisação, mas o efetivo poder de suspensão reside no 
Legislativo. 
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Controle Externo pode ser definido como uma atividade técnica que se desenvolve sobre as 

finanças públicas, através de uma instituição dotada de autonomia e independência, e que 

normalmente é vinculada ao Poder Legislativo49. 

 

Essa atividade tem sido estruturada de duas formas: em órgãos colegiados, geralmente 

denominados Tribunais de Contas, que seguem o modelo da Cour de Comptes francesa, e que 

apresentam responsabilidade compartilhada entre seus comandantes50; ou em organizações 

singulares, sob a responsabilidade de um dirigente, normalmente organizadas sob a forma de 

Auditorias ou Controladorias Gerais, que seguem o modelo adotado em países de tradição 

anglo-saxônica51 (BARRETTO, 2004). 

 

No Brasil, A CF/1988 ampliou significativamente as atribuições dos TCs, e o seu artigo 70 

estatui que: 

 

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial 
da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, 
legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será 
exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de 
controle interno de cada Poder. 

 

Mais adiante, o artigo 7152 da CF/1988, estabelece que o Controle Externo dos órgãos e 

entidades federais está a cargo do Congresso Nacional, que será exercido com o auxílio do 

Tribunal de Contas da União. 

                                                 
49 Há alguns locais em que o organismo de Controle Externo é vinculado ao Poder Judiciário, a exemplo de 
Portugal e da Grécia (BARRETTO, 2004). 
50 Esse é o modelo adotado no Brasil, na Alemanha, na Espanha, entre outros. Salienta-se, entretanto, que o 
Tribunal de Contas da França age como autoridade judicial e presta assistência tanto ao Legislativo quanto ao 
Executivo. No Brasil, os Tribunais de Contas auxiliam o Legislativo e não têm autoridade judicial. 
51 A exemplo de Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, Canadá. 
52 Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas 
da União, ao qual compete: 
I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser 
elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento; 
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; 
III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na 
administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as 
nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e 
pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório; 
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; 



59  

 

No tocante aos estados, o artigo 75 da CF/1988 diz que as normas estabelecidas entre os 

artigos 70 e 74 da CF/1988, no que couber, serão também aplicadas à organização, 

composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem 

como dos Tribunais ou Conselhos de Contas dos Municípios. O parágrafo único desse artigo 

75, ao impor que os Tribunais de Contas estaduais serão compostos de sete Conselheiros, diz 

que as Constituições estaduais disporão sobre os respectivos Tribunais de Contas. 

 

Em relação aos municípios, estatui a CF/1988, no caput e no parágrafo 1º de seu artigo 31, 

que “o Poder Legislativo Municipal exercerá o Controle Externo, com o auxílio dos Tribunais 

de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos 

Municípios, onde houver”. 

 

Dessa forma, pode concluir afirmando que “no Brasil, compete aos Tribunais de Contas o 

exercício do controle externo técnico da administração pública, com atribuições e 

competências explicitamente definidas na CF-1988” (SÁ, 2004, p. 55, grifo nosso). 

 

3.2.2. Breve Histórico 
 

3.2.2.1. Internacional 
 

                                                                                                                                                         
V - fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma 
direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo; 
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. 
§ 1º - No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará, 
de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis. 
§ 2º - Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, não efetivar as medidas 
previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito. 
§ 3º - As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. 
§ 4º - O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades. 
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Zymler e Almeida (2005) afirmam que a função fiscalizadora de atividades estatais remonta à 

Grécia Antiga, com os logistas, e à República Romana, através dos questores, opinião também 

compartilhada por Maranhão (1998) no que toca à experiência romana. Oliveira (2004) diz 

que já foram colhidos registros de alguma atividade controladora da época da unificação dos 

dois Egitos, no Reino de Menés I (3200 a.C.), do Código Indiano de Manu, dos Eclesiastes do 

Rei Salomão. Segundo Barretto (2004), os relatos mais antigos de instituições com natureza 

controladora datam do século XIII, quando já existia em Portugal o embrião da Casa dos 

Contos – antecessora do atual Tribunal de Contas português e que foi fundada em 138953. Na 

Inglaterra, em 1314, já havia sido instituído o Auditor of the Exchequer, responsável pelo 

controle das finanças. Esse é o registro mais antigo de um órgão com esse fim naquele país54. 

Ainda na Idade Média, na França já havia sido estabelecida a Chambre des Comptes55. O 

embrião do Tribunal de Contas da Espanha data do século XV, mais precisamente de 1437, 

sob o reinado de Juan II56, quando Ordenanzas foram dadas à Contaduría Mayor de Cuentas. 

 

Na Idade Moderna, as instituições inglesa e francesa citadas foram extintas e substituídas, 

respectivamente, pelo Comptroller General of the Receipt and Issue of his Majesty’s57 e pela 

Cour des Comptes58 (ZYMLER; ALMEIDA, 2005). Ferraz (1999) afirma que ambas 

instituições exerceram forte influência em suas congêneres posteriormente criadas em outros 

países. 
                                                 
53 Cf. <https://www.tcontas.pt/pt/apresenta/historia/tc1389-1761.shtm>. Acesso em 10/jan/2007, 18:17hs. 
54 Cf. <http://www.nao.org.uk/about/history.htm>. Acesso em: 05/jan/2007, 14:21hs. 
55 Cf. <http://www.ccomptes.fr/FramePrinc/frame01.htm>. Acesso em: 05/jan/2007, 14:57hs. 
56 Cf. <http://www.tcu.es/default.htm>. Acesso em: 09/jan/2007, 15:48hs. 
57 Em 1559, sob o reinado de Elizabeth I, foram estabelecidos os Auditors of the Imprest que tinham por 
finalidade auditar os pagamentos do Exchequer. Esse sistema gradualmente caducou e em 1780 os 
Commissioners for Auditing the Public Accounts foram nomeados por estatuto. A partir de 1834 os 
Commissioners passaram a trabalhar em associação ao Comptroller of the Exchequer, este que já tinha a função 
de controlar os fundos para o governo. Com as reformas da década de 1860, impostas por Gladstone – 
Chancellor of the Exchequer entre 1859 e 1866 -, o papel do Parlamento no controle dos gastos públicos ganhou 
relevo, e foi instituída a função de Comptroller and Auditor General, além da criação de um departamento de 
apoio, o Exchequer and Audit Department. Na década de 1980, na busca de uma modernização de sua estrutura 
de controle e de uma maior independência do governo, novas reformas foram implementadas. O Comptroller 
and Auditor General passou a ser formalmente reconhecido como um oficial da House of Commons, e lhe foi 
concedido poder expresso para reportar, sob seu próprio discernimento, o Parlamento sobre a economicidade, 
eficiência e efetividade dos gastos da administração pública. O Exchequer and Audit Department foi 
transformado no National Audit Office – NAO, que continuou a servir de organismo de apoio ao Comptroller 
and Auditor General. Posteriormente, na busca de descentralização, criaram-se órgãos específicos para o País de 
Gales e para a Escócia, respectivamente, o Wales Audit Office, e o Audit Scotland. Desde a fundação da Irlanda 
do Norte, em 1921, o Northern Ireland Audit Office faz o controle dos gastos públicos desse Estado. Cf. < 
http://www.nao.org.uk/about/history.htm#People>. Acesso em: 05/jan/2007, 20:16hs. 
58 A Cour de Comptes foi fundada em 16 de setembro de 1807, sob o governo de Napoleão Bonaparte 
(BARRETTO, 2004), e foi reformulada em 1982, a fim de que houvesse uma maior descentralização das suas 
atividades. Assim, além da manutenção de um Tribunal de abrangência nacional, foram criadas 26 unidades 
regionalizadas, a fim de atuar sobre as autoridades regionais e locais, chamadas de Chambres Régionales des 
Comptes. 
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De um modo geral, pode-se afirmar que o controle da Administração Pública foi se 

expandindo à medida que os Estados Nacionais foram se consolidando, notadamente a partir 

da implementação do Estado Democrático de Direito (ZYMLER; ALMEIDA, 2005; DROMI, 

2005). 

 

O quadro 1 apresenta as datas de criação de algumas instituições responsáveis pelo Controle 

Externo de outros países europeus. (SPECK, 2000) 

 

Quadro 1: Ano de fundação de outros Tribunais de Contas europeus 
País Logo Ano da fundação 

Alemanha Bundesrechnungshof 171459 

Áustria Rechnungshof 176160 

Holanda Algemene Rekenkamer 181461 

Finlândia Valtiontalouden tarkastusvirasto 182462 

Bélgica Cour des Comptes 183063 

Grécia Elegktiko Synedrio 183364 

Luxemburgo Cour des Comptes 184065 

Dinamarca Rigsrevisionen 184966 

Itália Corte dei conti 186267 

                                                 
59 O embrião do atual Tribunal de Contas alemão (Bundesrechnungshof) foi a Câmara Geral das Contas, criada 
nesse ano pelo Rei Prussiano Frederick William I. No começo de 1998 foram criadas nove unidades regionais de 
auditoria, subordinadas ao Bundesrechnungshof. Cf. <http://www.bundesrechnungshof.de/we-about-
us/historical-background>. Acesso em: 10/jan/2007, 16:47hs. 
60 Essa é a data do precursor da atual instituição, cf. <http://www.rechnungshof.gv.at/>. Acesso em: 11/jan/2007, 
13:45hs. 
61 Cf. Algemene Rekenkamer (2003). O atual Tribunal de Contas holandês foi fundado logo após a constituição 
do Reino da Holanda. O seu embrião, entretanto, é bem mais antigo, e data de 1447, quando o primeiro Tribunal 
de Contas em território holandês foi criado por Philip the Good, Duque da Burgundia. 
62 O embrião da atual unidade de auditoria estatal remonta a 1695, quando a Finlândia ainda estava subordinada 
à Coroa sueca. Cf. <http://www.vtv.fi/index.phtml?menu_id=150&lang=3>. Acesso em: 10/jan/2007, 18:06hs. 
63 O Tribunal de Contas é a instituição estatal belga mais antiga, criado logo a após a independência e a 
promulgação da Constituição daquele país. Cf.<http://www.courdescomptes.be/EN/175thAnniversary.htm>. 
Acesso em: 09/jan/2007, 16:21hs. Entretanto, no território belga a primeira instituição com função de controlar 
contas foi estabelecida no Condado de Flandres, antes do século XIV, mas a primeira com organização formal 
foi fundada por Philip the Bold, Duque da Burgundia e do Condado de Flandres, em 1386. 
64 Cf. Speck (2000). 
65 Cf. Speck (2000). 
66 Cf. Speck (2000). 
67 1862 é a data da fundação da Corte dei conti, o primeiro Tribunal criado após a unificação do Reino da Itália. 
O primeiro ancestral dessa instituição foi a Câmera de Contas, criada em 1351 por Amadeo V de Savoy. Cf. 
<http://www.corteconti.it/English-co/Story--org/index.asp>. Acesso em: 10/jan/2007, 18:29hs. 
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País Logo Ano da fundação 

Suíça Swiss Federal Audit Office - SFAO 187768 

Polônia Najwyższa Izba Kontroli - NIK 191969 

Irlanda Office of the Comptroller and 

Auditor General 

192170 

República Tcheca Nejvyšší kontrolní úřad 199371 

Suécia Riksrevisionen 200372 

União Européia Tribunal de Contas Europeu 197773 

 

São citadas, também, algumas Instituições Superiores de Controle de outros continentes, 

organizadas sob inspiração do modelo anglo-saxão de órgão unitário: 

- a Instituição Superior de Auditoria dos Estados Unidos é o Government Accountability 

Office – GAO, e foi criada em 192174; 

- no Canadá, o atual Office of the Auditor General – OAG, tem suas raízes no Auditor 

General of Canada, de 187875; 

- na Austrália, o atual Australian National Audit Office foi estabelecido em 1901, quando era 

chamado de Federal Audit Office76. 

 

Há também instituições superiores de controle nos continentes africano e asiático, dentre as 

quais, citam-se: 

- o atual Board of Audit of Japan, que foi instituído com a Constituição de 1947, e tem sua 

origem em 1869, em uma unidade do Ministério das Finanças; 

                                                 
68 Cf. <http://www.sfao.admin.ch/english/geschichte.htm>. Acesso em: 11/jan/2007, 13:14hs. 
69 Essa é a data da criação do NIK, que tem como embrião a Câmara Superior de Auditoria, criada pelo Duque 
de Varsóvia em 1808, cf. <http://www.nik.gov.pl/historia_en.php>. Acesso em: 11/jan/2007, 00:37hs. 
70 Cf. Speck (2000). 
71 A criação da Instituição Superior de Auditoria se deu logo após a criação do Estado independente da 
República Tcheca em 1993, após a separação da Eslováquia. Cf. <http://www.nku.cz/pages/en/history.htm>. 
Acesso em: 09/jan/2007, 16:27hs. 
72 O Riksrevisionen é resultado de uma reforma na organização da auditoria estatal na Suécia. Antes, havia duas 
organizações responsáveis pela atividade, uma vinculada ao Parlamento e outra ao Governo, cujos funcionários 
foram transferidos para o Riksrevisionen, quando da sua fundação, cf. 
<http://www.riksrevisionen.se/templib/pages/NormalPage____458.aspx>.Acesso em 11/jan/2007, 00:20hs. A 
primeira instituição de auditagem sueca data de 1921 (SPECK, 2000). 
73 Cf. Barretto (2004). 
74 Cf. <http://www.gao.gov/about/history/splash.htm>. Acesso em: 11/jan/2007, 01:00hs. 
75 Nesse ano, John Lorn McDougal, um ex-membro do Parlamento, foi indicado como o primeiro Auditor Geral 
do Canadá, o que acarretou grandes avanços, haja vista a instituição de um órgão auditor independente. Antes 
disso, as auditorias eram exercidas por membros do próprio Governo, através do Ministério das Finanças. Cf. 
<http://www.oag-bvg.gc.ca/domino/other.nsf/html/auqdn_hist_e.html>. Acesso em: 11/jan/2007, 13:03hs. 
76 A designação atual vem de 1990, cf. <http://www.anao.gov.au/director/aboutus/history.cfm>. Acesso em: 
11/jan/2007, 13:40hs. 
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- a State Audit Institution dos Emirados Árabes Unidos, que foi estabelecida em 1971, e em 

1976 ganhou independência funcional do Executivo77; 

- a Cour des Comptes senegalesa, fundada em 1999, após a constatação da necessidade de 

existência de instituição autônoma de verificação das contas públicas78. 

 

Na América Latina também há instituições já consolidadas, com a finalidade de controlar 

contas públicas, entre as quais, mencionam-se79: 

- no México, a atual Auditoría Superior de la Federación, fundada em 2001, e que decorre de 

várias alterações feitas ao longo da existência da primeira instituição de controle superior da 

história do México independente, a Contaduría Mayor de Hacienda, que data do ano da 

primeira constituição do país, 182480; 

- no Peru, a Contraloría General de la República, que foi criada em 1929, e é a instituição 

que substituiu o Tribunal Mayor de Cuentas, que havia sido a primeira organização para 

controle dos gastos públicos após a independência e o nascimento da República do Peru81; 

- na Colômbia, a Contraloría General de la República, estabelecida em 1923, em substituição 

ao modelo anterior de Corte de Cuentas, que havia sido implementada em 184782; 

- o atual Tribunal de Cuentas da Argentina, criado em 195683, um século e meio após a 

independência, após a produção de muitas normas e instituições relacionadas à Fazenda 

pública84. Em 1990, com a promulgação da lei sobre a Administração Financeira e dos 

Sistemas de Controle do Setor Público Nacional, o controle externo passou a ser desenvolvido 

pela Auditoría General de la Nación - AGN; 

- o Tribunal de Cuentas do Uruguai, que foi institucionalizado pela Constituição de 1934, 

embora desde a independência do país já houvesse um organismo com função controladora85. 

 
                                                 
77 Cf. <http://www.saiuae.gov.ae/>. Acesso em: 16/jan/2007, 10:35hs. 
78 Cf. <http://www.courdescomptes.sn/presentation/index.htm>. Acesso em: 16/jan/2007, 10:30hs. 
79 Dromi (2005) destaca que em 1605 criaram-se os primeiros Tribunais de Contas nos territórios americanos em 
domínio espanhol, sob as Ordens de Burgos, localizados nas cidades do México da Nova Espanha, dos Reis do 
Peru, e de Santa Fé do Novo Reino de Granada. Cada instituição era formada por três contadores. A província da 
Venezuela e a ilha de Cuba também deviam nomear contadores, que respondiam diretamente ao Conselho das 
Índias, cf. <http://www.agn.gov.ar/>. Acesso em: 15/jan/2007, 17:53hs. 
80 Cf. <http://www.asf.gob.mx/>. Acesso em: 15/jan/2007, 12:07hs. 
81 Cf. <http://www.contraloria.gob.pe/cgr/p_cgronline.asp>. Acesso em: 15/jan/2007, 12:28hs. 
82 Cf. <http://www.contraloriagen.gov.co/html/informacion_institucional/institucional_que_es_cgr.asp>. Acesso 
em: 15/jan/2007, 12:51hs. 
83 Mas em 1767, no período anterior à independência, já havia sido criado, quando do desenvolvimento de maior 
atividade econômica no Rio da Prata, a Contaduría y Tribunal Mayor de Cuentas de Buenos Aires, que abarcava 
as províncias do Rio da Prata, do Paraguai e de Tucuman. Até então o controle era feito pelo tribunal de Lima, 
cf. <http://www.agn.gov.ar/>. Acesso em: 15/jan/2007, 18:07hs. 
84 Cf. <http://www.agn.gov.ar/>. Acesso em: 15/jan/2007, 18:16hs. 
85 Trata-se da Comisíon de Cuentas, cf. <http://www.tcr.gub.uy/>. Acesso em: 15/jan/2007, 18:29hs. 
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Percebe-se, então, que apesar da não muito extensa bibliografia nacional a respeito dos 

Tribunais de Contas, essas instituições foram consagradas há bastante tempo, e em vários 

países com sistemas de governo distintos, e a sua importância vem crescendo a cada dia, haja 

vista o seu estabelecimento em quase todo o planeta. 

 

Em 1953, em Havana, membros de instituições de Controle Externo de 34 (trinta e quatro) 

países se reuniram e decidiram pela criação da International Organization of Supreme Audit 

Institutions – INTOSAI, que tem por finalidade ajudar seus membros a desenvolverem e 

trocarem conhecimentos, incrementar auditorias governamentais mundo afora e estimular a 

capacitação profissional de seus integrantes. A INTOSAI é uma organização não política, 

independente e autônoma, e tem status consultivo especial junto ao Conselho Econômico e 

Social das Nações Unidas. Atualmente há 186 (cento e oitenta e seis) afiliados na INTOSAI86. 

 

Após a criação da INTOSAI, seus países membros começaram a desenvolver grupos de 

trabalhos regionalizados. Assim, criaram-se87: 

 

- Organização das Instituições Superiores de Auditoria da América Latina e do Caribe – 

OLACEFS – em 1965; 

- Organização Africana de Instituições Superiores de Auditoria – AFROSAI – em 1976; 

- Organização Árabe de Instituições Superiores de Auditoria – ARABOSAI – em 1976; 

- Organização Asiática de Instituições Superiores de Auditoria – ASOSAI – em 1978; 

- Associação do Pacífico Sul de Instituições Superiores de Auditoria – SPASAI – em 1987; 

- Organização Caribenha de Instituições Superiores de Auditoria – CAROSAI – em 1988; 

- Organização Européia de Instituições Superiores de Auditoria – EUROSAI – em 1990. 

 

3.2.2.2. Brasil 
 

O registro inicial do precursor do atual TCU remonta ao Período Colonial, com a criação do 

cargo de Provedor-Mor das Contas dentro do sistema dos Governos-Gerais (OLIVEIRA, 

2004). O Erário Régio português, sucessor da Casa dos Contos, foi instaurado em terras 

brasileiras quando da vinda da Família Real, após o quê foi instituído o Conselho da Fazenda 

(OLIVEIRA; SILVA, 2007). Com a Independência o Erário foi transformado no Tesouro, 

                                                 
86 Cf. <http://www.intosai.org/en/portal/about_us/>. Acesso em: 28/dez/2006, 12:34hs. 
87 Cf. <http://www.intosai.org/en/portal/regional_working_groups/>. Acesso em: 28/dez/2006, 12:39hs. 
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pela Constituição de 182488. No Império houve várias tentativas de estabelecer um organismo 

para desenvolver ações similares às que hoje os TCs têm. Somente em 1890, por iniciativa de 

Rui Barbosa, então Ministro da Fazenda, e foi criado o Tribunal de Contas, em nível federal, 

através do Decreto 966-A, e seu acolhimento constitucional só veio a se dar na Constituição 

de 1891, em seu artigo 89. Entretanto, a instalação do Tribunal só veio a se dar em 1893, por 

empenho do então Ministro da Fazenda Innocêncio Serzedello Corrêa89. O Tribunal de Contas 

foi mantido nas constituições seguintes, e passou por várias transformações. Com a 

Constituição de 1967 o Tribunal passou a ser denominado Tribunal de Contas da União. 

Acresça-se que, ao longo do século XX, foram sendo criados Tribunais de Contas estaduais 

para controlar as contas dos estados e seus municípios, além de uma corte específica para as 

contas do Distrito Federal, bem como quatro tribunais para os municípios de um mesmo 

estado (Bahia, Ceará, Goiás e Pará), e duas cortes específicas em dois municípios brasileiros 

(São Paulo e Rio de Janeiro)90. 

 

Assim sendo, atualmente há a seguinte estrutura de organismos responsáveis pelo Controle 

Externo no Brasil: um Tribunal de Contas da União (cuida das contas da União); vinte e seis 

Tribunais de Contas estaduais (controlam as contas dos estados e seus municípios, exceto os 

municípios dos estados da Bahia, Ceará, Goiás e Pará); quatro Tribunais de Contas dos 

municípios (que cuidam das contas dos municípios dos estados da Bahia, Ceará, Goiás e 

Pará); um Tribunal de Contas do Distrito Federal; dois Tribunais de Contas municipais (que 

cuidam das contas das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro). 

 

Cabe salientar que o Tribunal de Contas da União é o representante brasileiro na INTOSAI91 e 

é membro ativo da OLACEFS, e desta são membros afiliados os Tribunais de Contas dos 

Estados da Bahia, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, da Paraíba, do Paraná, de Sergipe, de 

Pernambuco, e o Tribunal de Contas do Município de São Paulo92. 

 

                                                 
88 Cf. <http://www2.tcu.gov.br/portal/page?_pageid=33,208335&_dad=portal&_schema=PORTAL>. Acesso 
em: 28/dez/2006, 12:41hs. 
89 Cf. <http://www2.tcu.gov.br/portal/page?_pageid=33,208335&_dad=portal&_schema=PORTAL>. Acesso 
em: 28/dez/2006, 12:41hs. 
90 Salienta-se que após a Constituição de 1988 foram proibidas as criações de novos Tribunais de Contas dos 
Municípios, bem como a criação de Tribunais de Contas Municipais. 
91 Cf. <http://www.intosai.org/en/portal/about_us/organisation/membership_list/?article_cid=2801>. Acesso em: 
02/dez/2007, 20:41hs. 
92 Cf. <http://www.olacefs.org.pa/programas/des_organi/red_enlace/r_enlace.pdf>. Acesso em: 02/dez/2007, 
20:43hs. 
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3.3 O CONTROLE EXTERNO E O TIPO 
 

Esta seção é dividida em duas partes. Na primeira são mostradas razões para o cabimento do 

exercício de Controle Externo sobre o TIPO, em seus órgãos gestores e reguladores, momento 

em que é abordado até que ponto os TCs podem atuar sobre a atividade fim das agências 

reguladoras, e não apenas sobre a meio. Após isso, apresentam-se experiências de ações de 

Tribunais de Contas sobre os transportes por ônibus, com alguns exemplos internacionais e 

outros brasileiros. 

 

3.3.1. Razões para um Controle Externo Brasileiro sobre o TIPO93 
 

No Brasil cada Estado federado tem suas próprias regras no que tange ao transporte 

rodoviário intermunicipal de passageiros. Como já dito, porque corresponde a serviço público, 

o TIPO é uma atividade que precisa ser submetida a Controle Externo. A condução desse 

controle cabe aos Tribunais de Contas estaduais. Há pouquíssima bibliografia a respeito da 

atuação dos Tribunais de Contas sobre o transporte intermunicipal por ônibus. Saliente-se que 

os Tribunais tiveram suas atribuições aumentadas desde o advento da Constituição de 1988 

(ZYMLER; ALMEIDA, 2005) e nem todos estão aparelhados de forma similar. 

 

Adicionalmente, o TIPO é de grande importância para a integração regional (ROLIM; 

BRASILEIRO, 2005) e afeta a vida de milhares de brasileiros. Convém citar também que o 

setor não tem recebido atenção similar àquela que os governos têm conferido aos transportes 

urbanos (SOUSA; LINDAU, 2005). 

 

Assim, cabe aos Tribunais de Contas realizarem Controle Externo sobre os órgãos gestores e 

reguladores do TIPO. A fim de evitar choques entre suas competências, aqui convém 

delimitar as atribuições dos Tribunais de Contas estaduais e das Agências Reguladoras 

estaduais no que diz respeito à fiscalização e regulação do TIPO. A esse respeito cabe trazer à 

colação o que diz Luís Roberto Barroso, quando afirma que: 

 

é próprio da fiscalização externa examinar as contas das entidades da administração 
direta e indireta, sob o foco da legalidade, legitimidade e economicidade. É 
essencial, todavia, para que se abra possibilidade de fiscalização, tratar-se 

                                                 
93 Essas considerações acerca podem também ser vistas em Rolim e Brasileiro (2007). 
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efetivamente de uso de dinheiro público, quando, então até as pessoas privadas 
estarão sujeitas à prestação de contas (BARROSO, 2004, p. 106, grifo do autor). 

 

Mais adiante, citado autor complementa sua idéia, ao dizer que “escapa às atribuições dos 

Tribunais de Contas o exame dos atos e decisões das agências reguladoras que não impliquem 

dispêndio de recursos públicos” (BARROSO, 2004, p. 107, grifo do autor). 

 

Marçal Justen Filho (2002), acompanhando a linha mais restrita defendida por Barroso 

(2004), ao tratar do nível federal, entende que a ação do Tribunal de Contas da União (TCU) 

estaria restrita à análise da gestão administrativa, e não poderia contemplar o conteúdo das 

decisões regulatórias. 

 

Floriano Marques Neto (2005) entende que cabe aos Tribunais de Contas não só o controle 

das atividades-meio, mas também o controle das atividades-fim, desde que este corresponda 

aos interesses afetos ao Poder Público (e.g. estariam excluídos interesses dos competidores e 

dos consumidores). 

 

Paulo Bugarin (2004), ao tratar do TCU, considera que o Tribunal de Contas, na qualidade de 

órgão especializado no Controle Externo, tem avaliado cada vez mais a gestão pública sob o 

prisma qualitativo, dando ênfase à economicidade, à eficiência e à legitimidade dos atos 

praticados pelos agentes públicos. 

 

Como exemplo da pertinência do controle das atividades-fim das agências reguladoras pelos 

Tribunais de Contas, cite-se ainda a decisão do Supremo Tribunal Federal quanto ao Mandado 

de Segurança 24.421, no qual o STF afirmou que o TCU tem competência para emitir 

determinações para que as licitações para concessões de serviços públicos busquem uma 

máxima eficiência (ZYMLER; ALMEIDA, 2005). 

 

Nesta Dissertação se alinhará aos últimos pontos de vistas acima postos, que consideram que 

aos Tribunais de Contas cabe o controle das atividades-fim das agências reguladoras. Como 

reforço a esse posicionamento, apresentam-se mais alguns motivos enumerados por Benjamin 

Zymler e Guilherme Almeida (2005) pró-controle dos Tribunais de Contas sobre essas 

atividades-fim: 

 - os órgãos de controle devem verificar a eficiência e a economicidade da atuação das 

agências reguladoras, até mesmo em função do disposto no artigo 70 da CF/1988, que impõe 
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ao Tribunal de Contas conferir ao princípio da economicidade, eficácia, força normativa e 

efetividade sócio-institucional. Além disso, cabe lembrar que ao TCU foi dada a competência 

constitucional de realizar auditorias operacionais [e.g. Lei 9.427/1996 (BRASIL, 1996b) de 

criação da ANEEL]; 

 - as agências reguladoras padecem de déficit de legitimidade, que pode ser aliviado 

pela ação do Controle Externo, que dá maior transparência aos atos das agências e confere às 

suas ações aderência aos ditames legais e regulamentares e às políticas setoriais ditadas pelos 

entes competentes; 

 - pareceres bem fundamentados feitos pelo TCU podem ajudar a esclarecer questões 

controversas no tocante à regulação, o que poderia auxiliar o Judiciário em seus 

posicionamentos; 

 - com a Emenda Constitucional 19, a inserção na CF/1988 do princípio da eficiência 

gerou novos deveres para administradores públicos e para o controle, que não devem pautar 

suas atividades apenas na busca da legalidade, mas também na eficiência; 

 - o exercício eficaz do Controle Externo tende a inibir a captura das agências 

reguladoras por agentes econômicos privilegiados, bem como amplia o pluralismo de pressões 

sobre os reguladores, o que ajuda a inibir eventuais relações clientelistas entre reguladores e 

regulados; 

 - o TCU deve exercer o controle sob o enfoque liberal (é o que diz respeito à 

fiscalização da legalidade) e também o controle sob o enfoque gerencial (é o que diz respeito 

ao incremento da eficiência da Administração Pública); 

 - compete ao TCU verificar se as agências atuam em acordo com as determinações 

legais e regulamentares e com as Políticas Públicas traçadas; 

 - o TCU, ao analisar os atos das agências e divulgar seus resultados, facilita o 

exercício do controle social; 

 - contribuir para uma cultura da regulação (informação de aspectos técnicos, 

econômicos, sociais), que garanta uma relação justa e equilibrada entre usuários e 

investidores. 

 

Adylson Motta, ao comentar a ação do TCU, também considera que a ação dos Tribunais de 

Contas sobre os reguladores “agrega transparência aos procedimentos e permite avaliar a 

aderência da atuação dos órgãos reguladores em relação aos marcos constitucionais e legais e 

às políticas públicas setoriais” (TCU, 2005c, p. 3). 
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Cita-se também Oliveira (2004), que entende que os processos de controle externo trazem 

fortes contribuições para a estabilidade do regime regulatório, que se traduz na autonomia das 

agências, nos limites de seus mandatos, e que vêm implicar transparência e accountability da 

gestão regulatória. Conforme o autor, o alcance dessas dimensões seria facilitado pela atuação 

dos órgãos de controle externo “seja em termos de legalidade, seja em termos de resultados 

das políticas públicas, entre elas as de regulação” (OLIVEIRA, 2004, p. 121). 

 

Bemerguy (2004) também cita argumentos a favor do controle sobre as agências reguladoras, 

mormente por características favoráveis ao clientelismo e a captura do regulador por agentes 

econômicos organizados:  

 - dispersão dos usuários em detrimento de maior organização dos operadores; 

 - pouca difusão dos mecanismos de controle social; 

 - fortes barreiras à entrada de novos competidores nos mercados de serviços públicos; 

 - falta de robustez operacional de muitas agências reguladoras, ainda não estruturadas 

para a gama de tarefas a cumprir; 

 - falta de estrutura das administrações diretas para verificar a aderência das ações das 

agências às políticas e diretrizes formuladas pelos governos; 

 - acúmulo de funções múltiplas pelas agências: fiscalização, regulação, papel de poder 

concedente; 

 - vácuo nas regulamentações ainda a serem elaboradas pelas agências; 

 - informações técnicas acerca de Regulação Econômica de difícil compreensão pelos 

usuários; 

 - assimetria de informações importantes em favor dos provedores privados. 

 

Ao listar as competências do TCU e demais Tribunais de Contas brasileiros, Pedro Barretto 

(2004), menciona que a eles cabe, entre outras: 

 

apreciar a legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade dos 
procedimentos licitatórios, contratos, convênios, ajustes ou termos, envolvendo 
concessões, cessões, doações e permissões de qualquer natureza, a título oneroso ou 
gratuito, de responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos 
Municípios, por qualquer de seus órgãos ou entidades da administração direta ou 
indireta (BARRETTO, 2004, p. 14). 

 

Nada impede, portanto, que os Tribunais de Contas desenvolvam auditorias sobre as Agências 

Reguladoras, e, assim, consiga avaliar a gestão e regulação do TIPO. Nesse respeito, o TCU 
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vem realizando auditorias sobre a Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, e, 

como se virá adiante, as deliberações do Tribunal federal em muito têm contribuído na 

melhora do setor. 

 

Convém também mencionar os artigos 70 e 71, II e IV, da CF/1988, que dão competência ao 

TCU para a realização de auditorias operacionais sobre as atividades fins das agências 

regulatórias94. 

 

Salienta-se que, o que vale para o TCU, pode valer, no que couber, para os demais Tribunais 

de Contas nacionais, haja vista que as Constituições estaduais podem seguir as emanações 

federais. Cite-se que o artigo 75 da CF/1988 estabelece que as normas dadas entre os artigos 

70 e 74 no texto constitucional, relativas ao TCU, aplicam-se, no que couber, à organização, 

composição e fiscalização dos demais Tribunais de Contas. Pascoal (2004) entende que as 

competências dos Tribunais de Contas dos estados têm origem na Constituição Federal e são 

as mesmas dadas ao TCU, alterando-se apenas as jurisdições: aos Tribunais estaduais compete 

o controle das Administrações estaduais e municipais, onde não haja Tribunal municipal. 

 

Não se deve esquecer que, com a elevação da eficiência a status de princípio constitucional, 

através da EC 19/1998, as atribuições dos TCs se ampliaram significativamente, e o foco da 

atuação dos Tribunais necessariamente teve de incorporar verificações de eficiência da 

atividade administrativa de seus jurisdicionados (RODRIGUES, 2005). 

 

Diante do exposto, para o exercício do Controle Externo anteriormente citado, os Tribunais de 

Contas podem incluir no portfólio de suas atividades a auditagem das permissões e 

autorizações do transporte intermunicipal convencional de passageiros, não só nos aspectos 

                                                 
94 Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades 
da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e 
renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de 
controle interno de cada Poder.  
Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas 
da União, ao qual compete: 
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; 
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relativos à legalidade e à competitividade nos procedimentos licitatórios, mas também na 

manutenção do atendimento dos níveis de serviços contratados durante a gestão dos contratos. 

 

Deve ser lembrado que serviço público é “a atividade [...] cuja realização é assegurada, 

regulada e controlada pelo Estado [...]”(SOUTO, 2001, p. 98). Da própria definição percebe-

se a necessidade de controle da atividade, que é feito de duas formas: internamente (pelos 

próprios órgãos gestores e/ou reguladores dos serviços) e externamente (desenvolvido pelos 

Tribunais de Contas). 

 

A atuação dos Tribunais de Contas como órgãos de Controle Externo 

 

torna-se imperiosa e indispensável, pelo exercício das auditorias de natureza 
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, com verificações de 
aspectos quer seja quanto à legalidade, à legitimidade, quer seja quanto à 
economicidade das contratações (SÁ, 2004, p. 3-4). 

 

Destaque-se, inclusive, que os Tribunais de Contas têm o poder regulamentar e podem 

expedir atos e instruções normativas a respeito da matéria. 

 

Dessa forma, viu-se que os serviços de TIPO correspondem a serviço público e, como tal, 

devem estar sujeitos a controles e regulamentos públicos. Grande parte dos contratos das 

empresas permissionárias dos serviços não tem origem em procedimentos administrativos, 

consoante as Leis de Concessões brasileiras [Leis 8.987/1995 (BRASIL, 1995a) e 9.074/1995 

(BRASIL, 1995b) e suas alterações]. Além disso, parcela significativa desses contratos 

corresponde a prorrogações de contratos prévios, delegados a particulares, sem que estes 

precisassem se submeter a testes de mercado (e.g. licitações). 

 

Além das condições de entrada e permanência no mercado de TIPO, questões relativas a 

valores de tarifas, duração de contratos, manutenção da competição, satisfação e informação 

aos usuários, qualidade e controle social do serviço prestado são outras variáveis de imensa 

importância no processo, que também precisam atender a determinações legais. 

 

Convém citar também que não há uma compilação dos diversos regulamentos do TIPO dos 

diversos estados brasileiros, nem há um estudo sistemático da atuação dos Tribunais de 

Contas brasileiro no controle sobre o setor. 
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Por conta disso, pretende-se desenvolver um guia de procedimentos que possa auxiliar os 

Tribunais de Contas, mas não só a eles, a desenvolverem trabalhos relativos à Regulação 

Econômica dos serviços de TIPO. 

 

3.3.2. Experiências de Controle Externo sobre o TIPO 
 

Nesta sub-seção, citar-se-ão experiências sobre a atuação do Controle Externo sobre a gestão 

e a regulação dos transportes por ônibus, com atenção especial, onde possível, ao TIPO, tanto 

no plano internacional, quanto no Brasil. Os casos brasileiros serão justamente aqueles sobre 

os quais os objetivos desta Dissertação se assentam. 

 

3.3.2.1. Experiências Internacionais 
 

Ao analisar questões que emergiam relativas aos transportes na década de 1980 nos EUA, 

notadamente em relação à Interstate Commerce Commission (ICC), agência federal 

independente responsável pela Regulação Econômica dos transportes de superfície, entre eles 

as linhas interestaduais de ônibus (equivalente norte-americano ao TRIP), o GAO (1980) 

levantou que, até então, nenhuma grande mudança no sentido da desregulamentação havia 

sido feita, e que as grandes companhias do setor, tal como a Greyhound e a Trailways, eram 

favoráveis a uma menor regulação. Registraram-se preocupações de pequenas comunidades 

em ficarem desprovidas de serviços, em virtude da desregulamentação então em debate, e 

temores das pequenas empresas acerca do poder competitivo das maiores companhias em um 

ambiente sem a regulação do ICC. A auditoria se indagava a respeito dos potenciais efeitos da 

desregulamentação, que ainda eram incertos, mas certamente haveria operadores e localidades 

que se beneficiariam de melhores níveis de serviço e menores tarifas, enquanto outros iriam 

ficar desprovidos de serviços ou teriam que pagar por eles. Empresas que operavam sozinhas 

passariam a sofrer competição, e investimentos em direitos de operação exclusiva concedidos 

pelo ICC teriam valor reduzido. O relato informa que a auditagem prosseguiria a fim de 

verificar a justificativa e a eficácia da Regulação Econômica no setor, envolvendo as 

seguintes indagações: 

 - quais os impactos das regulamentações do ICC e das regulamentações estaduais 

sobre as modalidades de transporte reguladas?; 
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 - quais ações do ICC são necessárias para melhorar e proteger os serviços em prol de 

usuários e operadoras?; 

 - quão efetivos são as políticas e práticas de fiscalização do ICC?. 

 

Em relato ao Comitê de Comércio, Ciência e Transportes do Senado dos EUA, o GAO (1992) 

apresentou outro trabalho, já feito em um ambiente posterior ao processo de 

desregulamentação de 1982, que tinha como objetivos: 

 - investigar a magnitude e as causas do contínuo declínio da disponibilidade de 

serviços de transporte intermunicipais por ônibus desde 1982; 

 - identificar as implicações sociais e econômicas desse declínio; 

 - examinar programas estaduais que suportassem os transportes intermunicipais por 

ônibus; 

 - identificar estratégias políticas a serem consideradas em guidelines então em preparo 

direcionado às necessidades do setor. 

 

Como pano de fundo, a auditagem (GAO, 1992) informa que entre as décadas de 1960 e 1980 

o transporte intermunicipal sofreu queda no número de viagens e aumento de custos 

operacionais, resultando em queda de lucro das empresas. Houve aumento de competição de 

outros modos, como o transporte ferroviário (com forte papel da Amtrak) e o aéreo. Receitas 

advindas de serviços de transporte de encomendas vinham caindo em função da concorrência 

das empresas de serviço de entrega expressa de mercadorias. O Bus Regulatory Reform Act de 

1982 reduziu o papel do ICC e das agências estaduais em regular o setor, respectivamente, 

dos transportes interestaduais e intra-estaduais, tendo sido dada maior liberdade às empresas 

para determinar tarifas, entrar nos mercados, e descontinuar serviços não-lucrativos. 

Entretanto, isso não foi suficiente para enfrentar os motivos do declínio do uso dos serviços: 

encolhimento da população rural, aumento da competição dos trens e aviões, aumento do uso 

do automóvel. Em relação ao transporte interestadual, em 1987 a Greyhound havia adquirido 

a Trailways, e restava como a única remanescente provedora em escala nacional de linhas 

regulares. Mesmo assim, a empresa havia solicitado proteção contra falência, o que 

representou o clímax da crise já há muito em andamento. Assim, a quantidade de locais 

servidos continuou a cair (de 11.820 localidades atingidas em 1982, apenas 5.690 eram 

servidas em 1991). Evidências limitadas apontavam para o fato de que os usuários que 

estavam ficando sem provisão dos serviços eram exatamente os que tinham menores 

condições de acesso a outros modos, pertencentes à camada da população com menos renda e 
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moradores de regiões rurais geograficamente isoladas, geralmente não providas de transporte 

ferroviário ou aéreo. 

 

Na auditoria, o GAO (1992) observou que, dos 50 estados americanos, 20 apresentaram 

esforços, com participação municipal e estadual, com subsídios às empresas para manterem 

em atividade algumas rotas regulares, por meio de suporte operacional, e subsídios para a 

compra de novos veículos. Além disso, alguns estados bancavam a construção ou reabilitação 

de terminais inter-modos para os ônibus. A idéia central nessas ações era que veículos e 

terminais novos reduzem custos de capital e, assim, propiciariam conforto e segurança, e 

poder-se-ia, dessa maneira, aumentar a expansão do uso do modo. Coordenação entre 

companhias intermunicipais e agências de trânsito rural foram feitas, principalmente por meio 

de um programa criado em 1987 entre a Greyhound e a Community Transportation 

Association of América, para melhorar o acesso a áreas rurais, com as agências de trânsito 

local transportando as pessoas até as paradas da Greyhound. Esperava-se dessa ação maior 

efetividade para promover acesso dos serviços intermunicipais a comunidades fora das rotas 

principais. Relatou-se que o Intermodal Surface Transportation Efficiency Act (ISTEA), de 

1991, reconhecia a necessidade em expandir atividades federais para o atingimento de 

necessidades do transporte intermunicipal, e por isso sugeria que os estados destinassem 

parcelas dos fundos nacionais a eles destinados para serem aplicados em programas estaduais 

já existentes de auxílio ao modo. 

 

Diante desses achados, o GAO (1992) recomendou que a Secretaria de Transportes 

determinasse ao administrador geral do sistema - o Federal Transit Administration (FTA) – 

que: especificasse elementos elegíveis que pudessem receber ajuda federal, a exemplo de 

arranjos entre provedores de conexões rurais e empresas de transporte intermunicipal, 

incluindo possibilidade de dilatação dos horários; envidasse esforços para levantar dados 

sobre os usuários que haviam perdido provimento dos serviços; levantasse barreiras legais que 

estivessem impedindo o uso de fundos federais pelos estados. Cabe salientar que em toda a 

auditagem foram feitos contatos pelo GAO com representantes do Department of 

Transportation (DOT), do FTA, e do ICC. Todas essas instituições concordaram com os 

achados e recomendações do GAO. 

 

Pode ser citada outra auditagem feita pelo GAO (1993), também endereçada ao Comitê de 

Comércio, Ciência e Transportes do Senado dos EUA, para verificar a disponibilidade de 
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serviços de transporte intermunicipal por ônibus, e para atualizar as observações do ano 

anterior (GAO, 1992). O FTA seguiu as recomendações feitas pelo GAO em 1992, e foi 

constatado que os esforços estaduais e federais estavam surtindo algum efeito e que deveriam 

continuar. O uso de serviços alimentadores entre comunidades rurais e as paradas das linhas 

intermunicipais mostrou-se importante. 

 

Na Inglaterra, NAO e AC (2005) realizaram auditagem para avaliar como estava sendo 

gerenciada a qualidade e a provisão de serviços de transportes por ônibus, no sentido da busca 

de uma maior eficiência, bem como o aumento do uso do modo. Essa busca pela eficiência 

fez parte de um projeto maior lançado pelo Governo para o atingimento de maior efetividade 

no provimento dos public services locais, através do Public Service Agreement (PSA). A 

auditoria buscou observar se o Department of Transport estava cumprindo seus objetivos, e 

abarcou ações de autoridades locais, operadores e comissões de tráfego. Esse tipo de 

auditagem foi denominado delivery chains analisys. 

 

O PSA é baseado nas chamadas delivery chains e, através dele, pela primeira vez se 

condicionou eventual financiamento público à performance que se esperava dos atores 

envolvidos na prestação de serviços públicos. Salienta-se que delivery chains, ou public 

service delivery chains, são cadeias de organizações que, de alguma forma, se envolvem com 

os serviços públicos, e abrangem autoridades locais, bem como organizações privadas, 

voluntárias, e comunitárias. O NAO e o AC constataram que poucos objetivos para a melhoria 

dos serviços públicos poderiam ser atingidos pela ação apenas dos departamentos 

governamentais, sem a participação dos demais atores. 

 

A auditagem foi dividida em duas partes, serviços dentro de Londres e transportes fora de 

Londres, haja vista os dois sistemas serem distintos, em função da desregulamentação 

implementada no equivalente inglês aos transportes intermunicipais brasileiros. Para fins 

desta Dissertação, interessa a segunda parte, ou seja, os transportes fora de Londres. Foram 

realizados estudos de caso em Merseyside, Essex, Northamptonshire, York, Brighton, 

Leicestershire. Como achados da auditoria, citam-se:  

 - as delivery chains fora de Londres dependem dos operadores, por conta do ambiente 

desregulado implementado em 1985 pelo Transport Act, e as autoridades locais têm pouca 

influência; 
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 - as delivery chains complicam-se mais em virtude da variação dos papéis nos 

transportes dos diversos níveis de autoridades envolvidas no processo; 

 - o uso dos ônibus tem crescido em algumas localidades, mas elementos chaves dentro 

das delivery chains podem funcionar como barreiras; 

 - há espaço para as autoridades locais fazerem as delivery chains mais efetivas em 

termos de custos, através de: 

  · maior compromisso com serviços com qualidade melhorada e medidas 

complementares; 

  · revisão da oferta para melhor adequação à demanda; 

  · propiciação de estabilidade orçamentária e planejamento de longo prazo na 

provisão dos serviços de ônibus; 

  · integração das necessidades de transportes com outras políticas e prioridades 

locais; 

  · estabelecimento de fortes parcerias com os operadores; 

  · emprego de contratos baseados em parâmetros de qualidade para estratégias 

locais; 

  · adoção de uma abordagem estratégica de compra de serviços locais 

suportados; 

  · adoção de administração eficiente de tarifas concessionárias; 

  · emprego de regulação efetiva, e transparência e prestação de contas, nos 

serviços de ônibus. 

 

3.3.2.2. Experiências Brasileiras 
 

Nesta seção serão citadas as experiências que alguns Tribunais de Contas brasileiros 

desenvolveram sobre a gestão e regulação do transporte por ônibus, com destaque para os 

casos relativos ao TIPO. Também será mencionada a experiência do TCU sobre TRIP. 

 

As experiências apontadas resultam do envio de questionários desenvolvidos nesta pesquisa a 

todos os Tribunais de Contas brasileiros, através do Ofício Circular TCGP Nº 0006/2005 

(TCE/PE, 2005) - cujo teor das perguntas pode ser visto no Apêndice A - reiterado pelo 

Ofício Circular TCGP Nº 0005/2006 (TCE/PE, 2006a), e complementado pelo Ofício TCGP 

Nº 0396/2006 (TCE/PE, 2006b), pelo Ofício TCGP Nº 0397/2006 (TCE/PE, 2006c), pelo 

Ofício TCGP Nº 0502/2006 (TCE/PE, 2006d) e pelo Ofício TCGP Nº 0534/2006 (TCE/PE, 
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2006e). Salienta-se que os questionários foram enviados não apenas aos Tribunais de Contas 

estaduais, mas também aos Tribunais de Contas municipais e ao Tribunal de Contas da União, 

de sorte que eventuais auditorias sobre os transportes municipal, metropolitano, interestadual 

e internacional, e não só aquelas feitas sobre o TIPO, pudessem ser mencionadas na pesquisa. 

 

No Apêndice B, através do quadro 2, exibe-se uma compilação das experiências relatadas nas 

respostas aos questionários. Os originais dos ofícios enviados pelos diversos Tribunais se 

encontram em poder do autor desta Dissertação. Salienta-se que os trabalhos citados como 

realizados dizem respeito a algum ponto atingido pelo escopo desta Dissertação, que abordam 

aspectos da regulação econômica. Assuntos relativos às contas anuais dos órgãos gestores e 

reguladores, que tratem de registros contábeis, atos de pessoal, compras diversas, taxas de 

fiscalização arrecadadas, entre outros, fogem do tema deste relato e, portanto, não foram 

levados em conta. 

 

O quadro 2 (Apêndice B) determinará a seleção dos sistemas que servirão como estudo de 

caso nesta Dissertação, adiante abordados. No capítulo 5 serão aplicadas as disposições do 

Modelo proposto às regulamentações desses sistemas e no capítulo 6 serão feitas descrições 

mais detalhadas de como os trabalhos dos Tribunais sobre o TIPO e sobre o TRIP se deram. 
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4. CONSTRUÇÃO DO MODELO DE ANÁLISE95 
 

Neste capítulo apresenta-se o processo construtivo de um guia de procedimentos (também 

chamado de Modelo proposto) que pode vir a ser utilizado em atividades de controle externo 

que versem sobre regulação econômica do TIPO, tanto sobre órgãos gestores, quanto sobre 

órgãos reguladores. Para o alcance desse objetivo, duas perspectivas incidem sobre os 

estudos: a) análise do que a Teoria da Regulação diz ser a boa prática regulatória, com 

apontamento de alguns parâmetros que servem como balizadores dessa boa prática; b) 

observação das recomendações, ou guidelines, emitidos pela INTOSAI para o 

desenvolvimento de auditorias que versem sobre Regulação Econômica. Os parâmetros 

fornecidos pela Teoria da Regulação servem como esclarecedores das diretrizes da INTOSAI, 

haja vista estas terem um caráter mais geral e não descerem ao nível da seleção acerca dos 

parâmetros que devem ser utilizados em suas recomendações. 

 

O aparato teórico acima descrito será aplicado sobre os casos práticos selecionados para 

análise. Essas situações foram escolhidas de acordo com as respostas ao questionário enviado 

a todos os Tribunais de Contas brasileiros, conforme explicado na seção 1.5. Foram eleitos 

três (três) Estados para servirem de estudo de caso, cujo critério de escolha adotado foi a 

eventual realização de auditorias por parte dos seus Tribunais de Contas sobre o respectivo 

sistema de TIPO. Acresce-se que também serão levadas em conta as experiências do TCU 

que, apesar de não atuar sobre o TIPO, age sobre o TRIP, que guarda similaridade com o 

objeto deste trabalho. 

 

Cabe lembrar que o Modelo que se propõe não tem a pretensão de exaurir todos os aspectos 

da regulação econômica relacionados à prestação do TIPO (e do TRIP)96. Em vez disso, 

procurar-se-ão apresentar elementos que possam contribuir para uma melhor regulamentação 

e gestão do setor. Há que se ressaltar que, a despeito de direcionado à aplicação pelos 

                                                 
95 Uma versão em inglês do modelo foi exibida no Thredbo 10 (ROLIM; BRASILEIRO; ARAGÃO, 2007). O 
Modelo também foi apresentado no XX Anpet (ROLIM; BRASILEIRO, 2006), porém a versão aqui exibida está 
ampliada em relação àquela. 
96 Rememora-se que tampouco corresponde a proposta a um posicionamento intransigente de escolha de 
regulamentar no lugar de desregulamentar, em absoluto. O escopo do trabalho foge dessa discussão do que seria 
mais adequado, se regulamentar ou não, e procura apresentar contribuições que têm a ver com a realidade 
institucional e constitucional brasileira, e que possam também ser empregadas por países que têm tradição 
similar, de considerar o TIPO como serviço público. 



79  

Tribunais de Contas, o Modelo também pode ser aproveitado por outras instituições que 

eventualmente tenham interesse na matéria. 

 

O esquema 1 tenta esclarecer melhor a interação dos atores públicos e privados envolvidos no 

TIPO, bem como os eventos a serem desenvolvidos neste trabalho. 

 

Esquema 1: Fluxo da análise a desenvolver 
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4.1. A BOA PRÁTICA REGULATÓRIA 
 

A Economia da Regulação, mais precisamente a Regulação Econômica, procura manter um 

ambiente de competição em mercados que, por si só, afastam-se substancialmente do modelo 

de livre concorrência, através de falhas de mercado. A Regulação Econômica pode ser 

definida como o exercício feito pelo Estado, direta ou indiretamente, para controle ou 

influência sobre fornecedores, públicos ou privados, de serviços de interesse público 

(INTOSAI, 2001), haja vista as autoridades públicas necessitarem de mecanismos legais para 

melhorar deficiências ou reprimir abusos da parte dos provedores (CLARKE, 1997). 
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As regras da regulamentação (ORRICO FILHO; BRASILEIRO; FORTES, 1998) ou remédios 

regulatórios (ARAGÃO et al, 2004a) referem-se, entre outras, a questões relativas a: 

definição das condições de entrada no mercado; forma de contratação; forma de remuneração 

das empresas; indicadores de desempenho e da qualidade; definição de tipos e quantidades de 

serviço; forma de incentivo à produtividade; forma de incentivo à redução dos custos; política 

tarifária de subsídios; política de preços; forma de controle social; direito dos usuários. 

 

O World Bank (2001) diz que, quando apropriadamente regulada, a competição melhor 

garante a eficiência dos sistemas de transporte público e, através das concessões, podem ser 

desenvolvidas operações de baixo custo no provimento de uma melhor qualidade dos serviços 

e preços adequados. Em contraste, uma inadequada regulação trará efeitos extremamente 

danosos para a competição. 

 

Barboza, ao tratar do transporte urbano, e após citar que a concorrência no mercado de 

transporte deve ocorrer através de licitações competitivas, lista alguns aspectos que devem 

constar de um bom regulamento (BARBOZA, 2002, p. 84-85): 

 

▪ a prestação dos serviços deve ser feita por concessão ou permissão; 
▪ deve haver competição para o mercado através de licitações competitivas e no 
mercado, quando o Poder Público julgar conveniente, entre serviços substitutos 
próximos ou entre serviços semelhantes; 
▪ as barreiras à entrada no mercado devem ser reduzidas para que o maior número 
de pretendentes possa se apresentar; 
▪ deve-se evitar que uma única empresa ou único consórcio seja ganhador da 
licitação monopolizando o mercado e acabando com a possibilidade de competição 
real; 
▪ o prazo de delegação máximo admissível deve ficar em torno de cinco anos; 
▪ aos candidatos devem ser dadas todas as informações referentes aos reajustes dos 
preços de base do contrato, restando ao Poder Público cumpri-lo; 
▪ o Poder Público deve planejar e especificar a rede de serviços. A especificação, 
onde for conveniente para a concedente, deve ser flexível, deixando o operador com 
um certo espaço para trabalhar sua capacidade de gerenciamento; 
▪ os serviços devem ser agrupados de modo a promover a concorrência real. Sendo 
assim, devem-se evitar monopólios por sistema, por área, por linha, salvo em casos 
de inviabilidade técnica e econômica; 
▪ a oferta deve se adequar aos anseios da demanda, com a devida segmentação 
veicular, tarifária e de níveis de qualidade; 
▪ a eficácia deve ser controlada por pesquisas de avaliação do sistema junto aos 
passageiros e a eficiência por  mecanismos de fiscalização operacional e eletrônica; 
▪ é da concedente o poder para estabelecimento da tarifa. Quando conveniente, 
deve-se fixar apenas a tarifa máxima, dando oportunidade para que haja 
concorrência também nos preços. 

 

Ainda em relação aos transportes urbanos, Barboza (2002) lembra que em muitos locais, por 

não ter trazido uma adequada eficiência ao mercado, a regulação acabou sendo culpada por 
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esse fracasso. Isso levou a soluções extremadas de afastamento da intervenção do Estado, a 

exemplo dos processos de desregulamentação dos mercados de ônibus do Chile, da Inglaterra, 

do Peru e da Suécia. Entretanto, essas experiências, a despeito de aspectos positivos, 

trouxeram resultados negativos, tais como o não funcionamento da contestabilidade e do livre 

mercado, o que mostrou a necessidade de entrada em cena do Estado. 

 

Quanto aos transportes de média e longa distância, da mesma forma que Brasileiro, Santos e 

Aragão (2001), Santos, Contreras-Montoya, e Orrico Filho (2001) consideram não haver 

natureza típica de serviço essencial de transporte, dada a relação eventual - e não regular, 

como sói acontecer no transporte urbano e metropolitano – entre o usuário e o serviço de 

transportes. Isso levaria a considerá-los como uma atividade comercial, a exemplo do 

transporte aéreo desregulamentado, e seriam cabíveis controles por parte dos organismos de 

defesa da competição ou de reguladores independentes. Entretanto, essa consideração não se 

mostra conveniente para todas as situações. De fato, se países desenvolvidos apresentam 

condições estruturais que permitem a caracterização exposta, nos países em desenvolvimento, 

entre os quais pode ser inserido o Brasil, pode-se dizer que 

 

parcelas majoritárias da população não dispõem de outra possibilidade de serviço 
além do transporte rodoviário por ônibus. Daí encontrar-se uma tendência 
dominante a manter um caráter de serviço público para a atividade, o que introduz a 
discussão sobre contratos e prazos do ponto de vista regulatório (SANTOS; 
CONTRERAS-MONTOYA; ORRICO FILHO, 2001). 

 

No âmbito deste trabalho considera-se que regulação e competição não são dois elementos 

excludentes e também que não se deve confundir desregulamentação com incentivo à 

competitividade. O princípio norteador dessa proposta de modelo é que a regulação vem 

justamente para permitir que o Estado possa garantir aos mercados de infra-estrutura, entre os 

quais o de provimento do TIPO, uma competitividade saudável e sustentável ao longo do 

tempo. A competição não necessariamente precisa se dar na via, mas sim nos momentos de 

entrada no mercado, momentos esses que devem ocorrer com a maior freqüência possível, e 

que ocorrem no momento da licitação inicial e das licitações seguintes (SMITH, 2003). Esse 

modelo - competitive tendering (ou franchising) - de indução da competição é similar ao 

adotado na Suécia (cf. ALEXANDERSSON; HULTÉN; FÖLSTER, 1997). Muren (2000) 

lembra que processos de competitive tendering têm contribuído para redução de custos em 

muitos serviços com características de serviço público, e os resultados têm sido 

particularmente expressivos em serviços de transporte público por ônibus. Alexandersson, 
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Hultén e Fölster (1997) expõem que a adoção de competitive tendering inicialmente acarretou 

uma redução de custos de cerca de 10% nos serviços locais e regionais de transporte por 

ônibus na Suécia. 

 

Em relação a países com populações pobres, como é o caso do Brasil, e principalmente 

porque os maiores usuários do TIPO correspondem a parcelas da população menos 

favorecidas, convém que os desenhos regulatórios aplicados não se limitem a importar 

modelos empregados em países industriais desenvolvidos, em absoluto. Nesse sentido, as 

estruturas regulatórias a empregar sobre a provisão do TIPO podem, apesar de seguir os 

princípios gerais dos modelos aplicados em países industrializados, precisar de diferentes 

abordagens e ênfases (SMITH, 2003). Convém lembrar que apenas a busca pela eficiência 

econômica não tem garantido o devido acesso de toda a população aos benefícios dos serviços 

delegados a particulares, e isso tem contribuído, inclusive, para o crescimento da exclusão 

social (SILVA; MORAIS; SANTOS, 2004). Dentre as considerações a levar em conta, 

destacam-se a necessidade não apenas de melhorar a conveniência de acesso aos que já o têm, 

mas especialmente para os que habitam áreas rurais e cidades mais afastadas de grandes 

centros (SMITH, 2003) 97. Também deve haver preocupações com os preços, de modo que os 

menos favorecidos possam ter acesso a sistemas formais e pagar pela prestação dos serviços. 

 

Santos, Contreras-Montoya, e Orrico Filho (2001) afirmam também que o processo de 

modelagem das delegações dos transportes não urbanos de média e de longa distância varia de 

acordo com o local em que se dá. Entretanto uma característica comum pode ser apontada 

entre os processos de delegações: ao poder público cabem “as tarefas relativas a definições 

estratégicas - planejamento e projeto da rede de serviços, política e definição tarifária, padrões 

mínimos de operação” (SANTOS; CONTRERAS-MONTOYA; ORRICO FILHO, 2001) e às 

empresas contratadas competem “as funções de minimizar custos de produção e maximizar a 

captação de passageiros, por meio de decisões tipicamente de natureza operacional, como 

estratégias de manutenção, escalas de pessoal, definição de modelo de veículo ou quadro de 

horários” (SANTOS; CONTRERAS-MONTOYA; ORRICO FILHO, 2001). Santos e Orrico 

                                                 
97 Até mesmo por conta do disposto na Lei Federal 9.074/1995, conforme o inciso IV do seu artigo 3º, a seguir 
transcrito: 

Art. 3o Na aplicação dos arts. 42, 43 e 44 da Lei no 8.987, de 1995, serão 
observadas pelo poder concedente as seguintes determinações: 
IV - atendimento abrangente ao mercado, sem exclusão das populações de baixa 
renda e das áreas de baixa densidade populacional inclusive as rurais (BRASIL, 
1995b). 
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Filho (1998) acrescentam que, quanto às definições táticas (e.g. itinerários, tecnologia 

veicular, freqüências e períodos de operação), a competência será do poder público ou do 

contratado conforme a política regulatória seja mais ou menos flexível. 

 

Para que o poder público possa desempenhar as funções preconizadas no parágrafo anterior, 

cumpre destacar a necessidade de acesso do organismo regulador a todas as informações 

sobre as ações do operador que sejam do seu interesse, inclusive aquelas que serão 

fundamentais para o planejamento e formulação dos editais e contratos das futuras licitações, 

incluindo nelas os dados que caracterizam a produção da indústria de TIPO (e.g. Planos 

Padrão de Contas) e que permitam, com confiabilidade, o levantamento dos custos das 

empresas e a fixação dos preços máximos para os certames licitatórios. Devem existir, 

portanto, mecanismos que permitam o real conhecimento da quantidade produzida e da 

qualidade oferecida pelos serviços (ORRICO FILHO; BRASILEIRO; FORTES, 1998), e que 

minimizem os efeitos das assimetrias de informação relativas aos processos produtivos. 

 

Quanto às tarifas, abaixo do limite máximo admissível, fixado pelo Poder Público nos editais 

de licitação para delegação dos serviços, os proponentes poderiam ter margem de manobra 

para atrair uma maior parcela dos usuários, através das suas ofertas nos certames, e pela sua 

política de preços ao longo da execução dos serviços. Para a fixação do preço máximo, repete-

se, é fundamental que o elaborador do edital tenha conhecimento do mercado em que está 

inserido. Especial atenção deveria ser dada para localidades de difícil acesso ou de pouca 

demanda. 

 

Quanto ao modelo de remuneração definidor da tarifa, e dos cálculos dos reajustes ao longo 

da execução contratual, saliente-se para a necessidade de se evitar que tarifa seja definida pelo 

custo médio dos serviços (modelo cost plus), pois este não estimula a eficiência, não traz 

redução de tarifas para os usuários, e tem como principal deficiência a impossibilidade de se 

repassar ao usuário parte dos ganhos de produtividade obtidos pelas permissionárias 

(GOMIDE; MARTINS, 2005a, 2005b; OLIVEIRA JÚNIOR; LOUREIRO; SOUZA, 2006a; 

GONÇALVES, 2005). 

 

Ressalte-se para a necessidade dos reajustes terem índices e condições prévios estabelecidos 

em edital da licitação e no contrato. Cabe que os reajustamentos ocorram sobre os preços base 

dos contratos, e não sobre os preços dos insumos dos serviços. Isso tem por finalidade evitar 
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que os contratados procurem investir mais em determinados insumos a fim de terem maior 

lucro (efeito Averch-Johnson), e assim transfiram os aumentos de preços aos usuários, sem o 

devido ônus para o operador (SMITH, 2003). Claro está que, de acordo com a legislação 

brasileira, os contratados têm direito à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial 

do contrato, que revisões pertinentes são cabíveis e que a teoria da imprevisão há de ser 

considerada. Saliente-se, entretanto, que preços dos insumos e alteração de demanda não 

deveriam ser considerados como elementos imprevisíveis (cf. BARBOZA, 2002). 

 

Especificamente em relação ao TIPO, convém também mencionar o entendimento de Aragão 

et al. (2004a) e de Brasileiro, Santos e Aragão (2001) no sentido de adotarem-se para os 

transportes regionais estratégias regulatórias menos rígidas que aquelas empregadas nos 

transportes urbanos. Para os autores, poderia ser permitida competição na via, além de um 

maior poder decisório para as empresas, desde que respeitados os direitos e interesses dos 

usuários. 

 

Convém também ressaltar como boa prática regulatória a indução à verificação quanto a 

práticas anti-competitivas pelo viés da dominação dos mercados. Poder-se-ia estimular a 

cooperação com o CADE, com a CVM (BENJÓ, 1999) e com as juntas comerciais estaduais, 

a fim de serem verificados aspectos relativos à concentração econômica de mercado e 

formação de grupos societários que mascarem a intenção de fuga de uma verdadeira 

competição no mercado. Dessa forma, poder-se-ia realizar uma análise sistêmica nos sistemas 

estaduais, e não uma análise por contrato, ou por licitação. Nas linhas com mais de uma 

operadora, seria adequada a verificação quanto a eventuais abusos de poder econômico (e.g. 

truste, cartel, dumping). 

 

Uma outra pressão que se pode impor sobre os contratados para que busquem maior eficiência 

é a atrelagem da possibilidade de renovação contratual e da cassação do contrato ao 

cumprimento ou não, respectivamente, de indicadores estabelecidos via avaliação de 

desempenho e performance (cf. SANTOS; CONTRERAS-MONTOYA; ORRICO FILHO, 

2001; BARBOZA, 2002; ARAGÃO et al., 2004a). Os indicadores procurariam refletir 

padrões de eficiência, eficácia e efetividade da prestação dos serviços. Também poderia ser 

visto como benéfico o condicionamento de revisão de preços e de eventuais subsídios ao 

cumprimento desses indicadores (SMITH, 2003). Deveria haver, também, o estabelecimento 

de padrões mínimos de provisão dos serviços e, caso não fossem atingidos, a regulação 
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deveria prever instrumentos de indução das melhorias necessárias. Além disso, deve haver 

estímulo ao envolvimento ativo e interação de todos os envolvidos com os serviços 

(operadores, reguladores, usuários) para que haja qualidade na sua prestação (SOUSA; 

LINDAU, 2005). Isso tudo poderia induziria os operadores a uma constante procura de 

redução de custos e melhoria da eficiência de prestação dos serviços, bem como traria uma 

maior transparência da performance das firmas (SMITH, 2003). 

 

Convém também lembrar Aragão (1995) que, em uma análise da desregulamentação ocorrida 

no equivalente britânico ao TIPO, defende algumas idéias em relação, a saber: 

- ao invés de um único modelo, dever-se-iam combinar vários modelos regulatórios 

com soluções apropriadas a cada região; 

- os modelos deveriam procurar um equilíbrio entre os diversos regimes adotados, 

garantindo a concorrência e a maior opção para o consumidor, e evitando destruições mútuas. 

À medida que os modelos fossem dando sinais de esgotamento, deveriam ser reformulados e 

adaptados às novas realidades; 

- o Estado não se retiraria do controle de preços e quantidades, além de permanecer no 

controle da qualidade dos serviços prestados. O planejamento público corresponderia a 

projetar o mercado de operadores, e não mais apenas a projeção dos serviços, que passaria a 

ser tarefa complementar; 

- deve ser dada à sociedade maior participação no processo de elaboração e execução 

de políticas de transportes, além de se permitir que o mercado, através de sua criatividade, 

crie novos serviços para complementarem as necessidades permanentemente alternantes da 

sociedade. 

 

No caso oposto e mais radical às opções de regulação, Berechman (1993) considera que para 

o transporte interurbano não-metropolitano o melhor papel para o Poder Público seria a 

adoção da desregulamentação. Como dito antes essa alternativa não se mostra a mais 

apropriada para países em desenvolvimento ou com populações pobres que dependem do 

sistema de transportes, como é o caso brasileiro. Uma alternativa menos radical poderia ser a 

aventada por Smith (2003), para países com pobreza, de desregulamentação com liberalização 

e queda das barreiras à entrada de novos operadores em regiões não atingidas pelo sistema 

formal. Aqui teria de haver especial atenção no gerenciamento das fronteiras entre os dois 

mercados, se bem que o sistema formal certamente se beneficiaria em ser alimentado pelo 

sistema liberalizado. Nessa hipótese caberia decidir qual tipo de relaxação de barreiras deveria 
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se impor: se mais leves, ou não, para operadores menores; se mais estritas, ou não, para 

maiores operadores; se mais convencionais, ou não, para operadores do sistema formal que 

eventualmente se interessem por essas linhas. 

 

Percebe-se, portanto, que as estratégias para uma boa regulação do TIPO passam pela adoção 

de licitações do tipo competitiva (competitive tendering), até mesmo pela caracterização de 

serviço público dada à atividade pela CF/1988. Através das licitações poder-se-ia aumentar a 

competitividade e, em decorrência, melhorar a eficiência dos serviços de TIPO. No Brasil 

esses certames devem seguir as regras constantes das Leis Federais 8.666/93 (BRASIL, 1993) 

e alterações posteriores, 8.987/1995 (BRASIL, 1995a) e 9.074/1995 (BRASIL, 1995b). 

Saliente-se que a grande maioria das delegações em vigor do TIPO ainda não foi submetida a 

testes de mercado baseados nessa legislação. As atuais delegações, na maioria, estão a viger 

através da prorrogação de antigos contratos, anteriores ao advento dessas leis. Esses contratos, 

por seu turno, foram oriundos de delegações a particulares, sem que houvesse disputas 

licitatórias, na maioria dos casos. 

 

Quanto aos objetivos, funções e poderes instituições regulatórias, as funções de regulação do 

setor e de regulação dos contratos não deveriam desempenhadas pela mesma organização. As 

primeiras deveriam ser da competência do Executivo e as últimas de Agências Reguladoras 

independentes ou de instituições com essa função apartadas do Executivo (cf. AMARAL, 

2005; BRASILEIRO; SANTOS; ARAGÃO, 2001). 

 

Em relação ao processo de contratação, cabe ressaltar a importância que tem a escolha entre 

as espécies possíveis de delegação para o TIPO no ordenamento jurídico nacional, a 

concessão e a permissão, haja vista aquela apresentar barreiras à entrada no mercado 

intrínsecas à sua própria natureza, pois não possibilita a participação de pessoas físicas nas 

licitações. Já as permissões, além de serem abertas a esses personagens, oferecem maiores 

facilidades de extinção contratual, em caso de ser necessária encampação98. 

                                                 
98 Nesse sentido, entende a Professora Maria Sylvia di Pietro, ao tratar da precariedade e revogabilidade 
unilateral das permissões, e do não cabimento de indenizações, que: 

Quanto às duas outras características – precariedade no ato de delegação e 
revogabilidade unilateral – revelam a presença da precariedade em dois momentos: 
no da outorga e no da extinção da permissão, o que permite concluir que a 
precariedade existe, mutatis mutandis, nos dois sentidos antes assinalados: a 
permissão, embora dada por contrato, é dada a título precário, o que significa ou 
que se trata de contrato por prazo indeterminado (como exceção à regra do art. 57, 
§ 3º, da Lei nº 8.666) ou que se trata de contrato que, ainda que tenha prazo, este 
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Atenção especial deve ser dada às sub-delegações, às transferências das delegações e dos 

controles societários (AMARAL, 2002). Aos dois primeiros casos aplica-se a necessidade de 

prévia licitação (de acordo, respectivamente, com o artigo 26 da Lei nº 8.987/1995 (BRASIL, 

1995a), e com a análise sistêmica conforme a Constituição do artigo 27 da Lei nº 8.987/1995 

(BRASIL, 1995a) associado ao artigo 175 da CF/1988), enquanto à terceira situação, por 

óbvio, não há necessidade de prévia licitação (contudo, necessidade há de previsão em edital 

da possibilidade, para aprovação ou não posterior pelo poder concedente). A extinção da 

delegação também só pode se dar por uma das formas previstas na Lei 8.987/1995 (BRASIL, 

1995a). 

 

Cuidado adicional também deve ser dado às eventuais modificações dos serviços contratados, 

a fim de evitar que as alterações não descaracterizem o objeto contratual, e também não 

mascarem a tentativa de fuga ao preceito constitucional da licitação prévia. 

 

Quanto aos prazos contratuais, Santos, Contreras-Montoya e Orrico Filho (2001) consideram 

que deveriam ser “aproximadamente definidos para equivalerem ao ciclo ótimo de utilização 

de ativos veiculares (ou seja, para refletirem o mínimo custo médio de utilização do capital 

imobilizado em veículos)”. Aqui devem ser considerados não apenas o período de vigência do 

contrato, mas também a possibilidade de sua renovação e os critérios relativos à decisão de 

renovar e também de cassação do contrato, que deveriam ser atrelados a critérios de avaliação 

de desempenho (cf. SANTOS; CONTRERAS-MONTOYA; ORRICO FILHO, 2001; 

BARBOZA, 2002). 

 

Lembre-se que as preocupações do operador com a melhoria da eficiência e com a redução de 

custos serão tanto maior quanto menor for o prazo contratual, e quanto maior for o 

enforcement (fiscalização, controle, análise de desempenho) da regulamentação. De outra 

forma, quanto maiores os prazos e menor o enforcement, menor é a competitividade e maior a 

tendência à cartelização, com conseqüentes maiores riscos para o sistema (cf. SANTOS; 

CONTRERAS-MONTOYA; ORRICO FILHO, 2001). A experiência sueca recomenda prazos 

entre 3 e 5 anos (ALEXANDERSSON; HULTÉN; FÖLSTER, 1997), e poderia atingir um 

                                                                                                                                                         
significará apenas um limite para duração da outorga, sem investir o permissionário 
em direito subjetivo à compensação pecuniária em caso de extinção extemporânea. 
É essencial que essa precariedade conste do edital da licitação e do contrato (DI 
PIETRO, 1999, p. 121-122). 
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máximo de 7 anos, nesse prazo incluindo-se eventuais prorrogações vinculadas a análises de 

desempenho (SANTOS; CONTRERAS-MONTOYA; ORRICO FILHO., 2001). A European 

Commission (2001), em seu documento European Transport Policy for 2010 – White Paper, 

também recomenda prazos de cinco anos para contratos decorrentes de processos licitatórios. 

 

Salienta-se que o Modelo proposto procurou adotar critérios baseados em princípios gerais da 

regulação, a saber (AGERBA, 2007?d): universalização dos serviços; fortalecimento do 

estado regulador e fiscalizador; competitividade e eficiência; atendimento à demanda; 

estabilidade das regras; racionalização entre oferta e demanda; garantia da qualidade dos 

serviços; garantia da prática de preços não abusivos; garantia dos investimentos necessários 

pela iniciativa privada; defesa dos interesses dos cidadãos. 

 

4.2. RECOMENDAÇÕES AOS TRIBUNAIS DE CONTAS PARA AUDITORIAS EM 
REGULAÇÃO ECONÔMICA 
 

Nesta seção serão apresentadas recomendações desenvolvidas pelo Grupo de Trabalho sobre 

Auditoria em Privatizações da INTOSAI (2001, tradução nossa), que servem de orientação 

para que seus membros sigam no relacionamento com os agentes reguladores e em auditorias 

que versem sobre Regulação Econômica. Frise-se que, no Brasil, as instituições de auditoria a 

que a INTOSAI faz referência são os Tribunais de Contas. Saliente-se que o TCU é membro 

da INTOSAI. Os guidelines são resultados de pesquisa da INTOSAI sobre como seus 

afiliados trabalham com Regulação Econômica e sua auditoria, e decorrem de compilação das 

informações prestadas pelos 67 (sessenta e sete) respondentes às suas solicitações. 

 

Os guidelines são os seguintes, e estão agrupados pelas seções em que são divididos: 

 

⇒ Seção 1: Habilidades das Instituições de Auditoria 

 

- Guideline 1- requerimentos de habilidades: as instituições de auditoria deveriam identificar 

suas responsabilidades de auditoria em relação ao regulador econômico e, em adição às 

habilidades de auditoria financeira necessárias para examinar a execução do orçamento do 

regulador, deveriam averiguar que habilidades específicas seus auditores precisam para 

desenvolver avaliações de performance de Regulação Econômica; 
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- Guideline 2 – adquirindo habilidades: as instituições de auditoria deveriam identificar e 

assegurar a seu pessoal próprio as habilidades que precisam para permitir o desenvolvimento 

de avaliações de performance confiáveis em Regulação Econômica. Em caso de necessidade, 

essas habilidades deveriam ser complementadas com suporte de especialistas externos; 

 

⇒ Seção 2: O Ambiente da Regulação Econômica 

 

- Guideline 3 – a estrutura regulatória: as instituições de auditoria precisam dispor de um claro 

entendimento do contexto em que o regulador está operando; 

 

- Guideline 4 – objetivos, funções e poderes: as instituições de auditoria precisam ter um claro 

entendimento dos objetivos, funções e poderes do regulador, em ordem de examinar o quanto 

eficazmente o regulador está procurando desenvolver sua missão; 

 

- Guideline 5 – imparcialidade e integridade: as instituições de auditoria devem examinar que 

regras e procedimentos são estabelecidos para a garantia de que as funções regulatórias estão 

sendo conduzidas apropriada e honestamente, e que os casos de alegadas práticas impróprias 

por parte do regulador estão sendo investigadas; 

 

- Guideline 6 – competência técnica: as instituições de auditoria deveriam examinar que 

passos o regulador toma para assegurar que dispõe de corpo técnico capaz ou se faz uso de 

serviços consultoria adequada, que permitam que o órgão regulador desenvolva suas funções 

com conhecimento adequado dos regulados e dos mercados nos quais eles operam; 

 

- Guideline 7 – necessidades de informação: as instituições de auditoria deveriam determinar 

se o regulador está apto para obter informação suficientemente confiável sobre os regulados, a 

fim de que possam desenvolver suas funções regulatórias eficiente e eficazmente; 

 

- Guideline 8 – transparência, responsabilidade e consulta: as instituições de auditoria 

deveriam examinar que passos o regulador toma para auxiliar o escrutínio parlamentar e 

público das suas ações e decisões, incluindo consultas e audiências com as partes interessadas, 

tendo o devido respeito à necessidade de proteção a informações confidencias cujo sigilo 

sejam do interesse público; 
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⇒ Seção 3: O Fornecimento dos Serviços 

 

- Guideline 9 – segurança e fornecimento: as instituições de auditoria deveriam examinar os 

arranjos que o regulador põe em prática para assegurar que os fornecedores provejam no 

mínimo os serviços estatuídos e que os consumidores sejam compensados por falhas no 

fornecimento; 

 

- Guideline 10 – acesso do consumidor: as instituições de auditoria deveriam examinar como 

os reguladores procuram garantir o acesso dos consumidores aos serviços e se os fornecedores 

estão isentos de discriminar injustamente diferentes grupos de consumidores; 

 

- Guideline 11 – consumidores vulneráveis ao fornecimento: as instituições de auditoria 

deveriam examinar se os reguladores monitoram os fornecedores no cumprimento suas 

obrigações contratuais para prover acesso a grupos de consumidores vulneráveis; 

 

- Guideline 12 – padrões de serviço: as instituições de auditoria deveriam examinar o que os 

reguladores fazem para estabelecer padrões mínimos de serviço aos consumidores, para 

monitorar a performance dos fornecedores, e para assegurar melhoramentos quando o 

desempenho dos fornecedores fica abaixo dos padrões esperados; 

 

- Guideline 13 –lidando com reclamações dos consumidores: as instituições de auditoria 

deveriam examinar se os reguladores e os fornecedores têm tomado procedimentos públicos 

bem estruturados que permitam a satisfatória solução das reclamações dos consumidores; 

 

- Guideline 14 – temas ambientais: as instituições de auditoria deveriam examinar se o 

regulador econômico está descartando responsabilidades que ele deveria ter na checagem do 

respeito a obrigações de proteção ambiental dos fornecedores; 

 

⇒ Seção 4: O Preço do Serviço 

 

- Guideline 15 – controle de preços: nos casos em que o regulador econômico tem 

responsabilidades de controle dos preços cobrados aos consumidores pelos fornecedores, as 

instituições de auditoria deveriam examinar se o regulador tem implementado um bem 

projetado e transparente regime de preços alinhado com os objetivos regulatórios; 
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- Guideline 16 – ligando preço à qualidade: as instituições de auditoria deveriam examinar se 

o regulador procura assegurar que a qualidade do serviço provido é compatível com os preços 

que os consumidores têm de pagar pelos serviços; 

 

- Guideline 17 – encorajando a eficiência do fornecedor: as instituições de auditoria deveriam 

examinar se o regulador procura encorajar os fornecedores a reduzirem seus custos e 

melhorarem a sua eficiência; 

 

- Guideline 18 – custos de financiamento dos fornecedores: as instituições de auditoria 

deveriam examinar se os reguladores, em atuando no controle de preços ou em outra forma de 

limitação de renda dos fornecedores, examinam o custo dos fornecedores em levantar capital, 

e se levam em conta fatores tais como proporções dos balanços dos fornecedores feitas por 

diferentes fontes de financiamento, além de taxas sobre lucros e juros. Em outras palavras, 

deve ser verificado se os reguladores estão levando em conta a necessidade dos fornecedores 

de financiamento de suas atividades. 

 

- Guideline 19 – investimento: as instituições de auditoria deveriam examinar se os 

reguladores estão monitorando os investimentos dos fornecedores, e se estão checando em 

particular se os fornecedores estão cumprindo compromissos e requerimentos de 

investimentos, e se os investimentos estão tendo os benefícios esperados para os 

consumidores; 

 

⇒ Seção 5: Desenvolvendo a Competição 

 

- Guideline 20 – redução de monopólio e de dominação de mercado: caso o regulador tenha 

por objetivo a promoção da competição a fim de reduzir os monopólios e a dominação dos 

mercados, as instituições de auditoria deveriam examinar o que é feito para perseguir esse 

objetivo, e quais são os resultados encontrados; 

 

- Guideline 21 – promoção da escolha do consumidor: as instituições de auditoria deveriam 

examinar o que os reguladores fazer para aferir se os consumidores têm oportunidades de 

escolha para mudança de fornecedor, se têm informação suficiente dos fornecedores para 
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tomarem decisões racionais sobre qual fornecedor escolher, e se há meios efetivos para os 

consumidores puderem mudar de fornecedor, se assim o desejarem; 

 

- Guideline 22 – combate a práticas anti-competitivas: as instituições de auditoria deveriam 

examinar se o regulador procura identificar e lidar prontamente com práticas anti-

competitivas; 

 

As recomendações acima apresentadas poderiam, no que couber, ser adaptadas à regulação 

dos serviços de TIPO pelos Tribunais de Contas brasileiros. 

 

4.3. O MODELO DE ANÁLISE 
 

O Modelo de análise de regulamentos brasileiros de TIPO foi desenvolvido em função dos 

ensinamentos da Regulação Econômica e das recomendações da INTOSAI. Sobre os 

guidelines da INTOSAI são aplicadas análises de aspectos (ou diretrizes) relacionados ao que 

a Teoria Regulatória tem estabelecido como boa prática. Os parâmetros para essa análise 

foram escolhidos consoantes os elementos listados na seção 4.1. A Boa Prática Regulatória. 

Esses parâmetros também foram escolhidos com base nos estudos de: a) Barboza (2002), que 

analisou três modelos - COPPETEC/GEIPOT, de 1995; ANTP, NTU e Fórum Nacional de 

Secretários de Transporte Urbano e de Trânsito, de 1999; SEDU, de 2001 - e estabeleceu 

variáveis que incidiram sobre a análise de regulamentos de transporte urbano de passageiros 

de 11 (onze) localidades; b) Gifoni Neto (2002), na análise de 3 (três) modelos regulatórios 

para o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros; c) Orrico Filho, Brasileiro e Fortes 

(1998), para 8 (oito) sistemas de transporte urbanos brasileiros por ônibus. Listam-se no 

quadro 3 os parâmetros escolhidos. 

 

Quadro 3: Parâmetros da boa regulação advindos da Teoria da Regulação Econômica 
Ref. Descrição  

A estrutura organizacional 
B acesso a informações da prestação dos serviços 
C definição de atribuições 
D direitos dos usuários e forma de controle social 
E alcance dos serviços a regiões fora do mercado 

convencional 
F forma de controle de quantidade e qualidade 
G política tarifária e de subsídios 
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Ref. Descrição  
H forma de incentivo à produtividade e à redução de custos 
I forma de remuneração dos fornecedores 
J maneira de definição da tarifa 
L distribuição dos riscos 
M barreiras à entrada e formas de acesso ao mercado 
N estrutura competitiva 
O forma de contratação e delegação dos serviços 
P prazo de duração dos contratos 
Q segmentação da oferta 
R agrupamento dos serviços 

 

Os parâmetros do quadro 3 servirão de esclarecedores, onde couber, dos guidelines da 

INTOSAI sobre Regulação Econômica, que têm um caráter mais geral e não descem a um 

nível mais detalhado. O quadro 4 mostra quais guidelines da INTOSAI serão empregados 

neste trabalho, bem como quais parâmetros da Regulação Econômica (referências “A” a “Q”, 

anteriores) sobre eles se farão incidir. Onde não constam parâmetros a incidir é porque o 

próprio guideline da INTOSAI é auto-explicativo. 

 

 

Quadro 4: Distribuição dos parâmetros a adotar no Modelo 
Guidelines da INTOSAI Seções dos 

Guidelines da 
INTOSAI Nº Descrição 

Parâmetros 
da 

Regulação 
Econômica 

1 requerimentos de habilidades - 1 - Habilidades 
das Instituições 
de Auditoria 

2 adquirindo habilidades - 

3 a estrutura regulatória A 
4 objetivos, funções e poderes A 
5 imparcialidade e integridade - 
6 competência técnica - 
7 necessidades de informação B 

2 - O 
Ambiente da 
Regulação 
Econômica 

8 transparência, responsabilidade e consulta - 
9 segurança e fornecimento C, D 

10 acesso do consumidor D 
11 consumidores vulneráveis ao fornecimento E 
12 padrões de serviço D, F 
13 lidando com reclamações dos consumidores D 

3 - O 
Fornecimento 
dos Serviços 

14 temas ambientais - 
15 controle de preços G 
16 ligando preço à qualidade F 
17 encorajando a eficiência do fornecedor H 
18 custos de financiamento dos fornecedores I, J 

4 - O Preço do 
Serviço 

19 investimento C, L 
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Guidelines da INTOSAI Seções dos 
Guidelines da 

INTOSAI Nº Descrição 

Parâmetros 
da 

Regulação 
Econômica 

20 redução de monopólio e de dominação de mercado N 
21 promoção da escolha do consumidor D, Q, R 

5 - 
Desenvolvendo 
a Competição 22 combate a práticas anti-competitivas M, N, O, P 
 

Assim, o quadro 4 corresponde a uma distribuição dos parâmetros do quadro 3 pelos 

guidelines da INTOSAI. O guia teórico da boa prática regulatória abarcará as linhas do 

quadro 4 que apresentam parâmetros da Regulação Econômica, que serão incididos sobre os 

regulamentos de TIPO dos estados selecionados para estudo de caso (constantes do quadro 2), 

e do TRIP. As linhas sem parâmetros não serão consideradas neste Modelo, haja vista 

dizerem mais respeito ao treinamento e à capacitação dos técnicos envolvidos com a 

regulação, e não precisarem de parâmetros especificadores advindos da Regulação 

Econômica. Como temas ambientais também não fazem parte dos estudos deste trabalho, o 

guideline 14 não será considerado no Modelo. Convém lembrar que os guidelines descartados 

no Modelo podem constar do rol de atividades de uma ação de Controle Externo sobre o 

TIPO; apenas não serão levados em conta neste estudo, em virtude de não disporem de 

parâmetros esclarecedores. 

 

O quadro 5 indica os critérios adotados para classificar as práticas regulatórias como boas ou 

adequadas, e corresponde à proposta do Modelo de auditagem. A melhoria de determinado 

regulamento seria atingida pela alteração de seus elementos caracterizados como inadequados, 

através da introdução de características tidas como boas ou adequadas, segundo as 

explicações constantes do quadro 5. Assim, a boa prática conduziria a um regulamento 

adequado, sob o prisma da Regulação Econômica. 

 

Por fim, cabe lembrar que, a despeito de se terem sido empregados guidelines internacionais, 

não se procurou apenas copiá-los indiscriminadamente, ou seja, não se importou um modelo 

pronto e fechado. Antes, teve-se como princípio norteador extrair, daqueles elementos, 

experiências que pudessem indicar boas práticas a serem observadas, que servissem de bons 

ou adequados exemplos a serem seguidos, mas sempre levando em consideração a 

necessidade de adaptação ao contexto brasileiro. 
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Quadro 5: Critérios para uma boa regulação 

Seções dos 
Guidelines 

Guideline da 
INTOSAI 

Parâmetros da 
Regulação 
Econômica 

A Prática Regulatória Será Considerada Boa ou Adequada se: 

3 - a estrutura 
regulatória 

A - estrutura 
organizacional 

houver agência regulatória setorial, ou órgão específico regulador, que não esteja 
vinculado, e nem faça o papel que compete, ao Poder Concedente, de forma a se preservar 
sua necessária independência  

4 - objetivos, 
funções e poderes 

A - estrutura 
organizacional 

as competências de cada ente estiverem bem esclarecidas e especificadas. 

2 
- 

O
 A

m
bi

en
te

 d
a 

R
eg

ul
aç

ão
 E

co
nô

m
ic

a 

7 - necessidades 
de informação 

B - acesso a 
informações da 
prestação dos 
serviços 

o organismo regulador tiver acesso a todas as informações sobre as ações do operador que 
sejam do seu interesse, inclusive aquelas que serão fundamentais para o planejamento e 
formulação dos editais e contratos das futuras licitações, incluindo nelas os dados que 
caracterizam a produção da indústria de TIPO e que permitam, com confiabilidade, o 
levantamento dos custos das empresas e a fixação dos preços máximos aceitáveis nas 
licitações. 

C - definição de 
atribuições 

prever mecanismos que definam atribuições de fornecimento dos serviços por parte dos 
operadores e que estabeleçam padrões mínimos de qualidade de provimento dos serviços e 
de segurança operacional.  9 - segurança e 

fornecimento D - direitos dos 
usuários e forma de 
controle social 

forem estabelecidas alternativas para o caso de falhas de fornecimento dos serviços 
delegados, e também para as situações de aumento temporário de demanda. 

10 - acesso do 
consumidor 

D - direitos dos 
usuários e forma de 
controle social 

houver garantia aos usuários de acesso aos serviços e se não há injusta discriminação 
quanto a diferente tipos de usuários, a exemplo de pessoas com deficiência física e de 
pessoas mais pobres. Todos devem ter o mesmo direito de acesso aos serviços. Deve 
também haver instrumentos que induzam a obediência ao Estatuto do Idoso. 

11 - 
consumidores 
vulneráveis ao 
fornecimento 

E - alcance dos 
serviços a regiões 
fora do mercado 
convencional 

houver possibilidade de extensão dos serviços aos residentes em localidades que o 
mercado convencional não alcança, a exemplo de regiões com pouca demanda ou locais de 
difícil acesso, haja vista o caráter da essencialidade do serviço público transporte. Nesses 
casos, a liberalização e queda de barreiras à entrada de novos operadores em regiões não 
atingidas pelo sistema formal poderia ser uma boa alternativa. 

3 
- 

O
 F

or
ne

ci
m

en
to

 d
os

 S
er

vi
ço

s 

12 - padrões de D - direitos dos houver instrumentos que permitam o reembolso pecuniário de valores pagos e que não 
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Seções dos 
Guidelines 

Guideline da 
INTOSAI 

Parâmetros da 
Regulação 
Econômica 

A Prática Regulatória Será Considerada Boa ou Adequada se: 

usuários e forma de 
controle social 

tiveram a devida contra-prestação dos serviços, por culpa do operador. 

serviço F - forma de 
controle de 
quantidade e 
qualidade 

houver o estabelecimento de índices de avaliação do desempenho dos operadores, a 
exemplo de benchmarking ou yardstick competition. 

13 - lidando com 
reclamações dos 
consumidores 

D - direitos dos 
usuários e forma de 
controle social 

houver instâncias de reclamação e queixas (e.g. ouvidorias em agências reguladoras ou nos 
organismos de gestão do Poder Executivo e instâncias para reclamações junto às 
concessionárias). Esses mecanismos devem possibilitar que as reclamações procedentes 
dos consumidores sejam atendidas e solucionadas. 

15 - controle de 
preços 

G - política tarifária 
e de subsídios 

as tarifas máximas admissíveis forem fixadas nos editais de licitação para delegação dos 
serviços pelo Poder Público, abaixo dos quais os proponentes teriam margem de manobra 
para atrair uma maior parcela dos usuários, através das suas ofertas nos certames, e pela 
sua política de preços ao longo da execução dos serviços. 

16 - ligando preço 
à qualidade 

F - forma de 
controle de 
quantidade e 
qualidade 

houver mecanismos eficazes de fiscalização em campo que permitam que se saiba se os 
serviços estão sendo executados conforme suas especificações, e se as freqüências e 
horários das viagens estão sendo cumpridas. 

17 - encorajando 
a eficiência do 
fornecedor 

H - forma de 
incentivo à 
produtividade e à 
redução de custos 

condicionar à obediência dos critérios de avaliação de desempenho a manutenção, a 
renovação dos contratos, a revisão de preços, e a eventual concessão de subsídios. 
 

I - forma de 
remuneração dos 
fornecedores 

a remuneração for dada pela receita tarifária arrecadada, e sempre que possível sem 
subsídios. Deve haver a indução e verificação da redução das tarifas pela incorporação de 
receitas acessórias, alternativas e complementares, necessariamente. 

4 
- 

O
 P

re
ço

 d
o 

S
er

vi
ço

 

18 - custos de 
financiamento 
dos fornecedores J - maneira de 

definição da tarifa 

for empregado modelo de cálculo da remuneração que permita a transferência de parte dos 
ganhos de produtividade aos usuários dos serviços e que se preserve o risco associado à 
prestação do serviço público pelo particular. 
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Seções dos 
Guidelines 

Guideline da 
INTOSAI 

Parâmetros da 
Regulação 
Econômica 

A Prática Regulatória Será Considerada Boa ou Adequada se: 

C - definição de 
atribuições 

o Poder Público estabelecer a rede de serviços que os contratados operarão (e.g. através de 
Planos Diretores de Transportes). Onde possível e conveniente, as especificações de todos 
os serviços (tanto os comuns quanto os suplementares e os associados) deverão ser 
flexíveis, para maior liberdade e aproveitamento das oportunidades na gestão dos serviços. 
Não confundir, entretanto, flexibilidade com redução da qualidade dos serviços. 

19 - investimento 

L - distribuição dos 
riscos 

riscos de demanda e de custos forem atribuídos ao concessionário. 

20 - redução de 
monopólio e de 
dominação de 
mercado 

N - estrutura 
competitiva 

houver indução à verificação quanto a práticas anti-competitivas pelo viés da dominação 
dos mercados. 

D - direitos dos 
usuários e forma de 
controle social 

os usuários forem esclarecidos sobre os seus direitos e deveres relacionados à prestação 
dos serviços, e houver informações, de fácil acesso e com a devida publicidade aos 
usuários sobre as diversas possibilidades de acesso aos serviços, sobre preços, sobre 
alternativas de fornecedores e uso dos serviços e como ter acesso a essas possibilidades. 

Q - segmentação da 
oferta 

a oferta for diversificada e não se permitir a formação de monopólios. Para isso as 
delegações dos serviços – regulares, suplementares (vans, micro-ônibus, etc) e associados 
(construção e operação de terminais, estacionamentos, bilhetagem, etc) – não deveriam ser 
feitas de forma única, ou seja, deveria ser procurado o maior número de operadores 
possíveis, para que a competição e a busca da eficiência e redução de custos seja um 
objetivo. A boa prática corresponderia ao desmembramento vertical (nos elementos da 
cadeia produtiva). 

21 - promoção da 
escolha do 
consumidor 

R - agrupamento 
dos serviços 

evitar que um só operador fique responsável por determinada área geográfica. Caso isso 
ocorra, a tendência de monopolização é grande e perigosa, pois afasta a possibilidade de 
concorrência entre diferentes operadores que, ou façam uso de trechos de mesma linha, ou 
operem em cidades afins. 

5 
- 
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22 - combate a 
práticas anti-
competitivas 

M - barreiras à 
entrada e formas de 
acesso ao mercado 

permitir que o maior número de potenciais interessados possam se habilitar nas licitações. 
Para isso, as barreiras à entrada devem ser as menores possíveis e as cláusulas dos editais 
de licitação, inclusive a forma de definição do que seja a melhor proposta - que designa o 
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Seções dos 
Guidelines 

Guideline da 
INTOSAI 

Parâmetros da 
Regulação 
Econômica 

A Prática Regulatória Será Considerada Boa ou Adequada se: 

vencedor do certame - devem se pautar pelo princípio da razoabilidade e da 
proporcionalidade. 

N - estrutura 
competitiva 

estabelecer a competição para o mercado, resultante de práticas licitatórias do tipo 
competitive tendering. Essa competição seria verificada não só pela realização dos 
certames, mas também pelo tipo de licitação adotada, ou seja, pelo critério definidor do 
vencedor da disputa. Nesse sentido, boa prática corresponderia realizar a contratação com 
o particular que propusesse realizar os serviços cobrando a menor tarifa ao usuário. 
Quando conveniente e possível, poderia ser permitida a competição no mercado, através do 
desmembramento horizontal, com a fragmentação de linhas e horários entre vários 
operadores, ao invés de um só (isso ocorreria com o estabelecimento de lotes menores nas 
licitações). 

O - forma de 
contratação e 
delegação dos 
serviços 

os serviços decorrerem de permissões precedidas de licitações, e não de concessões, haja 
vista as barreiras à entrada no mercado que essas estabelecem. 

P - prazo de 
duração dos 
contratos 

os ciclos licitatórios se repetirem após prazos contratuais pequenos, suficientes para que as 
concessionárias tenham obtido retorno de seus investimentos. Assim, o prazo contratual 
deve ser longo o bastante para que o contratado consiga recuperar o capital investido e 
curto o suficiente para que a concorrência para o mercado (competitive tendering) se dê 
novamente. 



Será feita a incidência dos parâmetros da regulação econômica constantes do quadro 3 sobre 

os marcos regulatórios do TIPO dos casos empíricos citados no capítulo 5, adiante, à luz dos 

critérios estabelecidos no quadro 5, após o quê serão indicadas as análises individualizadas de 

cada regulamento selecionado, sob a perspectiva da conjugação dos guidelines INTOSAI e 

das boas práticas da Regulação Econômica. 

 

Após as análises dos regulamentos de cada ente selecionado, serão consideradas as 

experiências desenvolvidas pelos Tribunais de Contas, explanadas no Capítulo 6, a fim de se 

verificarem os efeitos concretos da atuação dos Tribunais sobre o setor. Para tanto, far-se-á 

uso de matriz, cujo modelo constitui os quadros dos Apêndices D a G, que mostrará a 

repercussão que as ações dos Tribunais tiveram sobre o setor. Dessa forma, será verificado em 

que medida a atuação dos Tribunais de Contas contribuiu, e de quê forma, para uma melhor 

gestão dos serviços de TIPO nos Entes selecionados como estudo de caso. 

 

Feitas essas considerações, será verificada em que medida as ações dos TCs aderiram à 

aplicação do Modelo proposto às regulamentações dos quatro sistemas estudados. Dessa 

forma, observar-se-á em que medida as práticas constatadas são compatíveis com o que a 

INTOSAI e a Regulação Econômica apontam como boa prática, e poder-se-á responder à 

pergunta condutora desta pesquisa. 

 

Salienta-se que no questionário enviado aos Tribunais de Contas do Brasil foi indagado se há 

trabalhos desses institutos relativos ao transporte urbano por ônibus. Caso haja respostas 

positivas, sugerir-se-á no final da Dissertação como tema para novas pesquisas a abordagem 

desse modo. 
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5. APLICAÇÃO DO MODELO AOS CASOS SELECIONADOS 
 

De acordo com os resultados dos questionários enviados aos TCs brasileiros, citados no 

capítulo 3, e resumidos no quadro 2 (Apêndice B), escolheram-se três estados para servirem 

de estudo de caso, a saber, Bahia, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Esses três casos foram 

selecionados em virtude dos respectivos Tribunais de Contas estaduais terem sido os que 

apresentaram alguma atividade de auditoria sobre o TIPO, de acordo com as respostas 

apresentadas. O mapa 1 mostra território brasileiro, no qual os estados selecionados podem 

ser melhor identificados. 

 

Apesar de não ser a responsável pelos transportes intermunicipais, a União - gestora do 

transporte interestadual de passageiros por ônibus, que tem natureza similar ao transporte 

dentro de um mesmo estado – não pôde ser descartada. Some-se a isso a já consolidada ação 

sobre o setor desenvolvida pelo TCU, que tem feito auditorias sobre a ANTT, e justifica-se 

também a inclusão da União como estudo de caso. 

 

O Estado do Mato Grosso do Sul, apesar de ter apresentado alguma atuação de seu TCE sobre 

o TIPO, não foi incluído, pois os processos aos quais as auditorias feitas se referiram já 

tinham sido, na maioria dos casos, incinerados, o que inviabilizou a análise da experiência do 

TCE/MS. Os processos trataram da verificação da legalidade das renovações de várias linhas 

de TIPO, e foram realizados entre os anos de 1995 e 1996. 

 

O Estado de São Paulo não foi incluído, pois, apesar de seu TCE ter informado inicialmente 

que fizera trabalhos de acompanhamento de concessões e permissões sobre os órgãos 

concedentes dos serviços de transportes intermunicipais, municipais e/ou metropolitanos, 

quando posteriormente indagado não informou a realização de trabalhos específicos no TIPO. 

 

O Estado de Minas Gerais não foi selecionado, a despeito de seu TCE ter informado 

realização de análise de uma licitação, e respectivo contrato, para delegação dos serviços de 

TIPO, haja vista o Tribunal não ter encaminhado ao pesquisador os elementos da auditagem 

realizada (e.g. edital, relatório técnico). 
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O Estado do Rio Grande do Sul não foi incluído como estudo de caso, haja vista a ação do 

TCE sobre o TIPO ter se dado sobre concessões de estações rodoviárias, aspecto que não foi 

incluído no escopo da Dissertação, como explicado na seção 1.6. Delimitação dos Estudos. 

 

Mapa 1: Mapa brasileiro, com destaque para os estados selecionados para análise 

 

 

5.1. DESCRIÇÃO SUCINTA DOS SISTEMAS ANALISADOS 
 

Descrevem-se a seguir, sucintamente, cada um dos quatro sistemas selecionados para análise, 

a fim de que o leitor tenha idéia de seus tamanhos e das instituições envolvidas no seu 

funcionamento. 

 

5.1.1. União 
 

A União dispõe de agência regulatória específica para o TRIP. Trata-se da ANTT 

(MARTINS, 2004) – autarquia vinculada ao Ministério dos Transportes - que é responsável 
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não só pelo planejamento e fiscalização dos serviços, mas também pela sua delegação99. 

Anteriormente ao estabelecimento da ANTT, o setor foi gerido por sucessivos organismos, 

em uma velocidade de alteração institucional que impressiona, a saber: até 1990, pelo antigo 

Departamento Nacional de Estradas de Rodagem; de 1990 a 1991, pelo então Departamento 

Nacional de Transportes Rodoviários, vinculado ao antigo Ministério da Infra-Estrutura; entre 

1991 e 1992 pela Coordenação Geral de Transportes, ainda ligada ao Ministério da Infra-

Estrutura; entre 1992 e 1993 pelo Departamento Nacional de Transportes Terrestres, 

pertencente ao então Ministério dos Transportes e Comunicações, em 1992 transformado em 

Ministério dos Transportes; de 1993 a 1995, pela Secretaria de Produção, que incluía o 

Departamento de Transportes Rodoviários; entre 1995 e 2000, o Departamento de Transporte 

Rodoviários passou para a então criada Secretaria de Transportes Terrestres; de 2000 até a 

criação da ANTT em 2001, e mais especificamente até a efetivação da ANTT em 2002, pelo 

Decreto Federal 4.130/2002 (BRASIL, 2002), a própria Secretaria de Transportes Terrestre 

assumiu as atividades100. 

 

O Anuário Estatístico sobre o desempenho do transporte interestadual e internacional de 

passageiros é elaborado anualmente pela ANTT, e a versão de 2007, contendo como base de 

dados o ano de 2006, aponta a operação de 222 empresas, com uma frota total de 15.616 

ônibus, divididos em 363 linhas de transporte semi-urbano, 2.694 linhas de transporte acima 

de 75km, com 71.545.404 passageiros transportado no modo semi-urbano, e com 65.139.201 

passageiros no modo acima de 75km (ANTT, 2007a). 

 

5.1.2. Bahia 
 

Na Bahia a AGERBA é a agência regulatória para os serviços de TIPO, instituída sob a forma 

de autarquia e vinculada à Secretaria Estadual de Infra-Estrutura, e responsável não só pelo 

planejamento, fiscalização dos serviços, elaboração de normas, análise e homologação dos 

reajustes e revisões de tarifas, mediação de divergências entre usuários e concessionários, mas 

também pela sua delegação, conforme dispõe a Resolução 027/2001 (AGERBA, 2001b). 

                                                 
99 Cabe salientar que os artigos 2º e 32, II, do Decreto Federal 2.521/1998 (BRASIL, 1998) – Marco Regulatório 
do TRIP - estabelecem que as delegações devem ser efetuadas pelo Ministério dos Transportes, o que parece ter 
sido superado com o advento da Lei Federal 10.233/2001 (BRASIL, 2001), que criou a ANTT, e à autarquia deu 
competência para realizar licitações para delegação dos serviços. 
100 Cf. <http://www.antt.gov.br/passageiro/anuarios/anuario2007/quadro_2.1.htm>. Acesso em: 03/nov/2007, 
16:01hs. 
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Salienta-se que a AGERBA foi instituída em pela Lei Estadual 7.314/1998 (BAHIA, 1998a), 

e até então era o Departamento de Transportes e Terminais – órgão vinculado à antiga 

Secretaria Estadual de Energia, Transportes e Comunicações, quem era responsável pela 

gestão e regulamentação do setor. 

 

O transporte intermunicipal baiano, como um todo, registrou, em 2006 a presença de 47 

empresas delegatárias dos serviços, operando 266 linhas no sub-sistema estrutural, 316 no 

sub-sistema regional, e 51 no sub-sistema rural (AGERBA, 2006b), e. 

 

5.1.3. Rio de Janeiro 
 

O Estado do Rio de Janeiro não dispõe de agência reguladora específica para o TIPO, cuja 

gestão e regulação é feita pelo DETRO - autarquia vinculada à Secretaria de Estado de 

Transportes – que controla o setor, e para isso, planeja, concede, intervém, permite, autoriza, 

licencia, fiscaliza, regulamenta e fixa as tarifas, conforme estabelecido pelo Decreto Estadual 

3.893/1981 (RIO DE JANEIRO, 1981). 

 

Toda a operação do transporte coletivo intermunicipal é feita por particulares, em um total de 

109 empresas que operam 1.090 linhas, utilizando uma frota de 6.167 veículos, 
sendo 4.920 do tipo urbano, 143 do tipo urbano com ar condicionado, 982 do tipo 
rodoviário e 122 do tipo rodoviário com ar condicionado, com uma movimentação 
mensal superior a 52 milhões de passageiros. (Disponível em: 
<http://www.transportes.rj.gov.br/onibus/onibus_intermunicipais.asp>. Acesso em: 
11/set/2007, 23:03hs). 

 

5.1.4. Santa Catarina 
 

Em Santa Catarina, embora já exista agência regulatória para o setor – a AGESC - com 

organização dada pela Lei Estadual 13.533/2005 (SANTA CATARINA, 2005b), e com 

Regimento Interno aprovado pelo Decreto Estadual 3.798/2005 (SANTA CATARINA, 

2005a), efetivamente a instituição ainda não desempenha suas funções relativas ao transporte 

intermunicipal. O setor ainda é todo gerido e regulado pelo DETER - autarquia vinculada à 

Secretaria de Estado de Infra-Estrutura - que planeja, executa, fiscaliza, controla, delega, 

licita, e firma contratos do serviço público de TIPO, conforme estabelecido pelo Decreto 

Estadual 12.601/1980 (SANTA CATARINA, 1980a). 

 



104 

 

 

 

O DETER gerencia  

um sistema que transporta, anualmente, mais de 85 milhões de passageiros, através 
de 67 transportadoras, que operam suas atividades, mediante a concessão de 961 
linhas regulares de Transporte Intermunicipal de Passageiros. Atualmente são 1023 
transportadoras devidamente registradas, sendo que destas, 67 operam mediante a 
concessão de linhas e serviços regulares, enquanto que as demais exercem serviços 
de fretamentos e viagens especiais, cuja frota atinge um total de 4.997 ônibus 
cadastrados, na operação dos serviços intermunicipais. (Disponível em: 
<http://www.deter.sc.gov.br/www/index.php?modulo=conteudo&int_seq_secao=6
&int_seq_subsecao=62&int_seq_conteudo=2>. Acesso em: 11/set/2007, 22:37hs). 

 

5.2. REGULAMENTOS DOS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DOS SISTEMAS 
SELECIONADOS 
 

O quadro 6, no Apêndice C, indica, para os casos selecionados para análise, quais são os 

órgãos gestores e reguladores envolvidos com os transportes rodoviários convencionais por 

ônibus, bem como os regulamentos vigentes, e que serão citados e aplicados pela aplicação do 

Modelo na seção seguinte. Convém esclarecer que o quadro 6 (Apêndice C) contém o perfil 

regulatório de cada sistema selecionado, no qual foi procurado apontar todas as normas que 

tivessem alguma conexão com os parâmetros do Modelo desenvolvido nesta Dissertação. 

Observa-se que os sistemas são diversos uns dos outros, e são formados por uma quantidade 

não desprezível de regras oriundas das mais diferentes matrizes: leis, decretos, resoluções, 

portarias. Por conta disso, procurou-se identificar o Regulamento que corresponde ao Marco 

Regulatório de cada caso selecionado, que é indicado sublinhado na última coluna do quadro 

6 (Apêndice C). Demais normas correspondem aos regulamentos que justificam ou 

complementam os Marcos. A seguir, apresentam-se alguns comentários relativos ao aspeto da 

legalidade desses Marcos. 

 

Na União, o Decreto 2.521/1998 (BRASIL, 1998) foi feito sem que houvesse lei anterior que 

previsse a sua existência, o que leva a questionamentos sobre sua constitucionalidade, haja 

vista ter sido emitido como decreto autônomo, apesar de não o ser, pois não corresponde a 

nenhuma das hipóteses permitidas pelos incisos IV e VI da CF/1988. Além disso, há de ser 

citado que a Lei 10.233/2001 (BRASIL, 2001), que criou a ANTT, é posterior ao Decreto 

2.521/1998, que dispõe sobre os transportes rodoviários interestadual e internacional, e, por 

conta disso, há competências dadas à Agência que outrora eram conferidas ao Ministério dos 

Transportes, sem que tenha havido uma harmonização jurídica devida dessas atribuições. 
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O Marco Regulatório baiano é posterior às leis 6.654/1994 e 7.314/1998 (BAHIA, 1994b, 

1998a) que prevêem a sua existência. Não é, portanto, decreto autônomo (o que seria 

inconstitucional), como sói ocorrer com o Decreto nº 2.521/1998 da União. Relatório do 

TCE/BA (2006a), entretanto, diz que o Regulamento tem vício, na medida em que dá à 

AGERBA a competência de realizar licitações e contratos, enquanto a Lei que a criou não deu 

essa competência. 

 

No Rio de Janeiro, o Marco Regulatório foi feito sem que houvesse lei anterior que previsse a 

sua existência, o que pode caracterizá-lo como decreto autônomo (inconstitucional), como sói 

ocorrer com o Decreto nº 2.521/1998 da União. O regulamento (decreto) tem por fundamento 

outro decreto, o antigo Decreto-Lei 276/1975 (RIO DE JANEIRO, 1975). 

 

Em Santa Catarina, o Marco Regulatório, na forma do Decreto 12.601/1980, com alterações 

posteriores (SANTA CATARINA, 1980a) foi feito em atendimento à determinação de lei 

anterior que previu a sua existência, a Lei nº 5.684/1980, em seu artigo 19 (SANTA 

CATARINA, 1980b). 

 

5.3. RESULTADOS DA INCIDÊNCIA DO MODELO SOBRE A 
REGULAMENTAÇÃO DOS QUATRO ESTUDOS DE CASO 
 

O quadro 7 apresenta resultados concisos das análises comparativas feitas nos regulamentos 

dos quatro sistemas selecionados. O autor desta Dissertação dispõe das planilhas por ele 

elaboradas que subsidiaram as análises detalhadas de cada sistema. Resolveu-se não inseri-las 

neste relato, mesmo em forma de apêndice101. Adiante, nesta seção, são feitos comentários 

sobre cada guideline e respectivos parâmetros analisados, sendo exibidas as considerações 

que merecem maior destaque. Salienta-se que no texto dissertativo adiante será evitada ao 

máximo, para evitar cansaço na leitura, a citação da fundamentação jurídica de cada aspecto 

mencionado. 

 

Salienta-se que não é objetivo desta Dissertação exaurir as análises dos Marcos Regulatórios 

de TIPO dos sistemas selecionados para análise à luz de todos os dispositivos da legislação 

nacional de delegações de serviços públicos – a Lei Federal 8.987/1995 (BRASIL, 1995a) – 

                                                 
101 Por conta das suas significativas extensões, entendeu-se que as suas inserções fugiriam ao propósito do 
trabalho e o tornariam muito volumoso. 
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em absoluto. Tal análise seria mais oportuna em outra ocasião, por exemplo, em um trabalho 

técnico de auditoria sobre a aderência dos marcos à legislação superior. Aqui serão feitas 

análises dos sistemas a partir dos respectivos Marcos à luz do Modelo e critérios propostos e, 

aí sim, quando conveniente e necessário, dentro dessas análises serão feitas remissões a 

eventuais compatibilidades ou incongruências notadas em relação à lei geral das delegações. 

Quando as matérias sob análise não são abordadas pelos Marcos, utilizam-se as 

regulamentações complementares (e.g. resoluções, portarias) como referências. Quando, em 

certos aspectos, mesmo essas normas ainda não alcançam o ponto em discussão102, faz-se uso 

das regras instituídas pelos editais das eventuais licitações que foram postas a termo. Nesses 

casos, para um melhor entendimento do que efetivamente ocorre, foi necessário extrapolar-se 

a análise apenas dos regulamentos (análise teórica), haja vista existir certa dicotomia entre o 

que as regras e os princípios estabelecem e o que de fato é posto em prática, principalmente 

no que toca às licitações e às tarifas. 

 

Por outro lado os dados empíricos obtidos na pesquisa junto aos TCs só permitiram fazer 

considerações acerca de alguns dos parâmetros do Modelo, a exemplo do 15G (política 

tarifária e de subsídios), do 18J (maneira de definição da tarifa), do 22N (estrutura 

competitiva), do 22O (forma de contratação e delegação dos serviços), e do 22P (prazo de 

duração dos contratos). Nos demais parâmetros, por dificuldade de obtenção de material, a 

análise se restringiu ao estudo dos regulamentos, o que não prejudicou as conclusões, haja 

vista em grande parte as próprias regulamentações serem indicativas da conformidade ou não 

ao Modelo proposto103, não sendo necessários maiores dados empíricos104. Entretanto, pensa-

se que os parâmetros que puderam também ser baseados em dados empíricos são os mais 

significativos em relações a questões de competição e de modicidade tarifária, daí o porquê a 

análise não ter restado comprometida por falta de uma maior quantidade de informações de 

campo. 

 

                                                 
102 Por exemplo, nas análises dos parâmetros: 15G (política tarifária e de subsídio), que trata da maneira como a 
tarifa é estabelecida; 22N (estrutura competitiva), que trata da questão da competição para o mercado, e por 
conta disso toca na questão do tipo de licitação adotada; 22O (forma de contratação e delegação dos serviços), 
que aborda a questão da realização ou não de licitações. 
103 É o caso, por exemplo, do parâmetro 22M (barreiras à entrada e formas de acesso ao mercado). 
104 A explicação das práticas regulatórias teve de ser baseada nas análises dos regulamentos, que são os 
elementos que efetivamente deveriam condicionar as ações dos gestores e reguladores. A constatação de como as 
regras são efetivamente postas em prática em campo seria uma tarefa praticamente impossível de ser cumprida 
por este pesquisador, em virtude de sua difícil operacionalização. Dessa forma, a fonte mais confiável a que se 
pôde apelar foram as regulamentações dos quatro sistemas analisados. 
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Quadro 7: Análise comparativa resumida dos regulamentos dos casos selecionados 
Estados selecionados 

Guidelines da 
INTOSAI 

P
ar

âm
et

ro
 

União 
Bahia 

Rio de 
Janeiro 

Santa 
Catarina 

3 – a estrutura 
regulatória 

A � � � � 

4 – objetivos, funções 
e poderes 

A � * � * � � 

7 – necessidades de 
informação 

B � � � � 

C � * � * � * � * 9 – segurança e 
fornecimento 

D � � � � 

10 – acesso do 
consumidor 

D � * � * � * � * 

11 – consumidores 
vulneráveis ao 
fornecimento 

E � * � * � * � 

D � * � * � * � * 12 – padrões de 
serviço F � * � * � � 
13 - lidando com 
reclamações dos 
consumidores 

D � � * � � 

15 – controle de 
preços 

G � � � * � 

16 – ligando preço à 
qualidade 

F � � � � 

17 - encorajando a 
eficiência do 
fornecedor 

H � * � � � 

I � * � � � 18 – custos de 
financiamento dos 
fornecedores J � * � * � � 

C � � * � � * 
19 - investimento 

L � * � � � 
20 - redução de 
monopólio e de 
dominação de 
mercado 

N � * � * � * � 

D � * � * � * � * 
Q � � � � 

21 - promoção da 
escolha do consumidor 

R � � � � * 
M � * � � � * 
N � * � � * � * 
O � * � * � * � * 

22 - combate a 
práticas anti-
competitivas 

P � * � * � � * 
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Legenda: �: boa prática; �: prática inadequada 
 
No quadro 7 há parâmetros para os quais são indicadas ambas as práticas, boa e inadequada. 

Essas situações estão assinaladas com um asterisco (*), e são decorrentes dos regulamentos 

analisados mostrarem alguns bons aspectos baseados nas disposições do quadro 5, mesmo 

quando não inteiramente em acordo com os critérios para uma boa regulação. Entretanto, foi 

decidido destacar, nos comentários adiante, apenas as práticas que são mais significativas para 

cada parâmetro. Isso definirá como o parâmetro foi considerado, de acordo com o Modelo 

proposto, se bom ou inadequado, após o balanço entre os prós e contras de seu 

comportamento em relação aos critérios do Modelo. 

 

5.3.1. Guideline 3: a estrutura regulatória 
 

5.3.1.1. Parâmetro A: estrutura organizacional 
 

Em todos os casos analisados este parâmetro teve por indicativo uma prática regulatória 

inadequada. Em dois dos sistemas – o Estado da Bahia e a União – a inadequação foi 

apontada não em virtude de inexistência de agência regulatória setorial, mas em conseqüência 

da vinculação direta dessas organizações105 com os braços executivos do Poder Concedente, o 

que compromete a sua independência. No Estado do Rio de Janeiro indicou-se inadequação 

do sistema com os critérios sugeridos no modelo por conta de ainda não haver agência 

regulatória setorial. No Estado de Santa Catarina também foi apontada inadequação, a 

despeito da já existência de agência regulatória para o setor106, pois efetivamente essa 

instituição ainda não desempenha suas funções relativas ao transporte intermunicipal. 

 

5.3.2. Guideline 4: objetivos, funções e poderes 
 

5.3.2.1. Parâmetro A: estrutura organizacional 
 

                                                 
105 Na Bahia a AGERBA, criada pela Lei Estadual 7.314/1998 (BAHIA, 1998a) e com regimento interno 
aprovado pelo Decreto Estadual 7.426/1998 (BAHIA, 1998b). Na União a ANTT, criada pela Lei Federal 
10.233/2001 (BRASIL, 2001) e com regimento interno aprovado pelo Decreto Federal 4.130/2002 (BRASIL, 
2002). 
106 Trata-se da AGESC, regulamentada pela Lei Estadual 13.533/2005 (SANTA CATARINA, 2005b) e com 
regimento interno aprovado pelo Decreto Estadual 3.798/2005 (SANTA CATARINA, 2005a). 
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Para este parâmetro também foram percebidas, segundo os critérios do modelo proposto, 

práticas regulatórias inadequadas nos quatro sistemas estudados. Na União107 e na Bahia108 a 

inadequação ocorre haja vista as agências regulatórias (respectivamente ANTT e AGERBA) 

serem encarregadas não só pelo planejamento e fiscalização dos serviços, mas também pela 

sua delegação109. No Rio de Janeiro110, onde não há agência regulatória setorial, o DETRO - 

autarquia vinculada à Secretaria de Estado de Transportes - controla o setor e, para isso, 

planeja, concede, intervém, permite, autoriza, licencia, fiscaliza, regulamenta, fixa as tarifas, o 

que não é uma boa prática, pois uma só instituição, que pode não ter a independência técnica 

necessária e ser afetada por interesses políticos, é responsável por toda essa gama de ações. 

Em Santa Catarina, enquanto a agência regulatória setorial (AGESC) não desempenhar suas 

funções, a prática ainda é inadequada, pois o setor ainda é todo gerido e regulado pelo 

DETER - autarquia vinculada à Secretaria de Estado da Infra-Estrutura - que planeja, executa, 

fiscaliza, controla, delega, licita, e firma contratos do serviço público de transporte rodoviário 

intermunicipal de passageiros no estado111. 

 

5.3.3. Guideline 7: necessidades de informação 
 

5.3.3.1. Parâmetro B: acesso a informações da prestação dos serviços 
 

Para todos os sistemas analisados as regulamentações vigentes contêm bons critérios, na 

medida em que estabelecem informações a serem passadas das concessionárias para a 

fiscalização e que podem auxiliar no cálculo mais preciso da tarifa. Além disso, são 

                                                 
107 O substrato (marco regulatório) da regulamentação do transporte interestadual é o Decreto Federal 
2.521/1998 (BRASIL, 1998). 
108 A regulamentação baiana assenta-se nas Leis Estaduais 6.566/1994 (BAHIA, 1994a) e 6.654/1994 (BAHIA, 
1994b). 
109 Na Bahia, além dessa incongruência conceitual, há inconsistência jurídica na competência da Autarquia em 
licitar os serviços, haja vista essa possibilidade ter sido estabelecida na Resolução AGERBA nº 027/2001, em 
acordo com o artigo 2º, XII, do Decreto Estadual nº 7.426/1998. Acontece que o próprio decreto citado 
extrapolou as competências da AGERBA, ao permitir que esta realize licitações dos serviços de TIPO, em 
oposição ao que estabeleceu a Lei Estadual nº 7.314/1998, que criou a Autarquia, e a esta não conferiu essa 
atribuição. Assim sendo, a própria AGERBA se atribui competência que a Lei não lhe deu, o que torna a 
situação inaceitável. 
110 O TIPO carioca é regido pelo Decreto Estadual 3.893/1981 e suas diversas alterações (RIO DE JANEIRO, 
1981). 
111 Em Santa Catarina o TIPO tem como substrato a Lei Estadual 5.684/1980 e alterações (SANTA CATARINA, 
1980b) e o Decreto Estadual 12.601/1980 e sucessivas alterações (SANTA CATARINA, 1980a). 
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instituídas multas pelo retardamento na entrega dos elementos contábeis e estatísticos 

exigidos, e por não arquivamento das informações necessárias à fiscalização112. 

 

Quanto ao plano de contas, que constitui boa prática, deve ser destacado que já há regras para 

sua formulação na União113 e na Bahia114. Também deve ser mencionado que as 

regulamentações do Rio de Janeiro e de Santa Catarina trazem bons elementos, na medida em 

que estabelecem a possibilidade da instituição desses planos para escrituração das 

transportadoras e auxílio da composição tarifária. 

 

5.3.4. Guideline 9: segurança e fornecimento 
 

5.3.4.1. Parâmetro C: definição de atribuições 
 

Em relação a este parâmetro, os regulamentos vigentes nos quatro sistemas estudados contêm 

bons critérios. Em todos eles constatou-se a possibilidade de multas às transportadoras pelo 

uso de veículos fora dos padrões exigidos. Na União e na Bahia explicita-se a necessidade da 

prestação de serviços adequados115. Na União os contratos devem conter critérios e 

indicadores definidores da qualidade e da produtividade na prestação dos serviços. Na Bahia 

são estabelecidos critérios gerais que definem o atendimento qualitativo e quantitativo às 

demandas dos serviços e é amarrada a necessidade dos serviços serem prestados em acordo 

com os padrões e horários pré-estabelecidos pela AGERBA. Em ambas as regulamentações é 

apresentada uma relação do que são considerados indicadores da boa qualidade116, ainda que 

sem critérios objetivos para a aferição. 

                                                 
112 Na União, inclusive, foi expedida a Resolução 248/2003 (ANTT, 2003b), que estabelece a necessidade das 
permissionárias enviarem, trimestralmente, os dados mensais de desempenho operacional e os balancetes 
analíticos mensais à ANTT. 
113 Estabelecido através da Resolução 417/2004 (ANTT, 2004a). Deve ser citado que a ANTT também já 
expediu a Resolução 1.771/2006 (ANTT, 2006m) que institui o Manual de Contabilidade do Serviço Público de 
Transporte Rodoviário Interestadual e Internacional de Passageiros, a ser utilizado como padrão de 
contabilização por todas as empresas Permissionárias. 
114 Instituído através da Resolução 28/2001 (AGERBA, 2001c) e modificado pela Resolução 24/2002 
(AGERBA, 2002d). 
115 Na Bahia amplia-se o rol dos elementos caracterizadores do serviço adequado, e são adicionados ao disposto 
na Lei Federal 8.987/1995, artigo 6º, parágrafo 1º (regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, 
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas) (BRASIL, 1995a), o conforto, a higiene e a 
pontualidade. 
116 Na União, incluem-se: condições de segurança, conforto, e higiene (dos veículos, terminais, pontos de apoio e 
de parada); condições definidoras de serviço adequado (regularidade, continuidade, pontualidade, eficiência, 
segurança, atualidade, generalidade e cortesia na prestação do serviço); garantia da integridade das bagagens e 
encomendas; índice de acidentes em relação às viagens feitas; desempenho profissional do pessoal da 
transportadora. 
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No Rio de Janeiro e em Santa Catarina é estabelecido critério para atendimento do 

mercado117. São impostas exigências para as transportadoras disporem de serviços de apoio 

rodoviário nos terminais de linhas e em pontos intermediários para viagens acima de 250 

quilômetros (no Rio de Janeiro) e de serviços de manutenção e socorro e, se necessário, 

instalações para repouso da tripulação (em Santa Catarina). No Rio de Janeiro são definidos 

os objetivos básicos do transporte118 e em Santa Catarina é estabelecido que os serviços serão 

executados conforme padrões técnico-operacionais estabelecidos pelo DETER. 

 

5.3.4.2. Parâmetro D: direitos dos usuários e forma de controle social 
 

Para este parâmetro as quatro regulamentações estudadas apontam para boas práticas 

regulatórias. Em todas elas são estabelecidas alternativas para os casos de impraticabilidade 

temporária dos itinerários originais das linhas e para interrupção ou retardamento das viagens, 

inclusive por motivo de caso fortuito ou força maior, e são determinadas obrigações para as 

permissionárias providenciarem aos passageiros transporte, ou alimentação e pousada, em 

caso de interrupção da viagem, inclusive com previsão de multas por descumprimento das 

obrigações (na Bahia, Rio de Janeiro). Na União também é prevista a possibilidade de uso 

pela permissionária de veículos de outras empresas em caso de variação incomum e 

temporária da demanda119. Em Santa Catarina é possível a realização de viagens múltiplas120 e 

de reforço121 - como alternativas para situações de falhas de fornecimento ou aumento 

provisório de demanda - e a elevação do número de transportadoras, quando não atendido o 

mercado. 

 

5.3.5. Guideline 10: acesso do consumidor 
 

                                                                                                                                                         
Na Bahia, citam-se: I - as condições de segurança, conforto e higiene dos veículos, terminais e pontos de parada; 
II - o cumprimento das condições de regularidade, continuidade, pontualidade, eficiência, segurança, atualidade, 
generalidade e cortesia na prestação; III - a garantia de integridade das bagagens e encomendas; IV - o 
desempenho profissional do pessoal da transportadora; V - o índice de acidentes em relação às viagens 
realizadas. 
117 Considerado atendido quando o coeficiente de utilização do serviço não for superior (nem inferior, só no Rio 
de Janeiro) em 20% ao valor considerado na composição tarifária. 
118 Segurança, economia, conforto dos usuários. 
119 A ANTT, inclusive, já editou as Resoluções 839/2005 (ANTT, 2005b) e 1.417/2006 (ANTT, 2006c) que 
tratam do assunto. 
120 São aquelas executadas por outra transportadora para atender demanda transitória excepcional de uma linha. 
121 É aquela efetuada por mais de um veículo e com partidas simultâneas, obedecido o secionamento 
estabelecido. 
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5.3.5.1. Parâmetro D: direitos dos usuários e forma de controle social 
 

A regulamentação da União122, apesar de restringir o acesso de gratuidade apenas a pessoas 

com mais de sessenta anos de idade que tenham renda inferior a dois salários mínimos, parece 

ser a mais adequada dentre as analisadas no que toca os idosos, haja vista reservar duas vagas 

até três horas antes do horário de partida do ponto inicial da linha, e já permitir que se adquira 

o bilhete de retorno da viagem. Além disso, a União não exige a confecção de carteiras 

específicas para o idoso, mas apenas a apresentação de identificação e comprovação de renda 

para adquirir o bilhete. Em compensação, o regulamento não diz se o idoso poderá ou não 

adquirir o bilhete por meio de terceiros, evitando assim o seu deslocamento até o ponto de 

venda de passagens. Além da gratuidade, para os demais assentos são previstos descontos 

mínimos de 50%, sem limite de assentos por veículo, mas nesse caso a venda só é 

disponibilizada com pequena antecedência ao início da viagem. 

 

Na Bahia, a despeito da regulamentação123 prever duas vagas gratuitas para os maiores de 

sessenta anos com renda inferior a dois salários mínimos, o requerimento da gratuidade é 

permitido apenas nas vinte e quatro horas antecedentes ao início da viagem124, o que na 

prática pode inviabilizar a intenção de proteger as garantias e direitos dos idosos. Também são 

estabelecidos descontos mínimos de 50%, entretanto só concedidos se as duas vagas de 

gratuidade estiverem preenchidas. Como o preenchimento dessas vagas gratuitas pelos idosos 

nem sempre é possível, haja vista só se poder adquiri-las nas vinte e quatro horas antecedentes 

à viagem, por igual motivo os descontos também podem ficar inviabilizados. Além disso, é 

exigida a confecção de uma carteira do idoso, que se vence a cada dois anos, e para a qual é 

cobrado pagamento. Como alento, o bilhete para o idoso pode ser adquirido por terceiros, 

evitando assim desnecessários e inconvenientes deslocamentos para os pontos de venda. 

 

Quanto aos deficientes físicos, não foi percebido quaisquer recomendações especiais ou 

gratuidade nas regulamentações da União e da Bahia. 

 

No Rio de Janeiro a regulamentação institui multa à transportadora por impedir ou restringir o 

transporte de usuários idosos, e já foi expedida portaria125 que regulamenta a gratuidade no 

                                                 
122 Resoluções ANTT 653/2004 (ANTT, 2004g) e 1.692/2006 (ANTT, 2006l). 
123 Resolução 13/2004 (AGERBA, 2004). 
124 E até uma hora antes do horário de partida da linha. 
125 Portaria 744/2005 (DETRO, 2005). 
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transporte intermunicipal de passageiros para os idosos a partir de sessenta e cinco anos. 

Também é instituída multa à transportadora por impedir ou restringir o transporte de usuários 

deficientes, entretanto a gratuidade a eles não é estendida. 

 

Em Santa Catarina só há garantia de gratuidade para os idosos para as linhas intermunicipais 

com características urbanas126, o que exclui o TIPO ora sob estudo. Entretanto, há de se citar a 

existência de três leis que tratam da gratuidade no TIPO para pessoas portadoras de 

necessidades especiais127, já regulamentadas por decreto estadual128. São abarcadas pela 

gratuidade pessoas com: I - deficiência física permanente, com dificuldade de locomoção; II - 

deficiência mental de moderada a suave; III - distúrbio global do desenvolvimento; IV - 

deficiência visual caracterizada por cegueira ou baixa visão; V - deficiência auditiva 

moderada, severa ou profunda. O Estado também dispõe de regulamentação que permite o 

acesso de cães-guia para deficientes visuais aos ônibus do transporte intermunicipal129. Inova 

o Estado de Santa Catarina ao dispor de regulamentação que garante gratuidade no TIPO a 

crianças de até quatorze anos de idade com câncer, filhos de pais com renda inferior a dois 

salários mínimos, durante o tratamento130. 

 

No que toca o acesso de parcelas mais pobres da população ao TIPO, nenhuma das quatro 

regulamentações analisadas faz quaisquer considerações. Podem ser citadas algumas situações 

que alcançam pessoas com baixa renda, mas em nada os regulamentos fazem referência 

àqueles sem condições de acesso aos sistemas. Na União e na Bahia, para os idosos com 

renda inferior a dois salários mínimos, e em Santa Catarina, para crianças com câncer filhos 

de pais com renda menor que dois salários mínimos, a gratuidade é dada. Mas, mesmo nesses 

casos, os benefícios não são concedidos em virtude da pobreza, mas por outros motivos. 

Nesses casos não é a baixa renda que dá garantia de gratuidade, em absoluto, na verdade se 

usa o teto de dois salários mínimos como um limitador para a concessão da gratuidade. 

Portanto, pode-se dizer que os regulamentos não levam em conta questões relativas à 

necessidade de inclusão social dos que, por não poderem pagar as tarifas cobradas, não têm 

acesso aos sistemas de transporte intermunicipal por ônibus. 

 

                                                 
126 De acordo com a Lei Estadual 8.220/1991 (SANTA CATARINA, 1991). 
127 As Leis Estaduais 8.038/1990 (SANTA CATARINA, 1990), 1.162/1993 (SANTA CATARINA, 1993), e 
13.740/2006 (SANTA CATARINA, 2006). 
128 Decreto Estadual 3.097/1998 (SANTA CATARINA, 1998a). 
129 Lei Estadual 11.087/1999 (SANTA CATARINA, 1999). 
130 Lei Estadual 12.125/2002 (SANTA CATARINA, 2002a). 
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5.3.6. Guideline 11: consumidores vulneráveis ao fornecimento 
 

5.3.6.1. Parâmetro E: alcance dos serviços a regiões fora do mercado convencional 
 

Exceto o regulamento de Santa Catarina, que tem como diretriz a ser seguida na elaboração 

dos planos diretores, não só a possibilidade de exploração economicamente suficiente do 

serviço, mas também a necessidade de consideração dos casos de atendimento social, 

nenhuma das outras três regulamentações estudadas apresentam preocupações quanto ao 

caráter de essencialidade do TIPO. Na União a conveniência e a oportunidade que embasam a 

decisão de licitar a implantação de novos serviços serão aferidas apenas através da realização 

de estudos de mercado que indiquem a possibilidade de exploração autônoma do serviço, não 

considerando o caráter essencial do TIPO131. 

 

Na Bahia há regulamentação que permite a redução de horário, desde que se comprove que os 

horários reduzidos podem ser atendidos por outras linhas132. No Rio de Janeiro é possível que, 

por queda da demanda, as linhas tenham freqüência reduzida, ou até mesmo sejam extintas. 

Entretanto, é condicionada a extinção do serviço à possibilidade dos usuários remanescentes 

serem atendidos por outra opção de transporte existente ou que possa ser implantada. Na 

União também são estabelecidas situações em que, por queda da demanda, as linhas podem 

ter freqüência reduzida133. Essas alternativas podem constituir boa prática, haja vista 

proporcionar uma solução que, ao mesmo tempo, não priva totalmente os usuários dos 

serviços e não inviabiliza a linha. Em Santa Catarina destaca-se como boa prática a adoção de 

linha auxiliar, em caráter transitório e excepcional, para suprir deficiência de transporte.  

 

Nos quatro casos estudados pode ser considerada boa prática a alteração dos serviços a 

requerimento da transportadora134, desde que contribuam para o atendimento de locais de 

pouca demanda, sem o comprometimento do sistema como um todo.  

                                                 
131 Saliente-se que o artigo 6º, IV, da Lei 10.233/2001 (BRASIL, 2001), estabelece que compete ao Conselho 
Nacional de Políticas de Transporte – CONIT propor, em função das características regionais, as políticas de 
prestação de serviços de transporte às áreas mais remotas ou de difícil acesso do País, submetendo ao Presidente 
da República e ao Congresso Nacional as medidas específicas que implicarem a criação de subsídios. Entretanto 
o CONIT ainda não foi efetivamente posto em ação (TCU, 2005b). 
132 Conforme Resolução 09/2007 (AGERBA, 2007a). 
133 Isso foi estabelecido através da Resolução 597/2004 (ANTT, 2004d). 
134 Na União, e.g., implantação de seções, ajuste de itinerário decorrente de inauguração de novas obras 
rodoviárias. 
Na Bahia, e.g., conexão de linhas, alteração de itinerário decorrente de inauguração de novas obras rodoviárias, 
implantação de seção, prolongamento de linha, inclusão ou substituição de tipo de equipamento, reforço de 
horário. 
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Quanto ao tamanho dos veículos dos sistemas convencionais de TIPO, as regulamentações 

baiana, carioca e catarinense apontam boa prática ao estabelecerem a possibilidade de 

emprego tanto ônibus convencionais como veículos de menor porte (e.g. micro-ônibus), 

porquanto isso pode contribuir para viabilizar a existência de ligações para localidades com 

menor demanda ou de difícil acesso, propiciar maior flexibilidade na busca de modicidade 

tarifária, e permitir alívio no valor das tarifas em comparação ao valor que seria cobrado em 

veículos maiores. Na Bahia a escolha do tamanho do veículo é dada pelas normas e 

especificações técnicas que determinam o padrão de serviço estabelecido pela Administração 

Pública para cada linha a ser licitada135. No Rio de Janeiro o regulamento remete a escolha do 

tamanho do veículo às normas e padronização editadas pelo DETRO136. Em Santa Catarina 

essa remissão é feita às especificações técnicas fixadas pelo DETER. 

 

Na União a regulamentação não prevê nem descarta a possibilidade de emprego de veículos 

de pequeno porte (e.g. micro-ônibus) no sistema convencional, e remete a decisão do tipo de 

ônibus a empregar aos editais das licitações e aos respectivos contratos. O emprego desses 

veículos consistiria boa prática, como já dito, na medida em que a diversidade na provisão dos 

serviços dá maior flexibilidade na busca de modicidade tarifária e de atendimento a locais 

com pouca demanda ou de difícil acesso. Na prática, porém, não são usados veículos de 

menor porte (TCU, 2005c), e a metodologia adotada para a definição da tarifa e seus reajustes 

prevê a exploração dos serviços apenas por ônibus convencionais (com 46 lugares e IAP de 

61%). 

 

Apesar de fugir do escopo desta Dissertação, que abarca apenas os serviços convencionais137, 

não se pode deixar de citar que na Bahia há o Sub-Sistema de Transporte de Passageiros em 

Linhas Intermunicipais de Pequeno Porte – SLIPP138, que permite o emprego de vans e micro-

ônibus, e abrange linhas de característica regional ou rural, cuja demanda de passageiros seja 

pequena, difusa ou esparsa. Esse sub-sistema foi criado para complementar o sistema 

convencional e é uma alternativa para atender a regiões por ele não alcançadas ou para as 
                                                                                                                                                         
No Rio de Janeiro, e.g., alteração de terminal, mudança parcial de itinerário, prolongamento de linha. 
Em Santa Catarina, e.g., fusão de duas ou mais linhas, alteração de itinerário, prolongamento de linha. 
135 Cite-se inclusive que, na prática, esses veículos menores têm sido empregados em várias linhas do sistema 
convencional (AGERBA, 2006b). 
136 No Rio de Janeiro também há, no sistema convencional, linhas operadas por micro-ônibus (DETRO, 2006). 
137 Denominados, no caso baiano, de sub-sistema estrutural, cujo regulamento foi aprovado pela Resolução 
27/2001 (AGERBA, 2001b). 
138 Disciplinado pela Resolução 06/2002 (AGERBA, 2002a), alterada pela 12/2002 (AGERBA, 2002b). 
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quais as transportadoras não tenham interesse. Cita-se que no SLIPP cada operador só pode 

dispor de um veículo. 

 

Também cabe citar a existência do Serviço de Transporte Complementar no Estado do Rio de 

Janeiro (STC-RJ)139, que permite o emprego de veículos com capacidade para dezesseis 

passageiros. Esse sub-sistema só abrange linhas com serviço diferenciado (seletivo) ou que 

venham a suprir a demanda de passageiros decorrente da insuficiência ou ausência de 

atendimento pelo serviço convencional de transporte coletivo intermunicipal, e cada operador 

só pode dispor de uma vaga no sistema. Essas linhas, tal qual ocorre no SLIPP baiano, fogem 

do escopo desta Dissertação, que abarca apenas os serviços convencionais. 

 

5.3.7. Guideline 12: padrões de serviço 
 

5.3.7.1. Parâmetro D: direitos dos usuários e forma de controle social 
 

Na União, na Bahia e no Rio de Janeiro são estabelecidas situações passíveis de reembolso 

pecuniário de valores que não tiveram a devida contra-prestação de serviços. Nesses três 

casos, e em Santa Catarina, é instituída indenização em caso de extravio de bagagens140 e 

também há a previsão para devolução da importância paga em caso de desistência da viagem 

por parte do usuário. Na União e na Bahia impõem-se multas às transportadoras por venda em 

duplicidade de bilhete de passagem, e nesses dois casos e em Santa Catarina multa-se pelo 

atraso no pagamento das indenizações por dano ou extravio de bagagem141. No Rio de Janeiro 

são previstas multas às transportadoras pela não devolução do valor da passagem em caso de 

interrupção de viagens. 

 

5.3.7.2. Parâmetro F: forma de controle de quantidade e qualidade 
 

À exceção da União, nenhuma das três regulamentações estaduais analisadas apresentou boas 

práticas regulatórias quanto a este parâmetro. Não há o estabelecimento de índices de 

                                                 
139 Regulamentado pelo Decreto Estadual 31.883/2002 e suas sucessivas alterações (RIO DE JANEIRO, 2002). 
140 Os danos às bagagens têm previsão de indenização apenas na União, na Bahia e em Santa Catarina. 
Entretanto, há que se criticar que na Bahia e na União o prazo de pagamento dessas indenizações é relativamente 
alto, e no Rio de Janeiro não é previsto o prazo para a indenização por extravio de bagagem. 
141 Na Bahia há também a previsão de multa para o atraso na devolução da importância paga, em caso de 
desistência da viagem por parte do usuário. 
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avaliação de desempenho que contribuam para uma eficaz verificação se o serviço prestado é 

adequado142. 

 

Na União, não há, no Marco Regulatório143, o estabelecimento de índices de avaliação de 

desempenho, que contribuam na eficaz verificação se o serviço prestado é adequado. 

Entretanto, a ANTT expediu a Resolução 1.159/2005 (ANTT, 2005e) que disciplina os 

indicadores de produtividade e qualidade a serem aplicados na avaliação da prestação dos 

serviços. Foram instituídos os seguintes indicadores, através de fórmulas matemáticas, a 

serem utilizados na avaliação dos padrões de eficiência e qualidade do serviço prestado por 

permissionária: índice de regularidade dos serviços, índice de eficiência do serviço básico ou 

complementar, índice de eficiência da permissionária, índice de qualidade da permissionária 

em relação à frota, índice de qualidade da permissionária em relação à segurança144. 

 

5.3.8. Guideline 13: lidando com reclamações dos consumidores 
 

5.3.8.1. Parâmetro D: direitos dos usuários e forma de controle social 
 

Na União os organismos de fiscalização podem receber reclamações dos usuários e os 

veículos são obrigados a dispor de formulários para reclamações de danos e extravio de 

bagagem, bem como ter afixado, em local visível e de fácil acesso, o quadro de preços das 

passagens e a relação dos telefones dos órgãos de fiscalização. Na Bahia, a AGERBA recebe 

reclamações dos usuários e nos veículos devem ser exibidos os números dos telefones para 

reclamações145. No Rio de Janeiro e em Santa Catarina as reclamações dos passageiros podem 

ser recebidas pela fiscalização nas estações e terminais rodoviários, e nos seus 

estabelecimentos, e as transportadoras devem manter em suas agências e terminais livro 

                                                 
142 Na Bahia, a despeito da existência do Prêmio de Desempenho AGERBA, instaurado pela Resolução 25/2002 
(AGERBA, 2002e), e dos critérios gerais mínimos de atendimento qualitativo e quantitativo da prestação dos 
serviços (artigos 7º, 8º, 9º), também não há o estabelecimento de índices de avaliação de desempenho, esses sim 
muito mais contributivos para uma eficaz verificação se o serviço prestado é adequado. 
143 Decreto Federal 2.521/1998 (BRASIL, 1998). 
144 Entretanto, a Resolução ANTT 1.159/2005 poderia, para uma melhor regulação, ter estabelecido padrões 
mínimos de provisão dos serviços, ou seja, valores mínimos aceitáveis para os índices de avaliação 
estabelecidos. Caso esses patamares não fossem atingidos, deveriam ter sido previstos instrumentos de indução 
das melhorias necessárias. Da forma como a Resolução está disposta, da não observação dos índices por ela 
instituídos as conseqüências se limitam apenas à elaboração de relatório a ser inserido nos dados publicados no 
Anuário Estatístico da ANTT, classificando serviços e empresas com base nos índices definidos. 
145 A AGERBA, inclusive, já expediu a Resolução 13/2001 (AGERBA, 2001a) que determina que as 
concessionárias e/ou permissionárias do serviço público de transporte intermunicipal de passageiros afixem, em 
seus veículos, números de telefone para reclamações dos usuários. 
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próprio, rubricado pela fiscalização, e à disposição dos usuários, para a aposição de 

reclamações ou sugestões. Nas agências e nos veículos deverá ser afixado, em local visível, a 

existência do livro para reclamações e sugestões. Em Santa Catarina, nas agências e nos 

veículos, também deverão ser afixados, em local visível os números dos telefones da 

transportadora e da fiscalização. 

 

5.3.9. Guideline 15: controle de preços 
 

5.3.9.1. Parâmetro G: política tarifária e de subsídios 
 

O Marco Regulatório da União não obriga a que nos editais de licitação indiquem os preços 

máximos admitidos para os serviços. Apesar disso, é disposto que as delegações sejam 

precedidas de licitação pública e celebradas em cumprimento ao princípio da livre 

concorrência entre os capacitados para o exercício das outorgas, com definição clara de 

limites máximos tarifários e as condições de reajustamento e revisão, de permitir que se 

pratiquem tarifas promocionais146, e de instituir como princípio norteador da operação dos 

transportes terrestres a garantia, sempre que possível, que os usuários pagarão pelos custos 

dos serviços prestados em regime de eficiência. 

 

No Rio de Janeiro, a despeito da regulamentação dispor que a definição da tarifa levará em 

conta a apuração dos custos e a justa remuneração do capital investido, baseando-se em 

serviços operacionais eficientes, e estabelecer a possibilidade de valores de tarifas 

diferenciadas para compor situações sociais definidas ou para assegurar o equilíbrio 

econômico da exploração, há inadequações de acordo com os critérios do modelo proposto, a 

saber: a) não é estabelecida a necessidade dos editais de licitação indicarem os preços 

máximos admitidos para os serviços; b) não possibilidade de concessão de descontos. 

 

Na Bahia e em Santa Catarina especifica-se que, na definição da tarifa, serão considerados, 

em todos os seus componentes, a cobertura dos custos em que incorrem as operadoras na 

exploração dos serviços, a justa remuneração do capital empregado para prestação dos 

serviços de transporte, e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Não se coloca entre 

esses parâmetros, contudo, a prestação dos serviços em regime de eficiência. Em Santa 

                                                 
146 Disciplinadas pela ANTT através da Resolução 1.928/2007 (ANTT, 2007d). 
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Catarina também cabem ser apontadas como práticas inadequadas a possibilidade de 

estabelecimento, pelo DETER, de preços mínimos para as passagens147, e a impossibilidade 

de concessão de descontos, haja vista ser disposto que a passagem será vendida pelo preço 

exato determinado pelo DETER, sem qualquer desconto ou acréscimo que não estejam 

previstos no regulamento. Isso inviabiliza qualquer margem de manobra por parte das 

transportadoras para atrairem uma maior parcela dos usuários, através de sua política de 

preços, e assim não estimula a competitividade entre os operadores. 

 

Em adição aos comentários anteriores, ao extrapolar-se a análise dos regulamentos, e 

levarem-se em conta também dados empíricos dos quatro sistemas selecionados, constata-se 

que a maior parte das tarifas cobradas não é oriunda de propostas dos operadores em 

licitações pela disputa de mercado, principalmente nos contratos iniciados antes regime 

constitucional de 1988. Uma primeira razão é que a realização de licitações não foi, e 

continua a não ser, usual, como será discutido adiante na subseção que trata do parâmetro 22O 

(forma de contratação e delegação dos serviços). Um segundo motivo, é que as tarifas 

cobradas têm sido fixadas, e reajustadas periodicamente, pelo Poder Público, em serviços nos 

quais as operadoras foram contratadas e aceitaram executá-los pelos preços fixados pela 

Administração, ou abaixo desses, caso queiram ou possam, durante a execução dos serviços, 

conceder descontos. A prática adequada seria percebida caso as tarifas cobradas decorressem 

de propostas efetuadas pelas empresas, limitadas a um teto estabelecido pela Administração. 

Dessa forma os usuários seriam beneficiados por uma verdadeira competição entre os 

potenciais entrantes no mercado, e as empresas contratadas seriam obrigadas a cobrar tarifas 

conforme suas propostas, que tenderiam a ser inferiores ao teto. Assim, as empresas não 

concederiam descontos em relação ao valor máximo admissível apenas quando desejassem, 

mas o fariam pela própria necessidade de ganhar mercado. Salienta-se que já se tentaram 

viabilizar alguns certames e outros poucos já ocorreram após 1988, mas mesmo nesses casos 

as tarifas não resultam de valor proposto pelo particular, haja vista o critério definidor do 

vencedor não ser a menor tarifa a ser cobrada do usuário, mas sim o maior valor pago ao 

Estado pela outorga, ou a combinação deste com aquele, com imposição de valor mínimo a 

                                                 
147 Isso, inclusive, fere a Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações, que dispõem sobre regras gerais de licitações 
e contratos em todos os níveis administrativos brasileiros. 
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ser ofertado o que, na prática, faz com que seja o valor pago pela outorga o definidor do 

vencedor no certame148. 

 

5.3.10. Guideline 16: ligando preço à qualidade 
 

5.3.10.1. Parâmetro F: forma de controle de quantidade e qualidade 
 

Todas as regulamentações estabelecem quem é o órgão responsável pela fiscalização dos 

serviços149 e estipulam que é facultado à fiscalização, efetuar vistorias nos veículos e 

determinar a suspensão de tráfego daqueles que não atenderem a condições de segurança, 

conforto e higiene. 

 

5.3.11. Guideline 17: encorajando a eficiência do fornecedor 
 

5.3.11.1. Parâmetro H: forma de incentivo à produtividade e à redução de custos 
 

Em nenhuma das quatro regulamentações analisadas foram encontradas disposições que 

condicionem a manutenção e a renovação dos contratos, ou a revisão de preços ou concessão 

de eventuais subsídios, a quaisquer critérios ou indicadores de avaliação de desempenho ou 

performance. Com exceção das regras da União, que não prevêem a possibilidade de 

renovação contratual, demais regulamentos fixam que as delegações poderão ser renovadas 

mediante requerimento das transportadoras. 

 

5.3.12. Guideline 18: custos de financiamento dos fornecedores 
 

5.3.12.1. Parâmetro I: forma de remuneração dos fornecedores 
 

Nos quatro casos estudados, as regulamentações não são claras em como a remuneração será 

composta, se apenas pela receita arrecadada ou não150. À exceção do transporte de 

                                                 
148 Os editais das licitações constantes do quadro 8, adiante, utilizaram como critério de definição do vencedor a 
associação do maior valor da outorga com o menor valor da tarifa (TCU, 2005a). Por seu turno, o edital relativo 
à licitação indicadas no quadro 11, adiante, empregou como tipo de licitação apenas o maior valor pela outorga. 
149 Na União a ANTT, na Bahia a AGERBA, no Rio de Janeiro o DETRO, e em Santa Catarina o DETER. 
150 Cabe citar, entretanto, que a ANTT expediu a Resolução 1.430/2006 (ANTT, 2006d) que disciplina critérios e 
procedimentos para o repasse dos valores de pedágio aos passageiros pelas permissionárias, nas rodovias 
submetidas ao regime de pedágio. 
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encomendas151 não são previstas quaisquer outras receitas acessórias ou complementares que 

possam ser auferidas pelas transportadoras. Cite-se, todavia, que as regras não dispõem se as 

receitas advindas desses serviços contribuirão para a modicidade tarifária. 

 

5.3.12.2. Parâmetro J: maneira de definição da tarifa 
 

Os quatro marcos regulatórios analisados não estabelecem como será feita a definição da 

tarifa, se por preço máximo (price cap) ou pelo preço médio. A União e a Bahia remetem à 

regulamentação posterior a questão da composição tarifária, mas não especificam como é o 

método para determinação das tarifas. No Rio de Janeiro e em Santa Catarina as 

regulamentações apenas estabelecem que, na fixação das tarifas, serão considerados, em todos 

os seus componentes, o custo operacional dos serviços e a justa remuneração do capital 

investido. 

 

Na União a metodologia do cálculo da tarifa é dada pela Resolução 1.627/2006 (ANTT, 

2006j), que considera o custo médio dos itens que compõem a estrutura tarifária constantes de 

uma fórmula paramétrica adotada152, e define a periodicidade das revisões ordinárias das 

tarifas, ou seja, da estrutura dos custos que ponderam a equação. Apesar dessa sistemática de 

definição da fórmula ser recente, ela mantém a inadequação do método anterior153 de 

considerar valores médios do sistema, e não dados de cada operador, haja vista o produto final 

do modelo ser a obtenção de um coeficiente quilométrico de custo médio de um passageiro 

padrão, por quilômetro (R$/pass/km), a ser incidido sobre as tarifas de todas as operadoras, 

por tipo de serviço154. 

                                                 
151 E da publicidade nos veículos, apenas no regulamento do Estado de Santa Catarina. 
152 São os seguintes itens de custo que compõem o modelo: combustível, lubrificante, rodagem, pessoal 
(operação, manutenção, administrativo, vendas, serviços de terceiros), peças e acessórios, veículos (depreciação 
e remuneração de veículos e outros ativos), despesas gerais. Cada item de custo é representado na fórmula por 
um índice de preço (parâmetro), a fim de se obter o coeficiente quilométrico do custo do passageiro por 
quilômetro (R$/pass/km). 
153 Um modelo cost plus que se baseava no Título IV do Anexo à Resolução 18/2002 (ANTT, 2002a), alterada 
pelas Resoluções 249/2003 (ANTT, 2003c), 255/2003 (ANTT, 2003e). A última revisão tarifária antes do 
estabelecimento da Resolução 1.627/2006 foi dada pela Resolução 1.508/2006 (ANTT, 2006h), que alterou o 
PMA de 127.220km para 133.672,80km, e o IAP de 68% para 61%. Ressalta-se que esses índices foram obtidos, 
bem como os demais não alterados já haviam sido, dos valores médios das operadoras do sistema. O modelo 
levava em consideração os itens: custos (instalações, equipamentos, pessoal, depreciação, remuneração de 
capital, combustíveis, lubrificantes, rodagem, peças e acessórios administração), parâmetros operacionais (PMA, 
IAP, LOT, FRE), adicionais incidentes (tributos, seguros, gratuidades instituídas por lei). 
154 Os reajustes tarifários nos últimos anos foram dados pelas Resoluções 50/2002 (ANTT, 2002b), 250/2003 
(ANTT, 2003d), 620/2004 (ANTT, 2004e), 1.008/2005 (ANTT, 2005d), 1.509/2006 (ANTT, 2006i), e 
2.109/2007 (ANTT, 2007f), e apenas atualizaram os valores dos preços unitários dos insumos médios da 
estrutura tarifária, baseados em valores médios das operadoras. 
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O método de cálculo beneficia empresas mais bem estruturadas, que têm as suas tarifas 

definidas levando em conta parâmetros afetados por elementos da cadeia produtiva de 

operadoras que eventualmente apresentam ineficiências ou que são menos estruturadas. O uso 

de valores médios também não induz as firmas menos eficientes a otimizarem sua produção, 

ou a se esforçarem para a redução de seus custos (cf. POSSAS; PONDE; FAGUNDES, 1997). 

Além dessa apropriação pelas firmas mais eficientes, e do não incentivo às ineficientes a 

melhorarem, não há a transferência para os usuários de parte da redução dos custos de 

produção auferidos pelos operadores mais eficientes (cf. MARTINS et al., 2004), e também 

os usuários têm de pagar pelas ineficiências porventura observadas nas operadoras. Como 

resultado tem-se um comprometimento da modicidade tarifária. Esses fatores podem estar 

contribuindo para o aumento da concentração empresarial no setor, em virtude de um círculo 

vicioso estabelecido em que cada vez mais certas empresas se beneficiam do aparato 

regulatório vigente e obtêm maiores retornos de capital, o que as propicia ampliar seus 

mercados (cf. ROCHA; MARTINS; MACHADO, 2005). 

 

Na Bahia utiliza-se na composição tarifária uma planilha que também segue um modelo cost 

plus (AGERBA, 2007b)155. O objetivo também é o cálculo de um coeficiente quilométrico de 

custo médio de um passageiro padrão, por quilômetro (R$/pass/km), que reflete custos médios 

do sistema, e que é aplicado sobre as tarifas de todas as empresas, por padrão de serviço156. 

Assim, as mesmas críticas feitas para a União no parágrafo anterior são válidas para o caso 

baiano. No Rio de Janeiro (TCE/RJ, 2005b), e em Santa Catarina 03/2007 (DETER, 2007)157, 

também são empregados modelos cost plus, que apresentam os mesmos problemas 

mencionados para os outros dois sistemas já citados. 

 

                                                 
155 No modelo são considerados os seguintes itens: custos fixos {custo de capital [depreciação (veículos e 
equipamentos), remuneração do investimento (veículos), equipamentos, instalações e almoxarifado], pessoal de 
produção [operação (motoristas, cobradores, fiscais, despachantes, vendedores), manutenção (mecânicos, 
serviços gerais)], encargos sociais, benefícios (vale refeição, seguro de vida em grupo, seguro saúde, uniforme, 
gratuidade), despesas administrativas (pessoal de administração, IPVA, seguro e licenciamento, outras 
despesas)}, custos variáveis [combustíveis (óleos e lubrificantes, motor, caixa de marcha, transmissão, freio, 
graxa), material rodante (pneus, protetores, câmaras de ar, recapagens), peças e acessórios], e impostos e taxas 
(ICMS, PIS/PASEP, COFINS). 
156 Os reajustes tarifários nos últimos anos foram dados pelas Resoluções 16/2002 (AGERBA, 2002c), 04/2003 
(AGERBA, 2003) e 09/2006 (AGERBA, 2006a), e apenas atualizaram os valores dos preços unitários dos 
insumos médios da estrutura tarifária, baseados em valores médios das operadoras. 
157 Em Santa Catarina a tarifa ainda é acrescida de Coeficientes da Tarifa de Administração, Controle, 
Planejamento e Modernização do Sistema – TA (artigo 30 do Marco Regulatório). 
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5.3.13. Guideline 19: investimento 
 

5.3.13.1. Parâmetro C: definição de atribuições 
 

As quatro regulamentações prevêem que os serviços serão estabelecidos pelo Poder Público. 

À exceção do Estado da Bahia158, todos os outros regulamentos permitem que haja alteração 

operacional dos serviços por parte da operadora, desde que aprovados pela fiscalização. 

 

5.3.13.2. Parâmetro L: distribuição dos riscos 
 

Nenhum dos quatro marcos regulatórios entra explicitamente na questão dos riscos, nem 

implicitamente, haja vista não fazer a definição das composições tarifárias. 

 

A despeito do regulamento da União definir que a tarifa a ser cobrada se destina a remunerar 

o custo do transporte oferecido em regime de eficiência, e que a operação dos serviços 

ocorrerá por conta e risco do permissionário, na prática os riscos não são aportados pelos 

contratados, mas sim pelos usuários, haja vista ser instituído que o reajuste da tarifa contratual 

observará a variação ponderada dos índices de custo ou preços relativos aos principais 

componentes de custo admitidos pelo poder público, e relativos à formação da tarifa. Isso 

causa o efeito Averch-Johnson, não ajuda a transferir aos usuários eventuais ganhos de 

eficiência na cadeia produtiva e, portanto, não estimula a eficiência. Portanto, convém 

lembrar Martins et al. (2004), que afirmam que a remuneração repassa na íntegra os 

acréscimos dos insumos aos usuários, o que na prática significa ausência de risco para o 

operador, o que fere a intenção da Lei 8.987/1995 (BRASIL, 1995a) de imputar o risco 

inerente ao negócio ao contratado. Em outras palavras, o repasse dos custos termina por 

implicar eliminação dos riscos da empresa mal gerida, haja vista a remuneração do particular 

estar garantida, independentemente de eficiente gestão ou não ser desenvolvida. 

 

Na Bahia e em Santa Catarina os regulamentos dispõem que a tarifa deverá cobrir os custos 

operacionais dos serviços, e a justa remuneração do capital investido (mas não dizem se os 

serviços devem ser prestados de forma eficiente), e estabelecem que haverá revisão periódica 

das tarifas. Entretanto, não é definido como ocorrerão os reajustamentos das tarifas, se 

incididos sobre os preços base dos contratos, com riscos assumidos pelo contratado, ou sobre 

                                                 
158 O Regulamento baiano não permite que as especificações dos serviços sejam flexíveis, assim evita uma maior 
liberdade e aproveitamento de oportunidades na gestão dos negócios por parte das transportadoras. 
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cada item de insumo. No Rio de Janeiro, a despeito do regulamento dispor que os serviços 

devem ser prestados sob regime de eficiência, a situação é similar aos dois estados citados. 

 

Convém citar que, como as tarifas vêm apenas sendo reajustadas pelos reajustes dos 

coeficientes tarifários, e não por fazimento de composições tarifárias atuais, com índices de 

produção atuais, os riscos efetivamente têm sido arcados pelos usuários dos serviços. 

 

Assim sendo, cabe destacar que, ao não imporem os riscos do negócio às operadoras e não 

garantirem a transferência dos ganhos de produtividade para a contribuição na modicidade 

tarifária, em favor dos usuários, as regulamentações analisadas ferem um dos princípios 

básicos da prestação de serviços públicos delegados a particulares, estabelecidos pela Lei 

Federal 8.987/1995, e que deve nortear todas as esferas administrativas do país. 

 

5.3.14. Guideline 20: redução de monopólio e de dominação de mercado 
 

5.3.14.1. Parâmetro N: estrutura competitiva 
 

Na União o indicativo de boa prática decorre: a) da imposição ao Poder Concedente para 

provocar a Secretaria Nacional de Direito Econômico sempre que perceba atos ilícitos 

previstos nas leis que regulam a repressão ao abuso do poder econômico e a defesa da 

concorrência; b) da vedação à exploração de serviços numa mesma linha por transportadoras 

que mantenham vínculo de interdependência econômica159; c) da permissão em praticar tarifas 

promocionais, desde que não impliquem quaisquer formas de abuso do poder econômico ou 

que não agridam as normas de defesa da concorrência; d) do estabelecimento da penalidade 

de declaração de inidoneidade da transportadora em caso de prática de abuso do poder 

econômico ou infração às normas de defesa da concorrência160; e) da incorporação, entre os 

objetivos da ANTT, do impedimento de situações que configurem competição imperfeita ou 

infração da ordem econômica; f) da obrigação imposta à ANTT, ao tomar conhecimento de 

fato que configure ou possa configurar infração da ordem econômica, de comunicá-lo ao 

CADE, à Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça ou à Secretaria de 

Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, conforme o caso. 

                                                 
159 Para que a prática regulatória fosse aperfeiçoada, esse impedimento poderia ser ampliado para além de uma 
só linha, abrangendo uma base territorial mais ampla, para evitar concentração de mercado em linhas adjacentes 
e estimular a competição. 
160 A declaração de inidoneidade importará caducidade da permissão. 
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Na Bahia, apesar da regulamentação estipular que na exploração dos serviços observar-se-ão 

as leis que regulam a repressão do abuso ao poder econômico e à defesa da concorrência, 

inclusive a prática de preços abaixo dos custos de produção, não há dispositivos que 

assegurem a verificação sistemática de eventuais práticas anti-competitivas, através de análise 

sistêmica dos contratados e de seu inter-relacionamento societário161. Acrescenta-se que o 

regulamento não apresenta dispositivos que vedem a exploração de serviços numa mesma 

linha, nem numa base territorial mais ampla, por transportadoras que mantenham vínculo de 

interdependência econômica. 

 

No Rio de Janeiro e em Santa Catarina os regulamentos não estipulam que na exploração dos 

serviços observar-se-ão as leis que regulam a repressão do abuso ao poder econômico e à 

defesa da concorrência, inclusive a prática de preços abaixo dos custos de produção, e não há 

dispositivos que assegurem a verificação sistemática de eventuais práticas anti-competitivas, 

através de análise sistêmica dos contratados e de seu inter-relacionamento societário. Também 

não se estabelece que seja declarada inidoneidade da transportadora em caso de prática de 

abuso do poder econômico ou infração às normas de defesa da concorrência. Ressalte-se que 

no Rio de Janeiro é vedada a exploração de serviços numa mesma ligação pelo mesmo 

itinerário por transportadoras que mantenham vínculo de interdependência econômica162. Em 

Santa Catarina não há dispositivos que façam referência a essa vedação. 

 

5.3.15. Guideline 21: promoção da escolha do consumidor 
 

5.3.15.1. Parâmetro D: direitos dos usuários e forma de controle social 
 

Na União e na Bahia as regulamentações trazem capítulo específico que trata dos direitos e 

deveres dos usuários, o que é bom para a qualidade regulatória163. É necessário, contudo, que 

                                                 
161 Cite-se, entretanto, que na Bahia também é estabelecida a penalidade de declaração de inidoneidade da 
transportadora em caso de crimes contra a economia popular, e que eventual declaração de inidoneidade 
importará caducidade da delegação. 
162 Bem como na União, o impedimento poderia ser ampliado para além de uma só linha, abrangendo uma base 
territorial mais ampla. 
163 A ANTT expediu a Resolução 1.383/2006 (ANTT, 2006b), alterada pela 1.922/2007 (ANTT, 2007c), que 
tratam de direitos e deveres das permissionárias e dos usuários. Também convém mencionar a Resolução 
1.432/2006 (ANTT, 2006e), que estabelece procedimentos para o transporte de bagagens e encomendas nos 
ônibus utilizados nos serviços de transporte interestadual e internacional de passageiros e para a identificação de 
seus proprietários ou responsáveis. Cita-se também a Resolução 1.454/2006 (ANTT, 2006g), alterada pela 
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esses direitos sejam explicitamente e constantemente divulgados, através de campanhas de 

divulgação permanentes164. Constitui boa regulamentação a possibilidade de qualquer cidadão 

ter acesso a informações e documentos relativos às licitações e às delegações, bem como a 

garantia do recebimento de informações corretas sobre as condições dos serviços. Também 

constitui boa prática a obrigação à permissionária de afixar em lugar visível, e de fácil acesso 

ao usuário, no local de venda das passagens165 e nos terminais de embarque e desembarque, os 

direitos e deveres dos usuários. 

 

Na Bahia cabe citar uma boa iniciativa da AGERBA que é o desenvolvimento do “Projeto 

Crescendo: Regulação e Cidadania Ativa”166, através do qual são divulgados os direitos e 

deveres dos usuários do sistema de transporte intermunicipal nas escolas baianas do ensino 

médio e fundamental, através da distribuição de material didático e de atividades pedagógicas. 

Isso pode contribuir para uma cultura de reconhecimento e exercício de direitos e deveres por 

parte dos usuários, atuais e futuros, do TIPO no estado. Também cabe ser mencionado a 

elaboração de cartilhas informativas contendo os direitos e deveres do usuário pela AGERBA, 

bem como acerca da gratuidade e concessão de desconto para os maiores de sessenta anos de 

idade, a serem distribuídas junto à população. 

 

No Rio de Janeiro e em Santa Catarina os regulamentos não trazem capítulo específico que 

trate dos direitos e deveres dos usuários, o que é ruim para a qualidade regulatória. Seria 

necessário, inclusive, que esses direitos fossem explicitamente e constantemente divulgados, 

através de campanhas de divulgação permanentes. Cite-se, entretanto, que ambos 

regulamentos impõe que a transportadora fixe em lugar visível, nos terminais e interior dos 

veículos, os certificados de concessão, permissão ou autorização, conforme o caso, 

informando as características do serviço oferecido. Além disso, no Rio de Janeiro os bilhetes 

de passagem devem mencionar a possibilidade de devolução da importância paga, em caso de 

desistência da viagem por parte do usuário, e o valor do troco máximo deve ser transcrito nos 

                                                                                                                                                         
1.935/2007 (ANTT, 2007e), que dispõem sobre a oferta de seguro facultativo complementar de Viagem aos 
usuários dos serviços. 
164 Também se faz necessária a efetiva operacionalização do disposto na Resolução 643/2004 (ANTT, 2004f), 
alterada pela Resolução 791/2004 (ANTT, 2004j), acerca das informações de segurança que devem ser 
transmitidas aos usuários por via oral e/ou meios audiovisuais, antes das viagens, e também disponibilizadas por 
escrito, para consulta, tal qual sói acontecer nas empresas aéreas, sobre como usar o cinto de segurança, 
localização de saídas de emergência e proibição do fumo durante a viagem. 
165 A ANTT expediu a Resolução 978/2005 (ANTT, 2005c), alterada pelas 1.383/2006 (ANTT, 2006b) e 
1.922/2007 (ANTT, 2007c), que fixam procedimentos relativos à venda de bilhetes de passagem. 
166 Disponível em: <http://www.agerba.ba.gov.br/projetoCrescendo.htm>. Acesso em: 18/set/2007, 21:08hs. 
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locais de venda das passagens e no interior dos veículos. Na publicidade das transportadoras, 

expressões ou artifícios que induzam o público a erros sobre as características dos serviços. 

Em Santa Catarina deverão ser expostas em lugar de fácil visualização, no interior dos 

veículos e nas agências, as coberturas e importâncias dos seguros facultativos de acidentes 

pessoais, que serão feitos por conta dos interessados, e se impõe que seja informado no verso 

dos bilhetes das passagens que os passageiros, vítimas de acidentes, têm direito a 

indenizações167. 

 

Não há disposições, ou regras específicas, nos quatro estudos de caso, acerca da necessidade 

de divulgação das diversas possibilidades de acesso aos serviços, sobre preços, sobre 

alternativas de fornecedores e uso dos serviços e como ter acesso a essas possibilidades. 

 

Acresça-se que se as quatro regulamentações estipulassem a necessidade de divulgação aos 

passageiros das situações que podem resultar em multa às transportadoras, poder-se-ia ter uma 

boa contribuição para uma melhor prestação dos serviços168. 

 

5.3.15.2. Parâmetro Q: segmentação da oferta 
 

As regulamentações estudadas não trazem instruções no sentido de evitar a contratação de 

forma única dos serviços envolvidos no segmento do TIPO, e de estimular a ampliação do 

leque de fornecedores, ou de ampliar a segmentação da oferta, ou de estímulo ao 

desmembramento vertical, o que seria importante na medida que estimularia a competição169. 

 

5.3.15.3. Parâmetro R: agrupamento dos serviços 
 

Os regulamentos analisados não exibem instruções no sentido de evitar o domínio de uma 

região geográfica por uma mesma operadora170. Salienta-se apenas que em Santa Catarina 

dispõe-se que não será permitida a celebração de contratos ou ajustes de qualquer natureza 

                                                 
167 De acordo com a Lei Estadual 12.199/2002 (SANTA CATARINA, 2002b). 
168 Em relação a multas cabe dizer que a ANTT já expediu regulamentação acerca de penalidades aos operadores 
através da Resolução 233/2003 (ANTT, 2003a), com alterações dadas pelas Resoluções 579/2004 (ANTT, 
2004b), 643/2004 (ANTT, 2004f), 653/2004 (ANTT, 2004g), 700/2004 (ANTT, 2004h), 776/2004 (ANTT, 
2004i), 1.372/2006 (ANTT, 2006a), 1.383/2006 (ANTT, 2006b), 1.454/2006 (ANTT, 2006g). 
169 As únicas disposições que de alguma forma tocam este parâmetro dizem respeito, na União, à proibição de 
uma mesma linha ser explorada por operadoras com vínculo de interdependência econômica e, no Rio de 
Janeiro, à vedação da exploração de serviços numa mesma ligação pelo mesmo itinerário por transportadoras que 
mantenham vínculo de interdependência econômica. 
170 Para este parâmetro também vale a nota de rodapé anterior, feita para o parâmetro Q. 
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entre transportadoras que objetive limitação de área ou região de exploração dos serviços, 

inclusive sob pena de declaração de inidoneidade. 

 

5.3.16. Guideline 22: combate a práticas anti-competitivas 
 

5.3.16.1. Parâmetro M: barreiras à entrada e formas de acesso ao mercado 
 

A lei federal 8.987/1995 adotou duas espécies de delegação – concessões e permissões – e a 

diferença entre elas se assenta nos requerimentos para adoção de um ou outro modo, as 

primeiras sendo mais exigentes que as últimas. Por exemplo, a modalidade concessão só 

permite que pessoas jurídicas ou consórcio destas participem das licitações, e assim excluem a 

possibilidade de pessoas físicas licitarem. Ambos os modos são formalizados via contrato, 

porém se o poder público perceber a necessidade de extinção dos serviços antes do advento 

contratual (e.g. em decorrência de má conduta do operador ou mau fornecimento do serviço, 

ou até mesmo por razões de interesse público) nas permissões o procedimento é mais simples, 

e as compensações aos particulares menores. 

 

Ao se analisar o quadro 7, pode-se observar que a boa prática regulatória foi apontada apenas 

para a União. Isso se deve ao fato o sistema federal ser o único, dentre os analisados, no qual 

a permissão é a modalidade de delegação adotada171. Os regulamentos dos três estados 

                                                 
171 Cabe, entretanto, citar que o Decreto 2.521/1998, no inciso XVIII de seu artigo 3º, define permissão da 
seguinte forma: 

XVIII - permissão: a delegação, a título precário, mediante licitação, na modalidade 
de concorrência, da prestação do serviço de transporte rodoviário interestadual e 
internacional de passageiros, feita pela União à pessoa jurídica que demonstre 
capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco, por prazo determinado 
(grifo nosso) (BRASIL, 1998). 

Essa definição diverge daquela adotada pelo inciso IV do parágrafo 2º da Lei 8.987/1995: 
IV - permissão de serviço público: a delegação, a título precário, mediante licitação, 
da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou 
jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco 
(grifo nosso) (BRASIL, 1995a). 

Observa-se que citado Decreto ousou criar definição para permissão diversa daquela já instituída pela Lei 
Federal regente da delegação de serviços públicos. Por conta disso, pretende o Decreto impossibilitar a 
participação de pessoas físicas nos certames licitatórios, o que parece ferir lei que lhe é hierarquicamente 
superior. Apesar disso, manteve-se a categorização da prática da União como adequada, haja vista que é 
entendido que, a despeito do regramento contido no Decreto, as disposições da Lei Federal são-lhes superiores e 
devem e podem ser seguidas. Além disso, a adoção das permissões no lugar das concessões tem outra vantagem 
no que diz respeito ao caráter precário dos contratos delas oriundos, do que resultam maiores facilidades de 
revogação unilateral pela Administração, conforme é comentado adiante, na subseção que trata do parâmetro 
22O (forma de contratação e delegação dos serviços). 
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impõem a concessão como regra geral para a maioria de suas rotas172 e, por isso, as pessoas 

físicas são excluídas de operarem nos sistemas e como conseqüência barreiras à entrada de 

novos operadores são estabelecidas. Além de outras implicações, isso significa a perda de 

oportunidades em enfrentar e solucionar o problema do fornecimento dos serviços a 

consumidores vulneráveis (e.g. locais com pouca demanda ou de difícil acesso). Além dessa, 

outras barreiras têm sido impostas pelos regulamentos, a saber: 

 

1. No Estado da Bahia a regulamentação: 

 - exige que os potenciais entrantes no sistema possuam: I - no mínimo três veículos em 

acordo com as especificações da agência regulatória estadual (AGERBA), como condição de 

poder se habilitar nos processos de licitação para a contratação dos serviços; II - capital 

integralizado mínimo igual ao valor de dois veículos novos; 

 - estabelece como critério definidor da melhor proposta na licitação a tradição do 

concorrente em prover serviços similares e a extensão de rotas que a empresa já opera quando 

da licitação; 

 - permite que outros fatores, além do valor proposto para a tarifa, definam quem será o 

vencedor das licitações, tais como: capacidade financeira e administrativa da empresa, valor 

patrimonial, tamanho da frota e das instalações, tradição dos serviços e extensão do número 

de linhas que a empresa já operada; 

 - exige que os veículos a serem empregados nos serviços sejam registrados no próprio 

Estado da Bahia; 

 

2. A regulamentação do Estado do Rio de Janeiro requer que os potenciais entrantes no 

sistema, caso queiram ser contratados, deverão ter objetivos exclusivos de transporte em 

determinadas categorias173, quais sejam: geral, especial, a frete ou transporte privado, de 

transporte escolar ou social. Dessa forma, uma transportadora que execute uma das 

modalidades fica impedida de realizar quaisquer das outras três, o que é uma forte barreira; 

 

3. A regulamentação do Estado de Santa Catarina: 

 - estabelece que nas licitações, sob as mesmas condições, empresas que já operam no 

sistema terão preferência diante de novos interessados; 

                                                 
172 Algumas vezes a permissão é adotada em situações particulares, e.g. quando na licitação não comparecem 
interessados, ou todos os participantes são inabilitados. 
173 Dadas pelo artigo 15 do Decreto-Lei 276/1975 (RIO DE JANEIRO, 1975). 
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 - institui que no critério de julgamento das licitações dos itinerários a delegar, será 

dada pontuação adicional ao concorrente que: I- já execute como concessionária ou 

permissionária de linha intermunicipal a ligação resultante por outro itinerário, mesmo como 

seção; II- já seja detentora de seção do itinerário de nova linha; III- perderia parcela do 

mercado com a implantação da nova linha; IV- já execute a ligação em concorrência, mesmo 

como seção de outra linha concedida ou permitida; V- tenha sua sede localizada em terminais 

da nova linha; 

 - dispõe como critério de desempate dos certames, na seqüência: I- a concorrente 

possuir sede no próprio Estado de Santa Catarina; II- a concorrente já venha explorando linha 

em concorrência através de permissão; III- a concorrente que percorra a maior extensão da 

linha em concorrência com seção de linha que já lhe tenha sido concedida ou permitida 

anteriormente 

 - exige que os interessados em operar no sistema se registrem como transportadoras, e 

para isso requer: I- comprovação de capital registrado mínimo de 70.000 ufir; II- propriedade 

de, no mínimo, dois veículos desalienados; III- comprovação de integralização de, no mínimo, 

50% do capital registrado. 

 

Convém mencionar que, a despeito de se ter caracterizado o regulamento da União como de 

boa prática, pela adoção das permissões como regra, convém chamar atenção para uma 

barreira à entrada que não só ele, mas também os outros sistemas analisados apresentam, que 

é a possibilidade de se adotar como critério definidor do vencedor da licitação outro que não o 

menor valor da tarifa a ser cobrada do usuário174. De fato, ao se permitir que a maior oferta de 

pagamento pela outorga seja adotada como critério, ainda que em combinação com o menor 

valor da tarifa, se está a beneficiar empresas mais bem estruturadas diante de firmas menores, 

haja vista a necessidade do proponente precisar ofertar um valor alto pela outorga para ter 

alguma chance de vitória, e nem sempre todos poderem arcar com esse investimento inicial, 

que pode ser bastante significativo. Cite-se inclusive que os editais podem estabelecer valores 

mínimos aceitáveis para a outorga, e muitos potenciais interessados nos serviços podem 

desistir de licitar por não poderem eventualmente arcar com esse custo. Dessa forma, um 

edital de licitação ao incluir como critério de julgamento a maior oferta pela outorga está 

erguendo barreiras à competição para o mercado. 

 

                                                 
174 O assunto tipo de licitação será mais discutido na subseção seguinte, que trata da estrutura competitiva e da 
competição para o mercado. 
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Lembra-se a existência do Sub-Sistema de Transporte de Passageiros em Linhas 

Intermunicipais de Pequeno Porte – SLIPP na Bahia, e do Serviço de Transporte 

Complementar no Estado do Rio de Janeiro (STC-RJ), que apresentam peculiaridades 

relativas barreiras à entrada e formas de acesso ao mercado, porém aqui não serão abordadas 

haja vista não fazerem parte do escopo desta Dissertação. 

 

5.3.16.2. Parâmetro N: estrutura competitiva 
 

Em relação à competição para o mercado, embora a regulamentação da União estabeleça a 

necessidade de prévia licitação, não acerta no estabelecimento dos critérios definidores das 

melhores propostas nos certames. Essa inadequação ocorre em virtude da regulamentação: a) 

admitir que apenas a melhor oferta de pagamento pela outorga após a qualificação de 

propostas técnicas possa ser o critério definidor da proposta mais vantajosa; b) permitir que se 

conjugue o critério da alínea a anterior com o menor valor da tarifa pública, como critério 

definidor da licitação; c) afirmar que a combinação da alínea b anterior deverá ser adotada 

como regra175; d) só permitir que o critério de definição dado pelo menor valor da tarifa possa 

ser empregado apenas em caráter excepcional, atendido o interesse público, e mediante 

decisão fundamentada que justifique as razões de conveniência e oportunidade176. 

 

No que diz respeito aos critérios definidores dos vencedores nas licitações, os Marcos 

Regulatórios da Bahia, do Rio de Janeiro e de Santa Catarina são silentes e transferem aos 

editais as suas definições, o que na prática permite a adoção de quaisquer dos critérios gerais 

estabelecidos na Lei Federal8.987/1995 (BRASIL, 1995a), ainda que inadequados ao caso do 

TIPO, como é o maior valor da oferta. No Rio de Janeiro, apesar de ser estatuída a 

necessidade de prévia licitação, a competição pelo mercado também é prejudicada, haja vista 

ser o DETRO quem fixa a tarifa, o que desestimula a competição, pois não permite que os 

contratados busquem atrair maior número de usuários através de sua política de preços. Às 

operadoras cabe apenas executar os serviços e cobrar as tarifas que o DETRO fixa.  

 

                                                 
175 Entretanto, como se virá adiante, na prática a definição na União termina sendo dada pelo menor valor da 
tarifa, em virtude da ANTT, em decorrência dos trabalhos de auditoria do TCU e do Acórdão 865/2003 (TCU, 
2003a), ter fixado um valor simbólico de R$1,00 para o valor a ser pago pela outorga. 
176 Dessa forma, o regulamento trata como exceção aquela que seria a forma mais adequada de escolha do 
vitorioso em uma licitação para esse tipo de serviço, qual seja, o menor valor da tarifa a ser cobrado do usuário. 
Isso vai totalmente de encontro ao estipulado pelo artigo 11, IV, da Lei 10.233/2001 (BRASIL, 2001), que 
estabelece que é princípio norteador da operação dos transportes terrestres a garantia, sempre que possível, que 
os usuários paguem pelos custos dos serviços prestados em regime de eficiência. 
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Cabe também citar que o critério de maior valor por outorga para a determinação do vencedor 

das licitações, que pode, como visto, ser empregado em quaisquer dos sistemas analisados, 

traz também outra inadequação, além das já comentadas177, que é a possibilidade de 

transferência do valor da outorga para o preço da tarifa, o que compromete a modicidade 

tarifária, desestimula a competição pelo mercado, e termina por prejudicar o usuário. 

 

Quanto à competição no mercado, na União é estabelecido que as permissões não terão 

caráter de exclusividade, o que é boa prática, e também o é a permissão dada a uma 

operadora, em decorrência da entrada de uma concorrente na linha por ela operada, em 

adaptar-se ao novo cenário, inclusive com redução da frota, freqüências mínimas e tarifas 

contratuais. Isso pode estimular a competitividade e a modicidade tarifária ao usuário. 

Também convém destacar a explicitação na regulamentação federal que as normas expedidas 

pela ANTT deverão visar que os instrumentos de permissão sejam precedidos de licitação 

pública e celebrados em cumprimento ao princípio da livre concorrência entre os capacitados 

para o exercício das outorgas178. 

 

Na Bahia, o Marco Regulatório não traz instruções no sentido de estímulo à competição no 

mercado, com desmembramento horizontal e fragmentação de linhas e horários. Já no Rio de 

Janeiro e em Santa Catarina é prevista a possibilidade de existência de mais de uma 

transportadora numa mesma ligação, e o estabelecimento, nesses casos, de freqüências que 

visem a disciplinar a distribuição de horários, o que constitui uma boa prática. 

 

Na Bahia e em Santa Catarina, a possibilidade de alteração de itinerário e de encurtamento ou 

prolongamento de linhas, apenas nos casos em que não seja ameaçado o equilíbrio 

econômico-financeiro dos serviços de outras transportadoras, desestimula, e até mesmo 

impede, a competição, na medida em que garante privilégios a transportadoras que já operam 

em determinadas linhas, e não as submete à concorrência no mercado e a pressões 

competitivas. Esse dispositivo pode ter como finalidade, através de aparente proteção a 

contratos vigentes, garantir privilégios e reserva de mercado. Também é passível de crítica 

similar a impossibilidade, no Rio de Janeiro e em Santa Catarina, de concessão de descontos 

                                                 
177 Nas subseções relativas aos parâmetros 15G (política tarifária e de subsídios) e 22M (barreiras à entrada e 
formas de acesso ao mercado). 
178 Cite-se que, segundo o artigo 5º, III, da Lei 10.233/2001, ao CONIT caberá propor políticas de integração dos 
modos de transporte que assegurem a promoção da competitividade, para redução de custos, tarifas e fretes, e da 
descentralização, para melhoria da qualidade dos serviços prestados. Como já mencionado, entretanto, o CONIT 
ainda não foi efetivamente posto em ação (TCU, 2005b). 
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por parte da transportadora que resultem em concorrência ruinosa179 ou que comprometam a 

estabilidade econômica180 da exploração de outras transportadoras, porquanto essas restrições 

não resultam em estímulo à competitividade. 

 

Em resumo, e ao extrapolar-se a análise dos regulamentos, e levarem-se em conta também 

dados empíricos dos quatro sistemas selecionados181, observa-se que a competição pelo 

mercado nos quatro sistemas analisados não tem sido uma tônica. À uma pela adoção, como 

critério definidor do vencedor da disputa, não do menor valor da tarifa ofertada, mas do maior 

valor de pagamento pela outorga, ainda que em combinação com o menor valor da tarifa (cf. 

TCU, 2005b; AGERBA, 2007b, TCE/SC, 2007). À duas pela falta de licitações, como 

discutido adiante na subseção 22O (forma de contratação e delegação dos serviços). A 

competição no mercado, apesar dos instrumentos legais que prevêem seu estabelecimento, é 

rara de ocorrer, haja vista a pequena quantidade de linhas em que mais de um contratado 

opera (cf. TCU, 2005c). 

 

5.3.16.3. Parâmetro O: forma de contratação e delegação dos serviços 
 

Como já mencionado, o artigo 175 da CF/1988 impõe que toda delegação de serviço público 

deve ser precedida por um processo licitatório público. A regulamentação dos três estados 

analisados obedece a esse preceito no que diz respeito às concessões, bem como a legislação 

da União no que toca as permissões182. Entretanto, os regulamentos estaduais não respeitam o 

princípio constitucional ao lidarem com as permissões, em virtude de afrouxamento no 

requerimento de prévia licitação183. Disso resultam delegações diretas aos operadores, sem 

                                                 
179 Redação carioca. 
180 Redação catarinense. 
181 Dados provenientes de editais de licitação lançadas no mercado. 
182 Em 2004 a ANTT emitiu a Resolução 596 (ANTT, 2004c), alterada pela 797/2004 (ANTT, 2004l), que 
estabeleceram procedimentos para celebração do contrato de permissão, visando à regularização contratual dos 
serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, com a empresa que, na data da 
instalação da ANTT, fosse detentora de outorga ou contrato firmado, expedido por entidades públicas federais do 
setor dos transportes para ratificação e adaptação de seus direitos. 
183 Em Santa Catarina, inclusive, inovou-se negativamente ao instituir-se o procedimento de edital de consultas 
para os casos de permissão, que, segundo o regulamento estadual, podem ser formalizadas mediante termo de 
compromisso, e não contrato de adesão, o que fere frontalmente os dispositivos da Lei Federal 8.987/1995 
(especialmente pelo que dispõem os artigos 2º, IV, caput do 6º, 18, XVI, 40 caput e parágrafo único, abaixo 
transcritos) (BRASIL, 1995a). Ressalte-se que a lei federal não estabelece essa possibilidade, mas sim a prévia 
licitação para as delegações via permissão. 

Art. 2o Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se: 
IV - permissão de serviço público: a delegação, a título precário, mediante 
licitação, da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa 
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que haja submissão a uma real competição para entrada no mercado, o que fere a Constituição 

Federal e as leis nacionais de delegações de serviço público e de licitações e contratos 

administrativos. 

 

Outro problema detectado nas quatro regulamentações analisadas é a possibilidade de 

transferência das concessões e das permissões de operadores já estabelecidos para outras 

companhias, sem que haja prévia licitação. Além de mascarar a efetiva intenção de evitar 

competição, essa prática também fere o princípio constitucional de necessidade de prévia 

licitação a qualquer nova contratação de serviço público junto a particulares. 

 

Quanto às transferências dos controles societários, os regulamentos analisados não indicam 

que os editais deveriam prevê-las a possibilidade, e que a sua efetivação ficaria condicionada 

à posterior aprovação pelo poder concedente184. 

 

Além de queda às barreiras de entrada nos sistemas, conforme descrito no item 5.3.16.1, outro 

aspecto positivo em se instituir a permissão como modalidade para a delegação dos serviços é 

o seu caráter de precariedade e a revogabilidade unilateral do contrato dela resultante pelo 

Poder Concedente. Assim, em caso de extinção dos contratos de adesão, por encampação, ao 

particular não caberia indenização por perdas e danos, ou por lucros cessantes, mas apenas 

indenização de eventuais parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não 

                                                                                                                                                         
física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e 
risco (grifo nosso). 
Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao 
pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas 
pertinentes e no respectivo contrato (grifo nosso). 
Art. 18. O edital de licitação será elaborado pelo poder concedente, observados, no 
que couber, os critérios e as normas gerais da legislação própria sobre licitações e 
contratos e conterá, especialmente (grifo nosso): 
XVI - nos casos de permissão, os termos do contrato de adesão a ser firmado (grifo 
nosso). 
Art. 40. A permissão de serviço público será formalizada mediante contrato de 
adesão, que observará os termos desta Lei, das demais normas pertinentes e do 
edital de licitação, inclusive quanto à precariedade e à revogabilidade unilateral do 
contrato pelo poder concedente (grifo nosso). 
Parágrafo único. Aplica-se às permissões o disposto nesta Lei (BRASIL, 1995). 

Também cabe citar que no Rio de Janeiro há a possibilidade de que se realizem autorizações para linhas 
terciárias – e isso implica não realização de licitação - que terão validade até que se realizem as devidas 
concorrências. O problema é que o regulamento não estabelece prazo para a feitura dessas licitações e a 
autorização pode servir para, efetivamente, perpetuar a delegação dessas linhas terciárias e, assim, burlar a 
necessidade constitucional de prévia licitação a quaisquer delegações de serviços públicos. 
184 Cabe citar que a ANTT expediu a Resolução 1.445/2006 (ANTT, 2006f), alterada pela 1.799/2007 (ANTT, 
2007b), que estabelecem critérios e procedimentos para a transferência de permissão e do controle societário de 
empresa permissionária de serviço regular de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. 
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amortizados ou depreciados, que tivessem sido realizados com o objetivo de garantir a 

continuidade e atualidade do serviço concedido185. Nesse sentido, cabe também lembrar 

entendimento similar da Professora Maria Zanella di Pietro (1999) quanto ao não cabimento 

de indenizações, dado o caráter de precariedade das permissões, conforme anteriormente 

comentado na seção 5.1. A Boa Prática Regulatória (Teórica). Por conta dessa permanente 

pressão que a Administração pode exercer sobre os particulares, em nome do interesse 

público, a adoção da permissão pode também contribuir para conferir uma maior capacidade 

ao Poder Público em exigir que o permissionário cumpra os serviços conforme as 

especificações que deveriam constar de cada contrato de serviço de transporte rodoviário por 

ônibus. 

 

Em adição aos comentários anteriores, ao extrapolar-se a análise dos regulamentos, e 

levarem-se em conta também dados empíricos dos quatro sistemas selecionados, constata-se 

que a maior parte dos contratos vigentes não teve origens em licitações, mormente aqueles 

oriundos do regime constitucional anterior a 1988. Historicamente os serviços foram sendo 

delegados a particulares, quer através de autorizações quer via permissões, sem disputas 

efetivas pelo mercado e, após a CF/1988 e a promulgação das Constituições Estaduais, 

                                                 
185 O que, em se tratando de serviços de transporte de passageiros por ônibus, praticamente não corresponderia a 
valores significativos, haja vista a quase não existência de bens reversíveis na atividade. Os veículos são de 
propriedade dos próprios operadores e com eles permanecem após a extinção dos contratos. Em caso de não 
existência de outros serviços em que as empresas pudessem alocar os veículos do contrato extinto, esses bens 
poderiam ser vendidos a terceiros, haja vista o mercado nacional de veículos usados não ser desprezível. 
O raciocínio de cabimento de indenização apenas pelos valores dos bens reversíveis é justificado pela análise 
sistêmica dos artigos 2º, IV; 40, caput e parágrafo único; 35, II; 36; e 37 da Lei Federal 8.987/1995 (BRASIL, 
1995a), a saber: 

Art. 2o Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se: 
IV - permissão de serviço público: a delegação, a título precário, mediante 
licitação, da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa 
física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e 
risco (grifo nosso). 
Art. 35. Extingue-se a concessão por: 
II - encampação; 
Art. 36. A reversão no advento do termo contratual far-se-á com a indenização das 
parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou 
depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade 
e atualidade do serviço concedido (grifo nosso). 
Art. 37. Considera-se encampação a retomada do serviço pelo poder concedente 
durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, mediante lei 
autorizativa específica e após prévio pagamento da indenização, na forma do artigo 
anterior (grifo nosso). 
Art. 40. A permissão de serviço público será formalizada mediante contrato de 
adesão, que observará os termos desta Lei, das demais normas pertinentes e do 
edital de licitação, inclusive quanto à precariedade e à revogabilidade unilateral do 
contrato pelo poder concedente (grifo nosso). 
Parágrafo único. Aplica-se às permissões o disposto nesta Lei (BRASIL, 1995). 
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aquelas antigas delegações foram transformadas em permissões ou concessões, os contratos 

adaptados, e os prazos contratuais renovados. Essa é uma das principais causas do pequeno 

número de licitações feitas após a CF/1988 para a substituição daqueles contratos. Salienta-se 

que já se tentaram viabilizar alguns certames e outros já ocorreram após 1988, entretanto 

geralmente correspondem a novas linhas, e não àquelas que já existiam antes da vigência da 

atual Constituição (cf. TCU, 2005b; TCE/SC, 2007). 

 

Da pesquisa realizada, e através das respostas dos TCs ao questionário inicial e a perguntas 

complementares, citam-se nos quadros 8, 9, 10 e 11 as licitações realizadas, ou que se 

tentaram realizar, e que foram objeto de alguma espécie de auditoria por parte dos Tribunais 

de Contas. 

 

 

Quadro 8: Licitações detectadas na União 

Edital Linha 
Número de Operadoras 

Contratadas para a 
Linha 

001/1998 – STT/MT Juiz de Fora (MG) – Piracicaba (SP) duas 
002/1998 – STT/MT São Lourenço (MG) – Brasília (DF) uma 
003/1998 – STT/MT Belo Horizonte (MG) – Conceição da Barra 

(ES) duas 
004/1998 – STT/MT Rio de Janeiro (RJ) – Campos do Jordão (SP) duas 
005/1998 – STT/MT Palmas (TO) – Salvador (BA) duas 
006/1998 – STT/MT Juiz de Fora (MG) – São José do Rio Preto 

(SP) duas 
007/1998 – STT/MT Juiz de Fora (MG) – Ribeirão Preto (SP) duas 
008/1998 – STT/MT Juazeiro do Norte (CE) – São Luís (MA) uma 
009/1998 – STT/MT Araçuaí (MG) – Ribeirão Preto (SP) uma 
010/1998 – STT/MT Campo Grande (MS) – Palmas (TO) uma 
011/1998 – STT/MT Porto Velho (RO) – Brasília (DF) duas 
013/1998 – STT/MT Recife (PE) – Palmas (TO) duas 
003/1999 – STT/MT Rio de Janeiro (RJ) – Palmas (TO) duas 
004/1999 – STT/MT São Paulo (SP) – Palmas (TO) duas 
006/1999 – STT/MT Ubá (MG) – Brasília (DF) uma 
007/1999 – STT/MT Governador Valadares (MG) – Campos (RJ) uma 
008/1999 – STT/MT Ribeirão Preto (SP) – Itajubá (MG) uma 
009/1999 – STT/MT Goiana (GO) – Porto Seguro (BA) duas 
207/1999 – STT/MT Aracajú (SE) – Juazeiro do Norte (CE) uma 
209/1999 – STT/MT Brasília (DF) – São João Del Rei (MG)  uma 
212/1999 – STT/MT Palmas (TO) – Fortaleza (CE) uma 
200/2001 - ANTT Brasília (DF) – Aparecida (SP) uma 
201/2001 - ANTT Brasília (DF) – Valença (BA) uma 
202/2001 - ANTT Aracajú (SE) – Irecê (BA) uma 
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Edital Linha 
Número de Operadoras 

Contratadas para a 
Linha 

203/2001 - ANTT Fortaleza (CE) – Aracajú (SE), via Maceió 
(AL) uma 

Fonte: TCU (2005b). 

 

Percebe-se que foram realizadas 25 licitações para as quais foram feitos 36 contratos, em 

virtude de em algumas linhas mais de um operador ter sido estabelecido. Isso, pelo menos em 

tese, é bom para a qualidade regulatória, haja vista dispor uma competição no mercado. 

Salienta-se, entretanto, que todas as linhas licitadas são novas, isto é, não existiam antes do 

advento da CF/1988. Em relação às linhas antigas, cabe mencionar que até o momento não 

foram realizadas licitações para substituição dos serviços, e sues contratos ainda vigem, pelo 

menos até 2008186. 

 

Quadro 9: Licitações detectadas no Estado da Bahia187 
Licitação Processo Linha Sistema 

05/99 1183/99 Lauro de Freitas – Cassange via CEASA Metropolitano 
01/00 3199/99 Juazeiro – Campo Alegre de Lourdes Regional 
01/00 3199/99 Juazeiro – Nova Remanso Regional 
01/00 3199/99 Juazeiro - Tombador Regional 
01/00 3199/99 Juazeiro – Nova Pilão Arcado Regional 
03/00 1254/00 Jequié – Porto Seguro via BR-101 – 

Ubaitaba e BR-330 
Estrutural 

04/00 0731/00 São Bento do Inhatá (Amália Rodrigues) 
– Feira de Santana 

Regional 

06/00 754/00 Nova Dias D’Ávila – Mata de São João 
via Bomfim da Mata 

Metropolitano 

06/00 754/00 Dias D’Ávila – Pólo Automotivo via Rua 
Eteno 

Metropolitano 

06/00 754/00 Dias D’Ávila – Arembepe via Jauá Metropolitano 
07/00 2200/00 Antônio Cardoso – Feira de Santana Regional 
09/00 2580/00 Salinas das Margaridas – Santo Antônio 

de Jesus 
Regional 

                                                 
186 Os prazos contratuais, em virtude de malabarismos normativos já efetuados (e.g. prorrogação em mais quinze 
anos dada pelo já revogado Decreto Federal 952/1993) deverão se extinguir em 2008, a menos de novas 
manobras judiciais, ou até mesmo legislativas, para evitar os certames. Essa data limite foi inicialmente 
estabelecida pelo artigo 94 do já revogado Decreto Federal 952/1993, que manteve os serviços, a partir de sua 
data, por 15 anos prorrogável por igual período, e posteriormente pelo artigo 98 do Decreto Federal 2.521/1998 
(BRASIL, 1998) - editado já após a Lei Federal 8.987/1995 (BRASIL, 1995a) - que manteve os serviços, sem 
caráter de exclusividade, pelo prazo improrrogável de quinze anos contados de 7 de outubro de 1993 (data de 
publicação do revogado Decreto 952/1993). 
187 São citadas as linhas dos sistemas regional e estrutural, e as metropolitanas, embora estas fujam do escopo 
desta Dissertação, mas constam por caráter informativo. Convém citar a Concorrência 04/2004, que visou 
delegar a exploração da linha Teixeira de Freitas/Nova Esperança, via Duque de Caxias, que, entretanto, resultou 
deserta, por falta comparecimento de interessados no certame, por essa razão não citada no quadro 9. 
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Licitação Processo Linha Sistema 
10/00 3345/00 Japu (Ilhéus) – Centro Comercial de 

Itabuna 
Regional 

12/00 0957/00 Coração de Maria – Feira de Santana Regional 
13/00 1916/00 Juazeiro – Rodelas via Projeto Pedra 

Branca 
Regional 

13/00 1916/00 Juazeiro – Paulo Afonso via BA-210 Estrutural 
01/01 0901010034814 Vitória da Conquista – Caraíbas via 

Anagé e BA-625 
Regional 

01/01 0901010034814 Vitória da Conquista – Caraíbas via 
Anagé e Lagoa do Grama 

Regional 

01/02 0901010048548 Sítio do Quinto – Paulo Afonso via Antas Regional 
Fonte: AGERBA (2007b). 

 

Quadro 10: Licitações que se tentaram realizar no Estado do Rio de Janeiro188 
Edital Processo Objeto 

014/2004 107.516-9/04 2 linhas: Barra do Piraí – Chalet ... 
015/2004 107.521-4/04 14 linhas: Angra dos Reis – Paraty ... 
016/2004 107.522-8/04 12 linhas: Paraty – Rio de Janeiro ... 
017/2004 107.519-1/04 4 linhas: Cantagalo – Cordeiro ... 
018/2004 107.517-3/04 2 linhas: Barra do Piraí – Ponte Alta ... 
019/2004 107.520-0/04 5 linhas: Barra do Piraí – Barra Mansa ... 
020/2004 107.518-7/04 7 linhas: Penedo – Resende ... 
021/2004 107.785-2/04 1 linha: Macaé – Sodrelândia SA 
022/2004 107.786-6/04 2 linhas: Resende – Bulhões SA ... 
023/2004 107.782-0/04 14 linhas: Campos – Quissamã ... 
024/2004 107.781-6/04 2 linhas: Bairro de Fátima – Jardim Primavera ... 
025/2004 107.783-4/04 2 linhas: Natividade – Varre Sai SA ... 
026/2004 107.780-2/04 9 linhas: Campos – Papagaio SA ... 
027/2004 107.784-8/04 13 linhas: Petrópolis – Rio de Janeiro ... 
028/2004 107.779-3/04 2 linhas: Cerâmica – União – Pça. Castelo Branco ... 
013/2004 107.515-5/04 3 lotes: Búzios, Cabo Frio, Arraial do Cabo 
003/2004 105.995-5/04 2 lotes: Baixada Fluminense, Município do Rio de Janeiro 
004/2004 105.981-4/04 2 lotes: Baixada Fluminense, Município do Rio de Janeiro 
Fonte: TCE/RJ (2007b, 2007c). 

 

Além dos editais apontados na quadro 10, também se tentaram realizar mais doze certames - 

Concorrências 01/2004, 05/2004, 08/2004, 09/2004, 12/2004, 29/2004, 30/2004, 31/2004, 

32/2004, 33/2004, 34/2004, 35/2004, 36/2004, 37/2004, 38/2004, 39/2004 e 40/2004 - todos 

                                                 
188 Como se virá co capítulo 6, os editais dessas licitações foram julgados ilegais pelo TCE/RJ, razão pela qual o 
DETRO as anulou. Assim sendo, essas licitações não foram realizadas. De toda forma, para ilustrar a pequena 
quantidade de licitações para delegação de TIPO no Brasil, e também os resultados das ações dos TCs sobre o 
setor, resolveu-se citar esses editais nesta Dissertação. 
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anulados pelo mesmo motivo que os apontados no quadro 10189. Há registro de outras 24 

linhas que efetivamente licitadas em 1990/1991, mas que estavam sendo peradas sub judice 

(TCE/RJ, 2005b)190. 

 

Quadro 11: Licitação detectada no Estado do Santa Catarina191 
Licitação Processo Linha 

03/2002 - Terminal Pinheirinho (Criciúma) – Bairro Bortoloto (Nova 
Veneza) 

03/2002 - Santa Cruz (Forquilhinha) - Bairro Bortoloto (Nova Veneza) 
03/2002 - Ouro Negro (Forquilhinha) - Bairro Bortoloto (Nova Veneza) 
03/2002 - Santa Izabel (Forquilhinha) - Bairro Bortoloto (Nova Veneza) 
Fonte: TCE/SC (2007). 

 

Portanto, pode-se afirmar que, diante da grande quantidade de linhas que cada sistema possui, 

o número de licitações feitas pode ser considerado irrisório. A seguir, exibe-se uma breve 

resenha que mostra, para cada caso analisado, como os antigos contratos vêm, através de 

artifícios normativos, sendo prorrogados, sem submissão a licitações. 

 

União: os contratos de todas as linhas antigas de TRIP, em operação desde antes da CF/1988, 

só deverão se extinguir em 2008. Essa data limite foi inicialmente estabelecida pelo artigo 94 

do já revogado Decreto Federal 952/1993, que manteve os serviços, a partir de sua data, por 

15 anos prorrogável por igual período, e posteriormente pelo artigo 98 do Decreto Federal 

2.521/1998 (BRASIL, 1998) - editado já após a Lei Federal 8.987/1995 (BRASIL, 1995a) - 

que manteve os serviços, sem caráter de exclusividade, pelo prazo improrrogável de quinze 

anos, contados de 7 de outubro de 1993 (data de publicação do revogado Decreto 952/1993). 

 

Bahia: o Marco Regulatório do TIPO baiano, em seu artigo 125, estabeleceu que as 

permissões que estivessem em vigor por prazo indeterminado permaneceriam válidas pelo 

período necessário à realização dos levantamentos e avaliações indispensáveis à organização 

das licitações que precederiam a outorga das concessões que as substituiriam, obedecido o 

                                                 
189 Infelizmente, da pesquisa feita, por conta das dificuldades de acesso a certas informações, não foi possível 
identificar a quais objetos corresponderiam cada um desses dozes certames. 
190 Entretanto, dada a dificuldade de se obter informações de processos mais antigos, também não se obteve 
sucesso em identificar os objetos contratuais dessas licitações. 
191 Salienta-se que, apesar dessas linhas de transporte intermunicipal por ônibus pertencerem à Região 
Metropolitana de Criciúma e, em tese, fugirem ao escopo desta Dissertação, resolveu-se incluí-las a fim de que a 
contribuição da ação do TCE/SC possa ser levada em conta, como será descrito no capítulo 6. Explica-se que, 
como limite ao conteúdo desta Dissertação, resolveu-se excluir o TIPO que correspondesse apenas a regiões 
metropolitanas em que as capitais dos estados estivessem incluídas. 
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prazo mínimo de 2 anos – dado pelo artigo 42, § 2º, da Lei Federal 8.987/1995 (BRASIL, 

1995a), e prazo máximo de 8 anos, contados a partir de 27 de junho de 1995, ou a juízo do 

poder concedente (AGERBA, 2001b, grifo nosso). Assim, de certa forma não se fixou um 

prazo mínimo para que licitações, que renovassem os contratos das linhas antigas, fossem 

feitas. 

 

Rio de Janeiro: no sistema carioca, a Lei Estadual 2.831/1997 (RIO DE JANEIRO, 1997) 

prorrogou as permissões até então vigentes, em mais 15 anos, o que fez com que os contratos 

fossem estendidos até 2012. Além disso, a citada lei possibilita que haja mais 15 anos de 

prorrogação, o que levaria os contratos até 2027. 

 

Santa Catarina: no estado ainda não houve licitações para as linhas antigas - existentes antes 

da CF/1988 - haja vista seus contratos terem sido prorrogados pela Constituição do Estado 

(SANTA CATARINA, 1989) até 2001 e, após isso, a Lei 10.824/1998 (SANTA 

CATARINA, 1998c) as ter prorrogado novamente, até 2011. Só houve licitação para linha 

nova, como é exemplo a Concorrência 03/02 (quadro 11). 

 

Da observação dos conjuntos normativos dos quatro sistemas verifica-se que houve um lapso 

temporal entre a CF/1988 e os regulamentos que posteriormente vieram a dispor sobre a 

longevidade dos contratos das linhas antigas. Além disso, quando estes foram incorporados 

aos respectivos ordenamentos legais, vieram carregados de inadequações regulatórias, haja 

vista terem expandido, e em muito, prazos contratuais que não tinham razão se sustentarem. 

 

Em suma, por causa das legislações mencionadas, nem no TIPO nem no TRIP até agora se 

fizeram licitações para linhas antigas, só para novas linhas. Além disso, cabe mencionar o 

elevado número de linhas em operação por conta de medidas liminares judiciais, que 

terminam tendo seus efeitos prolongados à espera de solução definitiva, sem ter que passar 

por procedimentos licitatórios os serviços diretamente delegados. 

 

Lembra-se a existência do Sub-Sistema de Transporte de Passageiros em Linhas 

Intermunicipais de Pequeno Porte – SLIPP na Bahia, e do Serviço de Transporte 

Complementar no Estado do Rio de Janeiro (STC-RJ), que apresentam peculiaridades na 

delegação dos seus serviços, porém aqui não serão abordadas haja vista não fazerem parte do 

escopo desta Dissertação. 
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5.3.16.4. Parâmetro P: prazo de duração dos contratos 
 

Os prazos de duração dos contratos têm consistido uma das maiores barreiras à realização de 

licitações públicas em todo o país. Ao alegar respeito a antigos contratos, estabelecidos 

anteriormente à atual CF/1988 e à sua legislação infra-constitucional [Lei Federal 8.987/1995 

(BRASIL, 1995a) e regulamentos federal e estaduais], e que, na maior parte das vezes, não 

foram precedidos de licitação, empresas que já operam os sistemas têm sido perpetuadas em 

suas rotas sem serem submetidas a testes reais de mercado, e por conseguinte, a uma real 

competição. Além disso, mesmo quando os prazos contratuais vigentes se esgotam, muito 

poucos procedimentos licitatórios têm sido levados a termo, seja pela omissão governamental 

em pôr o setor em acordo com a regulamentação pós CF/1988, ou devido à colusão entre 

operadores ao recusarem em participar nas disputas que eventualmente são postas em 

prática192. A ausência de licitações tem feito com que os contratos sejam automaticamente 

renovados, o que tem comprometido seriamente a competitividade no setor e favorecido as 

empresas que já operam nos sistemas. 

 

Há que ser mencionado que algumas disputas têm sido realizadas em acordo com os 

regulamentos pós CF/1988. Mas, mesmo nesses casos, os novos prazos contratuais adotados 

não podem ser considerados como uma prática regulatória adequada, dadas suas 

longevidades. Os diversos regulamentos não determinam que os prazos contratuais devam ser 

estabelecidos após o desenvolvimento de estudos de viabilidade econômica e financeira. Em 

vez disso, os regramentos analisados impõem prazos que parecem muito longos, em que 

renovações são possíveis, sem que para isso tenham os operadores que serem submetidos a 

novos testes de mercado (licitações) ou que tenham de cumprir indicadores de desempenho 

como garantia de manutenção dos contratos. O quadro 12 mostra os prazos adotados por cada 

regulamentação estudada. 

 
Quadro 12: Prazos contratuais adotados em cada regulamentação 

Contrato 
União 

(permissões) Estados Analisados 

                                                 
192 Como sugere o processo licitatório da Concorrência 04/2004, para exploração da linha Teixeira de 
Freitas/Nova Esperança, via Duque de Caxias, no Estado da Bahia, que resultou deserto por falta de interessados 
na licitação (TCE/BA, 2006a). 
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Bahia 
(concessões) 

Rio de Janeiro 
(concessões)193 

Santa 
Catarina 

(concessões) 

Inicial 15 anos 10 anos 10 anos 10 anos 
Renovação não permitida 10 anos 10 anos 10 anos 

 

Lembra-se a existência do Sub-Sistema de Transporte de Passageiros em Linhas 

Intermunicipais de Pequeno Porte – SLIPP na Bahia, e do Serviço de Transporte 

Complementar no Estado do Rio de Janeiro (STC-RJ), que apresentam peculiaridades 

relativas aos prazos delegados, porém aqui não serão abordadas haja vista não fazerem parte 

do escopo desta Dissertação. 

                                                 
193 Salienta-se que esses prazos de 10 anos referem-se às disposições do Marco Regulatório do TIPO. Convém 
lembrar que, a despeito desse regulamento, a Lei Estadual 2.831/1997 (RIO DE JANEIRO, 1997) determinou 
que os contratos delegados de prestação de serviços públicos fossem prorrogados, contados da promulgação da 
lei, em 15 anos, com possibilidade de nova prorrogação em mais 15 anos. 
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6. EXPERIÊNCIAS DOS TCs BRASILEIROS SOBRE O TIPO 
 

Neste capítulo serão abordadas as experiências que os três TCs estaduais selecionados para 

estudo de caso realizaram sobre o TIPO, bem como as experiências sobre o TRIP, no caso do 

TCU. Em um primeiro momento, nas seções 6.1 a 6.4, serão descritas as ações dos Tribunais, 

com relatos acerca dos processos desenvolvidos, inclusive considerações sobre os relatórios 

elaborados pelas respectivas equipes técnicas, além das decisões e acórdãos dos Plenários dos 

Tribunais. Resumos dessas ações, para cada TC, serão dispostos através dos quadros dos 

Apêndices D a G. Em seguida, serão realizadas interpretações dessas ações (seção 6.5), após o 

quê em que será feita uma verificação de suas aderências às disposições do Modelo de 

auditoria proposto nesta Dissertação (sub-seção 6.5.5). Procurar-se-á apontar em que medida 

as práticas observadas são compatíveis com o que a INTOSAI e a Regulação Econômica 

apontam como boa prática. Dessa forma, poder-se-á responder à pergunta condutora desta 

pesquisa, ou seja, como os Tribunais de Contas vêm atuando no controle externo dos serviços 

de transporte intermunicipal de passageiros por ônibus, e como podem contribuir para uma 

boa regulação do setor? 

 

Para os fins desta Dissertação, convém explicar, de maneira bastante resumida, que a 

sistemática de ação das auditorias dos TCs obedece a uma seqüência, iniciada pela designação 

pelo Conselheiro Relator, para os processos formalizados, de uma equipe técnica responsável 

pela realização dos trabalhos na “ponta da linha”, ou seja, no órgão jurisdicionado. Esses 

técnicos normalmente têm seus métodos de trabalhos orientados por rotinas ou manuais de 

procedimento, baseados em resoluções internas dos Tribunais. Ao longo da auditagem, o 

Relator pode instituir deliberações e faz, após a conclusão do relatório da equipe técnica e 

nele baseado, seu próprio relatório, emite seu voto acerca da matéria e o submete ao Plenário 

da Casa, que delibera e produz decisão ou acórdão. Lembra-se que sempre o interessado 

(jurisdicionado) tem direito à plena defesa e a recurso. 

 

Dos processos dos TCs aqui citados só serão comentados os aspectos relativos ao tema desta 

Dissertação, que abarcam as atividades fim das agências regulatórias ou órgãos gestores 

auditados. Temas relativos à atividade meio ou à parte operacional e às contas dos órgãos 

auditados (e.g. receitas arrecadadas com taxas de fiscalização, gastos com pessoal próprio, 

licitações para compras de material, aluguel de veículos, atos de pessoal, receitas e despesas, 
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despesas de manutenção do órgão) não serão discutidos, haja vista fugirem totalmente do 

escopo deste estudo. Salienta-se que só serão abordados processos que disponham de decisões 

ou acórdãos já proferidos pelos Plenários dos TCs. 

 

Os Relatórios de Auditoria feitos pelas equipes técnicas, bem como os Votos dos 

Conselheiros Relatores – precedidos por seus Relatórios - que embasaram as eventuais 

Decisões e Acórdãos proferidos pelos Tribunais de Contas selecionados como estudo de caso, 

relativos aos processos comentados, foram encaminhados ao autor desta Dissertação através 

de ofícios (TCU, 2005b; TCE/BA, 2006a; TCE/RJ, 2005b, 2007a, 2007b; TCE/SC, 2006, 

2007), como resposta ao questionário inicial formulado e a perguntas complementares feitas 

pelo pesquisador através da Presidência do TCE/PE (2005, 2006b). Por seu turno, as Decisões 

foram obtidas dos sites dos Tribunais de Contas na internet, e também o foram os relatórios 

dos Ministros Relatores correspondentes às auditagens do TCU. Salienta-se que o teor das 

Decisões não está transcrito na íntegra, mas apenas são citados os aspectos que têm alguma 

interface com o propósito deste trabalho. Também não foram levadas em conta eventuais 

notificações, bem como sugestões de multas, indicadas diretamente aos dirigentes dos órgãos 

gestores e/ou agências regulatórias, por tratar-se mais de assuntos administrativos, e não 

necessariamente serem relacionados ao que se propõe estudar. Não são discutidos também 

detalhes processuais de rotinas ligadas aos andamentos dos processos. 

 

Procurou-se sintetizar todas as experiências dos Tribunais sobre os órgãos gestores e 

reguladores do TRIP e do TIPO auditados. Essa narrativa pode não ter ficado tão curta como 

uma Dissertação talvez requeira, mas optou-se por essa forma para possibilitar ao leitor o 

conhecimento de forma mais detalhada dos pontos observados, a fim de que os problemas 

diagnosticados possam ser melhor percebidos. Além disso, como a temática em estudo não 

apresenta bibliografia significativa, e nem sempre o conhecimento em como acessar as 

informações analisadas é percebido, pensou-se ser esse um bom momento para se aprofundar 

um pouco mais no assunto. Convém mencionar que foi feito emprego de muitas notas de 

rodapé, para que uma maior quantidade de elementos caracterizadores dos achados das 

auditagens feitas pudesse ser incorporada a este trabalho. Entretanto, caso se deseje uma 

leitura mais rápida e dinâmica, o leitor pode, sem comprometimento do entendimento das 

idéias centrais abordadas, dispensar a leitura dessas notas, que ficariam reservadas, como dito, 

a quem desejasse acessar elementos mais detalhados. 
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6.1. TCU 
 

De início, convém lembrar que o objeto da ação do TCU não é o TIPO, mas o TRIP. 

Entretanto, dadas as semelhanças entre as duas espécies de transportes - que basicamente 

diferem pela jurisdição a que estão subordinadas, se estadual ou federal - e o pioneirismo e 

inovação das auditorias feitas pelo Tribunal da União, suas contribuições não podiam ser 

ignoradas. 

 

O TCU pode acompanhar a prestação dos serviços interestaduais por ônibus em dois 

momentos, durante a outorga e ao longo da execução contratual. Convém esclarecer que o 

TCU não procura substituir os órgãos reguladores competentes em suas funções primordiais, 

em absoluto. O envolvimento do Tribunal com a regulação econômica do TRIP se dá na 

verificação de em que medida aqueles órgãos estão efetivamente exercendo a sua 

competência regulatória. Dessa forma, a ação do Tribunal de Contas visa reforçar a própria 

instituição regulatória, bem como contribuir com uma melhor prestação de um serviço público 

de qualidade e acessível aos usuários. 

 

A seguir são descritos os cinco processos realizados pelo TCU, e alcançados pelo questionário 

basilar desta pesquisa, que fornecem elementos para análise. Cabe salientar que um mesmo 

processo é citado mais de uma vez, haja vista algumas vezes a auditagem não se esgotar em si 

mesma, e requerer uma segunda etapa para verificação de deliberações anteriormente 

formuladas. No título de cada sub-seção são grafados, entre parêntesis, a que parâmetros do 

Modelo de auditagem proposto as ações do Tribunal correspondem, a fim de que, 

posteriormente, interpretações sejam desenvolvidas. 

 

6.1.1. Processo 015.193/1997-7 (corresponde ao parâmetro 22O do Modelo proposto) 
 

6.1.1.1. Relatório do Ministro Relator (TCU, 2000a) 
 

O Ministro Relator do processo adotou como relatório o parecer da equipe técnica do TCU. O 

relato técnico teve como objeto a análise de editais das linhas de TRIP que tinham sido 
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lançados em 1998 pela STT/MT194. Esta correspondeu à primeira análise feita pelo TCU no 

setor sob a égide do Decreto Federal 2.521/1998 (BRASIL, 1998). Quando da auditagem os 

certames já tinham sido concluídos e neles não foram apontados irregularidades, tendo sido 

recomendado que periodicamente fosse enviada ao Tribunal relação com a situação presente 

de todos os editais que porventura fossem publicados e que a STT obedecesse à Instrução 

Normativa 27 (TCU, 1998)195, a fim de que o TCU pudesse acompanhar as eventuais 

licitações para os serviços de TRIP, em todas as suas etapas, bem como os contratos delas 

decorrentes. 

 

6.1.1.2. Decisão 673/2000 - Plenário (TCU, 2000a) 
 

A Decisão do Pleno do TCU acatou as razões expostas no voto do Ministro Relator, aprovou 

os processos de outorga analisados, e determinou que a STT observasse integralmente a 

Instrução Normativa 27/1998 (TCU, 1998) no encaminhamento da documentação relativa a 

cada uma das etapas que compõem os processos de delegação das linhas de TRIP, após o que 

arquivou o processo196. 

 

6.1.2. Processo 012.524/1999-9 (corresponde ao parâmetro 22O do Modelo proposto) 
 

6.1.2.1. Relatório do Ministro Relator (TCU, 2003c) 
 

Neste processo a equipe técnica do TCU detectou as seguintes irregularidades cometidas na 

STT/MT, antecessora da ANTT: 

 - transformação de serviços complementares, outrora autorizados e vinculados por 

termo de autorização, em linhas básicas, outorgadas via permissão, através de contratos de 

                                                 
194 Todas as licitações corresponderam a novas linhas, relativas aos trechos: Juiz de Fora (MG)/Piracicaba (SP); 
São Lourenço (MG)/Brasília (DF); Belo Horizonte (MG)/Conceição da Barra (ES); Rio de Janeiro (RJ)/Campos 
do Jordão (SP); Palmas (TO)/Salvador (BA). 
195 Essa instrução, em seu capítulo III, estabeleceu que a fiscalização dos processos de outorga de concessão ou 
de permissão de serviços públicos poderia ser dada de forma prévia ou concomitante, e deveria ocorrer através 
de quatro estágios na norma definidos, que abarcavam desde os estudos de viabilidade técnica e econômica da 
delegação, passando pela feitura dos editais, pelo acompanhamento dos certames, pelo ato de outorga, e 
atingindo a própria execução contratual. Posteriormente essa norma foi acrescida pelas disposições da Instrução 
Normativa 40 (TCU, 2002d). 
196 Convém aqui citar a existência do Processo 005.239/1998-2, e respectiva Decisão 699/2000 (TCU, 2000b), 
em tudo similar ao 015.193/1997-7, exceto quanto às linhas delegadas: Juiz de Fora (MG)/São José do Rio Preto 
(SP), Juiz de Fora (MG)/Ribeirão Preto (SP), Juazeiro do Norte (CE)/São Luís (MA). Frise-se que todas essas 
rotas também corresponderam a linhas novas. Nessa Decisão, entretanto, não foi explicitamente determinada 
observação da Instrução Normativa 27/1998 (TCU, 1998), haja vista essa deliberação já ter constado da Decisão 
673/2000 - Plenário (TCU, 2000a). 
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adesão, sem a exigida prévia licitação, em desacordo com o disposto pelo artigo 175 da 

CF/1988; 

 - formalização de serviços complementares por meio de contratos de adesão, típico das 

permissões, em lugar dos devidos termos de autorização, que não têm caráter tão permanente 

quanto as permissões; 

 - transformação de modificações de serviços outrora autorizados, do tipo conexões de 

trechos rodoviários, em novas linhas interestaduais regulares, contratadas então como 

permissões, sem prévia licitação, em detrimento ao disposto no artigo 175 da CF/1988; 

 - transformação de serviços especiais, do tipo fretamento, em linhas regulares, sem 

prévia licitação. 

 

O relato técnico citou que os achados da auditoria197 mostraram que há inúmeras formas de se 

ir evitando a realização de licitação para a criação de linhas novas198. Além disso, é 

mencionado que a prática de transformações de serviços levou à conseqüência mais grave de 

ter prejudicado ou criado um obstáculo para que Administração se esforçasse em fazer 

licitações para essas novas linhas. Ou seja, as transformações ajudaram às empresas 

transportadoras em fugirem de disputas licitatórias, tendo garantido a continuação da 

prestação dos serviços, em regime hierarquicamente superior, sem submissão a forças ou 

riscos competitivos. Por conta disso houve flagrante desrespeito ao princípio constitucional, 

decorrente de permissão para exploração de serviço público sem prévia licitação, em plena 

vigência da atual CF/1988. 

 

À ANTT, que veio a substituir a STT/MT, a equipe técnica do TCU sugeriu que fossem feitas 

as seguintes recomendações, por conta das irregularidades observadas na auditagem: 

                                                 
197 Serviço complementar que é transformado em serviço regular, que posteriormente é adicionado por um outro 
serviço complementar, que por sua vez também termina por se transformar em serviço regular, todas as 
transformações alterando o regime de autorizações para permissões, transmutando os termos de autorização em 
contratos de adesão, sendo observada fuga da imposição constitucional de prévia licitação.  
198 Por exemplo, em 22/09/1988, dias antes da promulgação da CF/1988, foi publicado o já revogado Decreto 
Federal 96.756/1988, que autorizou que serviços complementares a linhas regulares (e.g. viagem parcial, 
alteração parcial de itinerário, prolongamento em determinados horários, viagens residuais), existentes na data de 
sua publicação, fossem transformados em linhas regulares. A transmutação de conexão de linhas, em linha 
interestadual regular, sob o regime de permissão, prevista no já revogado Decreto Federal 92.353/1986 também é 
outro exemplo dessa situação. 
Como nota informativa, cita-se que o já revogado Decreto Federal 92.353/1986 foi o antecessor do também já 
revogado Decreto Federal 952/1993, que por sua vez precedeu o atual Marco Regulatório do TRIP, o Decreto 
Federal 2.521/1998 (BRASIL, 1998). 
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 - por conta que em 2008 as permissões e as autorizações vigentes mantidas pelo 

Decreto Federal 2.521/1998 (BRASIL, 1998), ainda não licitadas, expirarão199, a ANTT deve 

realizar levantamento dos serviços complementares, das conexões, e dos fretamentos, que 

foram transformados em linha regular em regime de permissão, já sob o julgo da CF/1988, 

sem submissão a prévia licitação, para que no planejamento de novas licitações essas 

situações sejam priorizadas em relação às delegações que foram feitas em acordo com as 

disposições legais e regulamentares anteriores; 

 - correção dos procedimentos futuros acerca da homologação de esquema operacional 

e de secionamento de linhas, cuja formalização para exploração deve se dar na forma de 

permissão, com prévia licitação ou, quando legalmente possível, por autorização, em estrita 

observância ao disposto no Decreto Federal 2.521/1998 (BRASIL, 1998). 

 

O Relator do Processo foi mais além das recomendações da equipe técnica e adicionou 

recomendação à ANTT para que: 

a) anulasse as permissões dos serviços de TRIP que foram consentidas sem prévia licitação já 

na vigência da CF/1988; 

b) na medida em que as anulações das outorgas ilegais fossem concluídas, deveria a Agência 

promover as devidas licitações para novas outorgas de exploração dos serviços, informando o 

TCU, via Sefid, as medidas saneadoras adotadas. 

 

6.1.2.2. Acórdão 1.918/2003 - Plenário (TCU, 2003c) 
 

O Acórdão do TCU determinou à ANTT que as recomendações sugeridas pelo Ministro 

Relator fossem providenciadas em 180 dias, contados da publicação do Acórdão, dia 23 de 

dezembro de 2003. 

 

6.1.3. Processo 013.938/2001-2 (corresponde aos parâmetros 9C, 12F e 22O do Modelo 
proposto) 
 

6.1.3.1. Relatório do Ministro Relator  (TCU, 2002b; 2002c) 
 

                                                 
199 Tanto as delegações em acordo com as normas legais e regulamentares anteriores quanto as transformações 
irregulares citadas. 
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Os relatos técnicos tiveram como objeto a análise de editais das linhas de TRIP que tinham 

sido lançados em 2001 pela STT/MT200, e que posteriormente foram transferidas para a 

ANTT201. Como a ANTT veio a substituir a STT/MT, foi feita sugestão similar à realizada 

através da Decisão 673/2000 - Plenário (TCU, 2000a) à citada Secretaria, opinando que à 

Agência também se fizesse determinação para que fosse observada integralmente a Instrução 

Normativa 27/1998 (TCU, 1998). A unidade técnica do TCU também recomendou que 

fossem realizados termos aditivos aos contratos de adesão para inserção dos fatores adicionais 

de qualidade que constavam em edital, e que as vencedoras dos certames propuseram realizar 

em suas propostas via termo de compromisso, mas que se tinham omitido dos contratos202. 

 

O Ministro Relator do processo acresceu às sugestões dos pareceres da equipe técnica do 

TCU crítica à omissão das minutas dos editais e dos contratos de adesão em conterem no seu 

escopo critérios específicos, indicadores, fórmulas e parâmetros para avaliar a qualidade dos 

serviços prestados203. 

 

6.1.3.2. Decisão 662/2002 - Plenário (TCU, 2002b) e Decisão 1.461/2002 - Plenário (TCU, 

2002c) 
 

As Decisões do Pleno do TCU acataram as razões expostas nos votos do Ministro Relator, e 

determinaram que a ANTT observasse integralmente a Instrução Normativa 27/1998 (TCU, 

1998) no encaminhamento da documentação relativa a cada uma das etapas que compõem os 

processos de delegação das linhas de TRIP, que disciplinasse os critérios, indicadores, 

                                                 
200 Todas as licitações corresponderam a novas linhas, relativas aos trechos: Brasília (DF)/Aparecida (SP); 
Brasília (DF)/Valença (BA); Aracajú (SE)/Irecê (BA); Fortaleza (CE)/Aracajú (SE), via Maceió (AL). 
201 Na análise dos editais, o relato técnico apontou as seguintes deficiências: 
- a planilha tarifária para o cálculo do coeficiente tarifário empregou coeficientes básicos defasados e 
desatualizados, que tinham sido revistos em 1989, o que pode ter deixado as tarifas de referência dos editais 
sobre-estimadas; 
- o critério para o cálculo a se propor para o valor da outorga careceu de metodologia científica definidora; 
- foi fixado preço mínimo para a tarifa a ser cobrada dos usuários, limitada a 5% abaixo das tarifas de referência. 
Essas inconsistências foram objeto do Processo 002.046/2002-5, no qual, através da Decisão 427/2002 - Plenário 
(TCU, 2002a), já comentada, determinações foram feitas a fim de corrigir as distorções apontadas. Por conta 
disso, deliberações acerca desses aspectos não foram feitas neste Processo 013.938/2001-2. Salienta-se, contudo, 
que as providências feitas pela ANTT para atendimento àquelas determinações só vieram a surtir efeito 
posteriormente [ver Acórdão 865/2003 - Plenário (TCU, 2003b), adiante] e, dessa forma, não atingiram os 
editais analisados neste processo. 
202 Dentre esses fatores de qualidade, citam-se: uso de veículo com aparelho de som, aparelho de videocassete e 
disponibilidade de água e café durante a viagem; venda de bilhetes de passagem por cartão de crédito e 
possibilidade de aquisição de passagem de retorno. 
203 Esses elementos não podiam ser descartados, conforme estabelecem o artigo 23, da Lei Federal 8.987/95 
(BRASIL, 1995a), os artigos 33 e 39, da Lei 10.233/01 (BRASIL, 2001), e o artigo 20, do Decreto Federal 
2.521/98 (BRASIL, 1998). Os editais eram genéricos, e citavam apenas a necessidade de atendimento do serviço 
adequado. 
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fórmulas e parâmetros para avaliar a qualidade dos serviços prestados pelas permissionárias 

do TRIP, e que realizasse termos aditivos aos contratos de adesão para inserção dos fatores 

adicionais de qualidade que foram propostos pelas vencedoras dos certames, que tinham sido 

omitidos dos contratos. 

 

6.1.4. Processo 002.046/2002-5 (corresponde aos parâmetros 15G, 18J e 22N do Modelo 
proposto) 
 

6.1.4.1. Relatório do Ministro Relator (TCU, 2002a) 
 

Este processo tratou de fatos que influem na determinação das tarifas ofertadas nos certames 

para delegação dos serviços de TRIP, e no cálculo dos seus reajustes ao longo da execução 

dos contratos vigentes e futuros, bem como dos preços mínimos para pagamento pelas 

outorgas das permissões. A equipe técnica do TCU informou que a tarifa e seus reajustes 

eram determinados por meio de um coeficiente tarifário, que por sua vez era obtido através de 

uma planilha tarifária que resultara de estudo de 1985, revisto em 1989, e com alguns itens 

atualizados em 2001204. Entretanto, vários parâmetros e insumos que vinham sendo adotados 

já se encontravam descolados da realidade205. Além disso, no que tocava ao critério definidor 

dos vencedores das licitações – menor valor da tarifa ofertada em associação ao maior valor 

pago pela outorga – foi diagnosticado que não havia metodologia para uma definição 

científica do valor mínimo a ser pago pela outorga206, e que havia o estabelecimento de uma 

faixa preço para a tarifa a ser cobrada dos usuários, limitada a 5% acima ou abaixo da tarifa 

de referência fixada em edital. Dessa forma, portanto, ficava estabelecido um preço mínimo 

                                                 
204 Em 2001 foram atualizados o coeficiente básico referente à combustível e os parâmetros operacionais PMA, 
LOT e IAP, permanecendo os demais itens de custo e o FRE sem alteração desde 1989. O PMA, que exerce peso 
relevante no cálculo tarifário, foi fixado na revisão feita em 2001 em 130.000km/veículo/ano. Lembre-se que, 
quanto maior o PMA, menor resulta o cálculo da tarifa. 
205 Destacaram-se nessa situação: 
- o coeficiente básico do item rodagem considerava o tipo longitudinal, quando na prática eram empregados 
pneus radiais, que não necessitavam câmaras e protetores, além de ter uma capacidade de rodagem superior, o 
que deveria reduzir citado coeficiente básico; 
- alterações nos encargos sociais das categorias de trabalhadores envolvidos nos serviços, ocorridas entre 1989 e 
2001, não tinham sido consideradas; 
- alterações nos processos produtivos, em virtude de mudanças tecnológicas e nos processos administrativos, 
também vinham sendo ignoradas. 
206 Era arbitrado como preço mínimo de referência para a outorga um percentual de 5% da receita estimada para 
o período da execução contratual. 
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para os serviços, o que comprometia a competitividade do certame e o alcance da modicidade 

tarifária207. 

 

Diante desse quadro, a equipe técnica fez proposta, e o Ministro Relator acompanhou a 

sugestão, para que fosse determinado ao MT para que providenciasse que a STT, ou a sua 

substituta, a ANTT, caso já tivesse sido instituída: 

 - revisasse os estudos que subsidiavam a definição do coeficiente tarifário, em virtude 

das mudanças tecnológicas, administrativas, legais e econômico-financeiras ocorridas desde 

1989; 

 - adotasse critério metodológico em acordo com a avaliação dos negócios 

empresariais, considerando, entre outras, a projeção de lucros e as taxas de risco, de 

atratividade e de retorno do negócio, para que se permitisse a definição do preço mínimo de 

outorga a ser fixado em edital; 

 - eliminasse a impossibilidade de que se ofertassem nas licitações preços para as 

tarifas reduzidas em mais de 5% em relação à tarifa de referências fixadas nos editais; 

 - não realizasse licitações até que o TCU conferisse se as providências acima 

determinadas tinham sido cumpridas. 

 

6.1.4.2. Decisão 427/2002 - Plenário (TCU, 2002a) 
 

A Decisão do Pleno do TCU acatou o voto do Ministro Relator, e fez ao MT as determinações 

sugeridas pela equipe técnica do Tribunal. 

 

A checagem das determinações emanadas por esta Decisão é mostrada adiante, na seqüência 

dos comentários do Processo 002.046/2002-5 e do Acórdão 865/2003 – Plenário (TCU, 

2003b). 

 

6.1.5. Continuação do Processo 002.046/2002-5 (corresponde aos parâmetros 15G, 18J e 
22N do Modelo proposto) 
 

                                                 
207 Ademais, foi percebido que, por conta desse estabelecimento de preço mínimo, todos os competidores 
tendiam a propor esse montante, o que os empatava no critério relativo ao menor valor da tarifa e fazia com que, 
na prática, fosse vencedor quem propusesse o maior valor pela outorga. Assim, a modicidade tarifária restava 
comprometida, pela impossibilidade dos proponentes ofertarem tarifas mais baixas e competitivas que os valores 
mínimos de referência. A competitividade não ocorria, portanto, nos aspectos relativos aos valores das tarifas, o 
que não era favorável ao usuário dos serviços. 
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6.1.5.1. Relatório do Ministro Relator (TCU, 2003b) 
 

Esta continuação do já comentado Processo 002.046/2002-5 tratou da verificação do 

atendimento às determinações feitas na Decisão 427/2002 (TCU, 2002a). O Ministro Relator 

acatou o parecer da equipe técnica do TCU que sugeriu, após análise das considerações feitas 

e providências tomadas pela ANTT – órgão que veio a substituir a STT/MT - que: 

 - fossem consideradas cumpridas as determinações208 feitas naquela Decisão, em 

virtude da ANTT ter adotado medidas que: 

  · permitiram a atualização dos coeficientes básicos que compõem a planilha 

tarifária209. Essa revisão implicou redução significativa dos coeficientes tarifários, o que 

                                                 
208 As determinações para a ANTT eram para que: 
- revisasse os estudos que subsidiavam a definição do coeficiente tarifário, em virtude das mudanças 
tecnológicas, administrativas, legais e econômico-financeiras ocorridas desde 1989; 
- adotasse critério metodológico em acordo com a avaliação dos negócios empresariais, considerando, entre 
outras, a projeção de lucros e as taxas de risco, de atratividade e de retorno do negócio, para que se permitisse a 
definição do preço mínimo de outorga a ser fixado em edital; 
- eliminasse a impossibilidade de que se ofertassem nas licitações preços para as tarifas reduzidas em mais de 
5% em relação à tarifa de referências fixadas nos editais; 
- não realizasse licitações até que o TCU conferisse se as providências acima determinadas tinham sido 
cumpridas. 
209 Após explicar que a tarifa é composta de custos variáveis (combustíveis, lubrificantes e rodagem), custos 
fixos (pessoal de operações, peças e acessórios, pessoal de manutenção, depreciação, administração e 
remuneração) e parâmetros operacionais (passageiro, frota e quilometragem rodada), a ANTT informou que 
alterou os seguintes coeficientes: 
- o coeficiente básico para o custo com combustível (óleo diesel) subiu de 0,295162 para 0,327734, implicando o 
aumento de 11,03%, em virtude do alegado elevado grau de degradação de pavimentação das rodovias 
brasileiras. O custo de combustível passou, dessa forma, a representar aproximadamente 20,9% do custo total 
inserido na planilha tarifária, sendo relevante para definição do coeficiente tarifário; 
- o coeficiente básico e para o custo com lubrificante reduziu de 0,003632 para 0,001549, implicando a redução 
de 57,35%, em virtude dos avanços tecnológicos que propiciaram aumento na quilometragem requerida para 
troca, reduzindo, por conseguinte, o período de troca. O custo de lubrificante passou a representar cerca de 0,2% 
do custo total inserido na planilha tarifária; 
- em relação ao item rodagem, não se pôde de um todo eliminar a consideração de câmaras e protetores, pois, 
apesar do emprego de pneus radiais, as empresas ainda os usavam em virtude do reaproveitamento dos pneus via 
processo de recape. Dessa forma, o coeficiente passou de 0,000147 para 0,000070, equivalendo a uma redução 
de 52,38%. Esse item passou a corresponder a cerca de 3,0% do custo total inserido na planilha tarifária; 
- o percentual dos coeficientes para pessoal de operação, de manutenção e de administração e vendas reduziu de 
114,59% para 81,41%, como decorrência de alterações ocorridas na legislação trabalhista que impactaram nos 
encargos sociais. Assim, os custos de pessoal de operação, de manutenção e de administração e vendas passaram 
a representar, respectivamente, 18,1%, 5,5% e 15,6%, em relação ao custo total inserido na planilha tarifária; 
- o coeficiente básico dos custos com peças e acessórios, em virtude da relação entre a despesas com esses 
insumos por veículo.ano e o preço do veículo novo, reduziu de 7,1429 para 3,18268. Esse item passou a 
representar cerca de 3,8% do total do custo inserido na planilha tarifária; 
- o item depreciação de veículos e outros ativos não sofreu mudanças, mas em virtude de representar cerca de 
18,8 % do custo total inserido na planilha tarifária, valor essa bastante impactante na tarifa, a própria ANTT 
entendeu a necessidade de estudos mais aprofundados em futura reavaliação; 
- em virtude de evolução tecnológica relativa a equipamentos e de novas teorias administrativas, com 
repercussões no processo de trabalho, o item despesas gerais pôde ser reduzido em 5,61% (o coeficiente foi de 
3,3744 para 3,1851), e passou a representar 3,8% do custo total inserido na planilha tarifária; 
- os coeficientes para remuneração de veículos (5,1296) e para outros ativos (3,6919) não tiveram alterações, e 
correspondiam, juntos, a aproximadamente 10,4% do custo total inserido na planilha tarifária; 
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repercutiu no valor do reajuste tarifário do ano de 2003, cuja previsão de 23,29%, por conta 

da determinação do TCU, caiu para 16,86%210; 

  · estabeleceram procedimento metodológico para as definições do valor 

mínimo a ser pago pela outorga e da tarifa de referência. A ANTT decidiu não mais dar 

significância ao critério do valor da outorga em suas licitações. Para tanto, decidiu atribuir um 

valor simbólico de R$1,00 como preço a ser ofertado pela outorga, de modo que as licitações 

fossem vencidas pelos competidores que ofertassem o menor valor para a tarifa a ser 

efetivamente cobrada dos usuários. A ANTT também informou que não mais limitaria a 

aceitação das tarifas ofertadas pelas concorrentes a no máximo 5% abaixo do valor da tarifa 

de referência, ou seja, a Agência aboliu a fixação de valor mínimo para as tarifas; 

  · deram garantias de que nenhuma licitação seria realizada sem prévia 

manifestação do TCU acerca das providências tomadas pela Autarquia relativas à Decisão 

427/2002 (TCU, 2002a); 

 - fosse recomendada à ANTT a continuação dos estudos para atualização dos 

coeficientes tarifários, em virtude da atualização dos coeficientes básicos feita até aquele 

momento, apesar de ter implicado redução do coeficiente tarifário, ainda ter carecido de maior 

robustez metodológica211. 

 

6.1.5.2. Acórdão 865/2003 - Plenário (TCU, 2003b) 
 

O Pleno do TCU acordou em acatar o voto do Ministro Relator, fez à ANTT as 

recomendações sugeridas pela equipe técnica do Tribunal, e arquivou o processo. 

 

6.1.6. Processo 012.586/2003-0 (corresponde aos parâmetros 7B, 9C, 10D, 11E, 15G, 18I, 
18J, 19L, 20N, 21D, 22M, 22N, 22O, 22P do Modelo proposto) 
 

                                                                                                                                                         
- em relação aos parâmetros operacionais, o LOT foi reduzido de 48 para 46 lugares, o FRE foi reduzido de 2% 
para 1,16%, e o PMA reduzido de 130.000km/veículo/ano, valor vigente desde 2001, para 
127.220km/veículo/ano. 
210 O reajuste deveria ter sido previsto em 14,95% mas, por conta da ANTT ter optado pela redução do PMA de 
130.000km/veículo/ano para 127.220km/veículo/ano, o reajuste foi de 16,86%. 
211 Essa continuação da atualização dos coeficientes deveria ser realizada a fim de que: 
- fosse aprofundada a análise dos custos de combustível, pessoal de operação, depreciação dos veículos, pessoal 
de administração e vendas, remuneração de veículos e outros ativos, pois esses insumos correspondiam a cerca 
de 83,4% do custo total considerado na composição tarifária; 
- fossem estratificados os dados obtidos por tipo de serviço e por região geográfica. 
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Este processo correspondeu à auditoria de desempenho operacional212 feita pelo TCU na 

ANTT e se configura como o mais importante e revelador diagnóstico feito pelo Tribunal de 

Contas federal no setor de TRIP, tendo vários achados sido feitos, dos quais várias 

recomendações e determinações decorreram. A ação do TCU abarcou diversos parâmetros do 

Modelo proposto e essa experiência obtida é de grande ajuda para o melhoramento e 

modernização do setor TRIP e, por comparação e analogia, traz conselhos significativos para 

o aperfeiçoamento do TIPO. 

 

6.1.6.1. Relatório do Ministro Relator (TCU, 2004d) 
 

Dentre os achados da auditagem da equipe técnica, podem ser destacados os seguintes pontos 

como reveladores de problemas e/ou inconsistências na gestão do TRIP213: 

 - não concessão pelo órgão gestor da necessária atenção à identificação do perfil dos 

usuários, da sua motivação para fazer uso dos serviços, e de sua participação nos processos 

decisórios214, e da estrutura da oferta215; 

 - inconsistências na política e modicidade tarifárias216; 

                                                 
212 Auditoria de desempenho operacional é uma técnica de auditagem que vai além da verificação da 
conformidade dos atos às normas estabelecidas. Ela e a auditoria de avaliação de programa são espécies do 
gênero auditoria de natureza operacional que, conforme o TCU (2000c, p. 5), é “a modalidade de controle que 
mais se desenvolveu nas últimas décadas e teve um importante papel na modernização das instituições públicas 
em países como a Grã-Bretanha, os Estados Unidos e o Canadá”. A auditoria de natureza operacional “consiste 
na avaliação sistemática dos programas, projetos, atividades e sistemas governamentais, assim como dos órgãos 
e entidades jurisdicionadas ao Tribunal” (TCU, 2000c, p. 15). A auditoria de desempenho operacional trata da 
verificação da ação dos governos em aspectos de economicidade, eficiência e eficácia, focalizando, portanto, o 
processo de gestão. A avaliação de programa, por sua vez, procura checar a efetividade de programas e projetos 
de governo, ou seja, os efeitos concretos produzidos pela iniciativa governamental (TCU, 2000c). 
213 Esses achados podem ser observados já na própria Ementa do Acórdão relativo ao processo. 
214 O relato afirma que o conhecimento do perfil dos usuários é fundamental para o planejamento dos serviços, e 
que até a data da auditagem a ANTT não havia feito as necessárias pesquisas para diagnosticar o setor. A 
correção da atitude acerca desses pontos seria importante não só para a conformação de um serviço com 
qualidade, mas também para contribuir com a elaboração de políticas públicas no setor, mormente pela criação 
de um ambiente de competição pela preferência do usuário. 
215 Em 2001, um montante de 214 permissionárias operava 2.657 ligações de TRIP. Foi constatada 
preponderância de linhas nas Regiões Sudeste e Sul e menor oferta de serviços nas outras regiões, mormente nas 
áreas que apresentam dificuldade de acesso aos serviços públicos e que têm uma malha viária menos densa. 
216 A remuneração é dada pelo custo médio das operadoras, o que, em tese, beneficia as empresas mais bem 
estruturadas, em detrimento da modicidade tarifária e, em conseqüência, do usuário. A prática confirmou a 
teoria, e constatou-se que as ineficiências e altos custos das operadoras mal geridas terminaram por favorecer as 
firmas bem organizadas, por conta da consideração dos custos médios, o que feriu frontalmente os princípios de 
remuneração adequada e prestação dos serviços de forma eficiente, estabelecidos em lei. O modelo 
remuneratório empregado também não assegura aos usuários o repasse de parte dos ganhos de produtividade 
(advindos, por exemplo, de avanço tecnológico, aperfeiçoamento industrial, soluções técnicas inovadoras, 
produtos novos) obtidos pelas operadoras. A tarifa cobrada dos usuários é calculada por uma planilha, que tem 
como itens os custos médios operacionais, a remuneração pelo capital imobilizado nos serviços pelas operadoras, 
a depreciação dos ativos, e os tributos incidentes. Observou-se que diferenças regionais não eram levadas em 
conta, que a depreciação e a remuneração pelos veículos tinham peso significativo no valor da tarifa, que a 
depreciação era considerada contínua ao longo do tempo, e que a taxa de remuneração para as empresas adotada 
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 - riscos do negócio não arcados pelas operadoras217; 

 - não consideração de receitas alternativas, complementares, acessórias e de projetos 

associados para contribuição da modicidade tarifária218; 

 - dificuldade de viabilização de linhas para locais de baixa renda ou de menor 

desenvolvimento econômico219; 

 - elevada idade da frota220 e alta incidência de transporte clandestino221; 

 - existência de fortes barreiras à entrada de novas empresas no setor222; 

                                                                                                                                                         
não era justificada. Por conta da alta remuneração e depreciação consideradas para os veículos, quanto maior o 
tamanho da frota de uma empresa, maior a possibilidade de capitalização, ou seja, quem tinha maior frota era 
beneficiada e podia se capitalizar mais ainda. Cabe também citar que a tarifa resultava da estimativa de custos, 
que era baseada em informações prestadas pelas próprias operadoras. 
A falta de mecanismos legais e regulamentares que garantam o repasse dos ganhos de produtividade mostrou a 
falta de preocupação com os usuários dos serviços, o que chamou a atenção da equipe técnica do TCU para uma 
urgente solução para melhor se alocarem os recursos públicos, inclusive para custeio direto ou indireto do 
transporte público para a população mais carente, via revisão do modelo de isenções e reduções compulsórias de 
tarifas ou por políticas públicas que efetivamente privilegiem a justiça tarifária. 
217 O fato das ineficiências e dos custos elevados de umas empresas serem apropriados por outras, e do modelo 
remuneratório repassar para a tarifa todos os acréscimos nos insumos considerados, termina por deixar de 
conferir efeito à disposição legal de que os riscos do negócio devem caber aos contratados. Isso resulta no 
repasse dos custos ao usuário e significa, na prática, a eliminação dos riscos das empresas mal administratadas e 
dos próprios riscos inerentes ao negócio, haja vista a transportadora, independentemenete de como presta os 
serviços, ter sua remuneração garantida. 
218 Essas receitas deveriam contribuir com a modicidade tarifária, de acordo com o artigo 11 da Lei Federal 
8.987/1995 (BRASIL, 1995a). Foi constatado a não consideração para redução das tarifas de parte do ganho de 
produtividade decorrente da diversidade das atividades econômicas das transportadoras [e.g. atividades de apoio 
ao TRIP (rede de restaurantes, lanchonetes, churrascarias, postos de serviço, hotéis) serviços de fretamento, 
transporte turístico, transporte de cargas e de produtos perigosos] e da participação em grupos societários. 
219 Verificou-se na auditoria que metodologia adotada pela ANTT para a definição da viabilidade de novas linhas 
a serem licitadas baseava-se na rentabilidade da rota, o que se opunha ao caráter de essencialidade e de 
acessibilidade constitucionalmente conferidos aos serviços públicos, e isso prejudicou regiões com população de 
baixa renda ou de difícil acesso. (Saliente-se que o cálculo da demanda não levava em conta o preço do próprio 
serviço, o preço dos serviços substitutos e complementares e a renda, elementos que não podiam ser ignorados 
em virtude de influenciarem a demanda por serviços). Também não favoreceu essas áreas a imposição do 
emprego de ônibus com 46 lugares e a ociosidade considerada de 34%, o que dificultou a viabilidade econômica 
desses serviços, além de ter afastado a possibilidade de obediência ao princípio estabelecido na Lei Federal 
10.233/2001 (BRASIL, 2001) de pagamento pelos usuários, quando possível, de serviços prestados em regime 
de eficiência. O emprego de veículos menores poderia ter sido uma solução para esses casos. 
Outro aspecto diagnosticado foi o não efetivo início das atividades do CONIT que tem, entre outras funções, 
propor políticas nacionais de integração entre os diversos modos de transporte e aprovar, de acordo com as 
características regionais, políticas de prestação de serviços de transportes a regiões de difícil acesso e a áreas 
mais remotas. Até o fim de 2003, entretanto, o Conselho ainda não se reunira. 
220 A esse respeito, cabe acrescer que a taxa de depreciação empregada para a frota, na planilha tarifária, era de 
16%, com 20% de valor residual. Dessa forma, em cinco anos um veículo estaria todo depreciado e deveria ser 
substituído. No entanto, observou-se que, em 2001, cerca de 53% da frota tinha mais de cinco anos de idade. 
221 O relato cita que a má regulação do setor - que resulta em inadequação da oferta, especialmente itinerários, 
baixas freqüências, altas tarifas, poucas opções de serviços (limitados a ônibus convencionais, com exclusão de 
veículos menores), pouco conforto - foi uma das principais causas para o surgimento do clandestino. 
222 Dentre os fatores que corresponderam à criação de barreiras à entrada de novos operadores no mercado, e nos 
processos licitatórios, foram detectados: vedação à participação de pessoas físicas e consórcios; fixação de 
parâmetros operacionais médios, restritivos (e.g. tamanho de veículos de 46 lugares, tamanho mínimo de frota 
disponível); exigência de documentos para qualificação técnica e econômico-financeira restritivas. 
Frise-se que as barreiras à entrada – seja dada por dispositivos normativos legais, pelo ritmo lento de realização 
de licitações, ou pelo próprio modelo tarifário vigente -, entre outros aspectos negativos, também favorece o 
surgimento de grupos societários, o que pode levar a concentração econômica. 
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 - elevado grau de concentração econômica na prestação dos serviços223; 

 - baixo grau de competitividade no mercado224 

 - exagerado número de linhas em operação por conta de medidas judiciais225; 

 - baixa freqüência na realização de licitações, o que contribui para baixo nível de 

competitividade para o mercado226; 

 - longo prazo das outorgas de permissão227. 

 

O relato técnico também questionou a própria constitucionalidade do Marco Regulatório do 

TRIP, haja vista constituir-se em decreto sem que haja lei anterior que lhe estabelecesse para 

fins de regulamentação, o que o configuraria como decreto autônomo, e essa caracterização é 

restrita a certas situações administrativas previstas na CF/1988228, e o TRIP não é uma delas. 

                                                 
223 Foi observado no mercado de TRIP, quando da auditagem, que 26% (683 ligações) de todas as linhas eram 
exploradas por apenas 2% das operadoras (quatro empresas). Percebeu-se que muitas empresas têm forte 
interdependência econômica, o que pode indicar forte grau de concentração. Foi constatado para o ano de 2001: 
existência 15 grupos societários (integração horizontal); principal empresa do setor com faturamento 
correspondente a 13% de todas as operadoras; índice de concentração CR4 e CR8 em, respectivamente, 36% e 
54%. A criação de grupos societários, além de camuflar a real concentração existente e falsear a competição no 
mercado, ou seja, aumentar a concentração e reduzir a competição, pode garantir, em tese, a expansão das 
empresas para outros segmentos de mercado, ganhos de escala, usuários cativos, aumento de retorno sobre 
capital investido e, principalmente, redução da ameaça da competição. Os grupos também possibilitam que as 
empresas se fortaleçam para enfrentar a ameaça de serviços substitutos (e.g. transporte aéreo, transporte 
rodoviário clandestino) e para negociar preços de insumos dos serviços junto a fornecedores. Na prática, de fato 
observou-se a expansão da atividade econômica desses grupos para outras atividades, entre elas: transporte 
rodoviário de cargas, de produtos perigosos; transporte turístico e de fretamento de passageiros; cultura de 
cereais, leguminosas e oleaginosas; bovinocultura de corte; comércio varejista de combustíveis e lubrificantes, 
de carnes, de equipamentos para informática, de obras de arte, de antigüidades; aluguel de automóveis; pousadas, 
hotéis, motéis, restaurantes, churrascarias; entre outras, num total de 46 diferentes atividades econômicas. A 
formação de grupos, enfim, pode ter contribuído para que suas empresas tenham obtido maior eficiência, o que 
não necessariamente pode ter contribuído para a modicidade tarifária em benefício do usuário. 
O relato afirma, portanto, que a concentração observada é fruto da regulamentação adotada pelo Poder 
Concedente, mormente pela imposição de barreiras à entrada no setor, pela baixa freqüência da realização de 
licitações, e pelo longo prazo dos contratos, fixados em 15 anos. 
224 Em apenas 5% das 1.730 linhas básicas do TRIP, no período auditado, havia mais de um permissionário, o 
que configurou verdadeiros monopólios, a despeito da regulamentação dispor que a exclusividade não é uma 
prerrogativa da operação dos serviços. 
225 O relato menciona que a alta quantidade de linhas em operação sob medidas judiciais só comprova o fato do 
ritmo lento na realização das licitações e da inadequação das premissas adotadas para identificá-las. Dentre os 
motivos justificadores das liminares, constataram-se demanda não atendida, ausência de licitação, exigência de 
requisitos restritivos à entrada no mercado (e.g. idade máxima da frota, frota mínima, tipo de veículo). 
226 As poucas licitações até o momento feitas não foram eficazes, pois não conseguiram imprimir 
competitividade ao mercado, haja vista a constatação de operação com exclusividade de fornecedor em cerca de 
95% das linhas de TRIP, ou seja, verdadeiros monopólios. Cabe salientar que, a despeito de várias linhas 
operarem por medidas judiciais, em tese nada impede que as devidas licitações para regularizar essas situações 
sejam providenciadas e postas a termo. 
227 Conforme a regulamentação do setor, os prazos de delegação são estipulados em 15 anos e, por conta dessa 
extensão, terminam por servir de barreiras à entrada no setor. 
228 Os casos possíveis de decreto autônomo são estabelecidos pelo artigo 84, inciso VI, da CF/1988 e alterações 
dadas pela Emenda Constitucional 32/2001. Saliente-se, entretanto, que o Decreto Federal 2.521/1998 (BRASIL, 
1998) não é o primeiro a regular o setor, em absoluto. O relato afirma que o TRIP sempre foi regulamentado via 
decreto. 
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Nesta auditoria, que tem extenso relato, a equipe técnica sugeriu que fossem feitas várias 

recomendações, por conta dos achados observados. O Ministro Relator acatou todas essas 

propostas, exceto a recomendação de abertura das licitações a consórcios, em virtude de 

superveniência já estabelecida anteriormente229 que deixou assentada a impossibilidade de 

participação de consórcios em licitações de permissões de serviços públicos. Dessa forma, foi 

sugerida deliberação para (in verbis230): 

▪ 1. recomendar ao Ministério dos Transportes e à Agência Nacional de Transportes 
Terrestres - ANTT que negociem junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE a inclusão de questionamentos necessários à elaboração de 
políticas públicas para o setor de transporte rodoviário interestadual e internacional 
de passageiros nas pesquisas já programadas, tais como censo, PNAD e POF/PPV, 
para subsidiar a elaboração de políticas do transporte rodoviário interestadual e 
internacional de passageiros; 
▪ 2. representar à Procuradoria-Geral da República, com fulcro no que prevê o 
inciso XI do art. 71 da CF/88, acerca da inconstitucionalidade do Decreto nº 
2.521/98, que não se coaduna ao estabelecido no inciso IV do art. 84 da CF/88; 
▪ 3. recomendar ao Ministério dos Transportes que realize estudos prévios, 
inclusive análise de sensibilidade, a fim de identificar a possibilidade de utilização 
de recursos públicos para custear as gratuidades previstas em lei, (...), como forma 
de se propiciar a redução da exclusão social e de se perseguir a justiça tarifária; 
▪ 4. recomendar à Casa Civil da Presidência da República que: 
▪ 4.1. dê pleno funcionamento ao Conselho Nacional de Integração de Políticas de 
Transporte - CONIT, ao qual compete propor políticas nacionais de integração dos 
diferentes modos de transporte, como previsto no art. 5º da Lei nº 10.233/2001; 
▪ 4.2. adote as providências cabíveis para que venha a figurar entre as atribuições da 
ANTT a possibilidade de estabelecer restrições, limites ou condições para 
empresas, grupos empresariais e acionistas, quanto à obtenção e transferência de 
concessões, permissões e autorizações, à concentração societária e à realização de 
negócios entre si, com vistas a propiciar concorrência efetiva entre os agentes e a 
impedir a concentração econômica na exploração de bens públicos e na prestação 
de serviços públicos; 
▪ 5. determinar ao Ministério dos Transportes e à Agência Nacional de Transporte 
Terrestres, em vista do disposto no inciso III do art. 24 da Lei nº 10.233/2001, que: 
▪ 5.1. revejam, para os futuros certames licitatórios, o modelo de remuneração 
vigente, observadas as seguintes premissas: 
▪ 5.1.1. consideração de uma taxa de remuneração utilizando métodos consagrados 
na literatura de finanças corporativas (usualmente aplicados em outros setores que 
foram submetidos a alguma forma de delegação de serviços públicos ou em 
avaliação de ativos privatizados) que levem em conta o custo de capital em função 
dos seus diversos componentes de financiamento, bem como os riscos e as 
particularidades do serviço permitido; 
▪ 5.1.2. preservação do risco associado à prestação do serviço público pelo 
particular, como define o inciso IV do art. 2º da Lei nº 8.987/95 no que concerne ao 
instituto da permissão; e 
▪ 5.1.3. estímulo ao aumento da qualidade e transferência do ganho de 
produtividade ao usuário, por intermédio da modicidade tarifária, em atenção ao 
que dispõe o inciso X do art. 29 da Lei nº 8.987/95; 
▪ 5.2. adotem as providências necessárias no âmbito das respectivas jurisdições, no 
sentido de procederem, no prazo de 360 dias, às licitações das linhas de transporte 

                                                 
229 Através do Acórdão 564/2004 – Plenário, processo 550.232/1997-4. 
230 Decidiu-se por citar literalmente, e não resumir as deliberações, a fim de que a leitura fosse o mais direta 
possível, e para que se evitassem inadequadas interpretações de um eventual conteúdo resumido, haja vista a 
grande quantidade e abrangência de temas abordados. 
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rodoviário interestadual e internacional de passageiros que estão operando por 
decisão judicial; 
▪ 6. determinar à ANTT, tendo em vista o disposto no inciso III do art. 24 c/c o 
inciso I do art. 26, todos da Lei nº 10.233/2001, que para as futuras licitações: 
▪ 6.1. realize estudos a fim de atualizar os procedimentos adotados para delegação 
do transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros à iniciativa 
privada, em específico, quanto: 
▪ 6.1.1. à premissa básica utilizada para identificar as linhas a serem licitadas, 
passando da rentabilidade à obrigatoriedade de se disponibilizar o serviço público, 
assim definido na alínea ‘e’ do inciso XII do art. 21 da Constituição Federal/88, 
adequando-se o esquema operacional da linha (tipo de veículo e frota) às 
características da região e ao público-alvo que se pretende atender; 
▪ 6.1.2. à participação das pessoas físicas no processo licitatório, como estabelece o 
inciso IV do art. 2º da Lei nº 8.987/95, principalmente para as ligações não atrativas 
às empresas de porte, com intuito de disponibilizar a oferta regular dos serviços; e 
▪ 6.2. observe o disposto no art. 15 da Lei nº 8.987/95 para efeito de adoção de 
critério para julgamento das propostas em procedimento licitatório, haja vista que o 
parágrafo único do art. 16 do Decreto nº 2.521/98 cria regra onde não há; 
▪ 6.3. reveja os critérios de qualificação econômico-financeira, adequando-os aos 
termos do § 3º do inciso III do art. 31 da Lei nº 8.666/93, no intuito de ampliar a 
concorrência e promover a modicidade tarifária; 
▪ 6.4. reveja os critérios de qualificação econômico-financeira relativos às garantias 
exigidas por ocasião da assinatura do contrato, previstas no § 2º do art. 56 da Lei nº 
8.666/93, limitando-se esse montante ao valor total de investimentos previsto para o 
empreendimento; 
▪ 6.5. fundamente, para os próximos editais de licitação e a partir das peculiaridades 
do setor, a adoção do Índice de Liquidez Geral - ILG, ou outro que vier a lhe 
suceder, como parâmetro para habilitação econômico-financeira dos licitantes; 
▪ 6.6. faça constar nos editais de licitações futuras, quando for o caso, as possíveis 
fontes de receitas alternativas, complementares ou acessórias, bem como as 
provenientes de projetos associados, de acordo com o disposto no inciso VI do art. 
18 da Lei nº 8.987/95; 
▪ 6.9. suprima da minuta de contrato a ser utilizada em futuras licitações o tipo de 
veículo necessário para operação do serviço, por restritivo, mantendo-se em anexo, 
conforme estabelece o inciso II do art. 23 da Lei nº 8.987/95, o esquema 
operacional, estabelecido em procedimento licitatório, no qual constará o modo, 
forma e condições de prestação do serviço; 
▪ 6.10. inclua na minuta de contrato a ser utilizada em futuras licitações de outorga 
de permissão cláusula prevendo a rescisão unilateral do contrato, em razão da 
precariedade do instituto, bem como suprimir a previsão de indenização ao 
permissionário; 
▪ 6.11. acrescente todas infrações previstas na Resolução nº 233, de 25/6/2003, ou 
outro normativo que venha a substituí-la, às situações que ensejam a aplicação de 
multas citadas na minuta do contrato, mantida a obrigação de o contratado observar 
o disposto na legislação punitiva vigente à época do certame; 
▪ 6.12. adapte a minuta de contrato a ser utilizada em futuras licitações aos 
procedimentos aprovados por meio da Resolução ANTT nº 248, de 14/7/2003, ou 
outro normativo que venha a substituí-la, quanto ao envio trimestral de dados 
mensais de desempenho operacional e balancetes analíticos mensais, bem como o 
envio anual de dados contábeis das permissionárias; 
▪ 7. determinar ainda à ANTT que: 
▪ 7.1. promova pesquisas e estudos específicos de demanda de serviços de 
transporte de passageiros, conforme previsto no inciso I do art. 24 da Lei nº 
10.233/2001, observando os conceitos indicados na microeconomia, em especial, 
quanto à elasticidade-preço e à elasticidade-renda da demanda, ao preço do serviço, 
ao preço dos serviços substitutos e complementares e da renda dos potenciais 
usuários; 
▪ 7.2. reveja a redação dada ao inciso II do § 3º do art. 15 da Resolução ANTT nº 
18/2002 de forma a não restringir a participação no processo licitatório de 
interessados que, apesar de não prestarem serviço de transporte de passageiros, 
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comprovem a disponibilidade de quadro profissional apto para a prestação do 
serviço, pois tal dispositivo, na forma que consta no citado normativo, restringe a 
concorrência no certame licitatório e promove a concentração do setor; 
▪ 7.3. identifique entre as atividades econômicas que estão sendo exploradas pelas 
permissionárias de serviço de transporte rodoviário interestadual e internacional de 
passageiros, as que se enquadram no conceito constante do art. 11 da Lei nº 
8.987/95, a fim de apurar as possíveis receitas alternativas, complementares, 
acessórias ou de projetos associados e revertê-las à modicidade tarifária, aditando, 
conforme o caso, os contratos em vigor; 
▪ 7.6. implante plano de contas uniformizado para as empresas permissionárias, 
estruturado de forma a distinguir os registros contábeis relativos às atividades de 
transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros; 
▪ 8. determinar à SEFID a realização do monitoramento da implementação do 
Acórdão que vier a ser prolatado nestes autos, nos termos do art. 243 do RI/TCU, 
combinado com o item 9.2 do Acórdão 778/2003 - TCU – Plenário (TCU, 2004d, 
passim). 

 

6.1.6.2. Acórdão 1.926/2004 - Plenário (TCU, 2004d) 
 

O Pleno do TCU acordou em acatar o voto do Ministro Relator, fez à ANTT as deliberações 

sugeridas, e arquivou o processo. 

 

6.1.7. Resumo das ações do TCU 
 

O quadro 13, no Apêndice D, apresenta um resumo das ações do Tribunal de Contas federal e 

mostra o resultado da contribuição da sua atuação para a qualidade da prática regulatória 

setorial, organizadas por parâmetro do Modelo proposto, para posteriores análises. Tendo em 

vista que a coluna “Tipo de Ação do TCU” sempre aponta deliberações para solução de 

problemas detectados, partiu-se da premissa que a qualidade regulatória antes das auditorias 

do Tribunal, para os pontos observados, era inadequada. Salienta-se, entretanto, que essa 

inadequação não é necessariamente considerada em relação às disposições do Modelo 

proposto, mas sim pela própria natureza dos problemas apontados. Dessa forma, eventuais 

melhorias efetivamente decorrentes das deliberações Tribunal podem ser apontadas. 

 

Nos processos analisados, os Ministros Relatores geralmente acataram as propostas feitas 

pelas equipes técnicas que fizeram as auditagens sobre o TRIP231, e o Pleno da Casa sempre 

acatou os votos dos Relatores. 

 

                                                 
231 Exceção se fez apenas à sugestão de permitir a participação de consórcio nos certames para delegação do 
TRIP, que não foi acatada nem pelo Ministro Relator nem pelo Pleno do TCU, haja vista disposição 
superveniente já ter estabelecido a impossibilidade de participação de consórcios em licitações de permissões de 
serviços públicos. 
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Frise-se que, além das determinações constantes do quadro 13 (Apêndice D), o TCU fez 

outras que não foram encaixadas em nenhum dos parâmetros do Modelo proposto, a saber: 

 - Recomendação ao MT e à ANTT que negociem junto ao IBGE a inclusão de 

questionamentos necessários à elaboração de políticas públicas para o setor de TRIP nas 

pesquisas já programadas, tais como censo, PNAD e POF/PPV; 

 - Representação à Procuradoria-Geral da República, acerca da inconstitucionalidade 

do Decreto 2.521/1998 (BRASIL, 1998). 

 

Essas ações indicadas pelo Tribunal de Contas, caso postas em prática, certamente 

contribuirão para uma melhoria da qualidade regulatória e institucional do TRIP. Entretanto, 

até o momento se está no aguardo para ver o fruto das determinações. 

 

6.2. TCE/BA 
 

A equipe técnica do TCE/BA realizou na AGERBA uma Auditoria Operacional, Processo 

TCE/007893/05, relativa ao exercício financeiro de 2005 que envolveu diversos aspectos, 

dentre os quais podem ser destacados pontos de auditagem232 que tiveram relação com o 

escopo desta Dissertação. 

 

Constatou-se desvio de finalidade na AGERBA, haja vista a Lei Estadual 7.314/1998 

(BAHIA, 1998a) não ter posto entre as competências da Autarquia a realização licitações para 

delegação dos serviços de TIPO. Entretanto, a Resolução 27/2001 (AGERBA, 2001b), com 

base no que o Decreto Estadual 7.426/1998 (BAHIA, 1998b) dispôs, estabeleceu que a 

AGERBA realizasse os certames delegatórios dos serviços. Assim, aconteceu que o citado 

decreto feriu norma que lhe era hierarquicamente superior, bem como a própria AGERBA se 

atribuiu competência que a Lei que a criou não lhe deu. Além dessa incongruência jurídica, o 

relato técnico mencionou que não era razoável que o mesmo órgão fosse simultaneamente 

concessor e fiscalizador de serviço público por ele mesmo delegado, e que essa confluência de 

competências prejudicava o papel de voz da cidadania - de encontrar o ponto de equilíbrio 

entre a qualidade do serviço e o justo preço pago pelo usuário - que uma agência regulatória 

devia ter. Também lembrou o relatório que o desvio de finalidade resulta comprometimento 

                                                 
232 Esses aspectos correspondem aos parâmetros 4A, 12F, 13D, 16F, 19C e 22O do Modelo proposto. 
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do desempenho da Agência, haja vista mobilizar recursos materiais e humanos e causar o 

desvio do seu objetivo primordial de fiscalizar e regular os serviços; 

 

Foi verificado que a Agência não dispunha de mecanismos de aferição da eficiência, eficácia 

e efetividade dos serviços prestados pelas operadoras, o que impede a aferição de 

desempenho. 

 

O relato técnico diagnosticou que a Ouvidoria da Agência atuava principalmente como 

mediadora de conflitos entre as operadoras e os usuários, e que havia um serviço de 

recebimento de denúncia por telefone, e que, segundo o Ouvidor, mais de 80% dos casos 

resultavam de solução amigável entre as partes. Constatou-se, entretanto, que os serviços da 

Ouvidoria não eram conhecidos pela maior parte das cidades do Estado. 

 

Foi verificada fragilidade no quadro de pessoal da AGERBA e distribuição desproporcional 

dos fiscais entre os diversos pólos de fiscalização do Estado, tendo sido constatada maior 

concentração nas maiores cidades. Havia 126 fiscais para todos os serviços públicos de 

transportes rodoviários e hidroviários, energia e comunicações sob competência da Autarquia, 

e desses apenas 38% eram concursados233, o que não resultava em quantidade significativa de 

pessoal especializado em fiscalizar os serviços de TIPO234. Também foi observada escassez 

de veículos para a realização de blitz na prestação dos serviços. 

 

No que toca às renovações das linhas existentes, sem entrar no mérito da sua conveniência ou 

não sob o ponto de vista da Regulação Econômica, mas levando em conta uma abordagem 

formal das normas postas à época da auditagem, o relato informou que haviam sido feito 34 

processos até o mês de agosto de 2005, e desses vários apresentavam irregularidades em 

decorrência da renovação ter sido efetuada com operadoras inadimplentes quanto ao 

pagamento de multas decorrentes de autos de infração. 

 

                                                 
233 Essa situação também se repetia em outros setores da Agência, a exemplo da Ouvidoria que dispunha de 22 
funcionários, e destes apenas um era do quadro permanente da Administração. 
234 A fiscalização ocorria sob duas maneiras: por denúncia recebida pela Ouvidoria e convencional, em 
decorrência de planejamento previamente elaborado na sede da AGERBA. Esta modalidade era realizada por 
amostragem e tinha por critério de seleção o histórico do maior número de reclamações dos usuários e um 
sistema de escolha por rodízio de operadoras, e eram fiscalizados aspectos relativos à higiene, à manutenção, ao 
cumprimento de horário, ao estado de conservação e condições de trafegabilidade dos veículos. 
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Também foi constatado que a Autarquia não havia concluído a elaboração do Plano Diretor 

do transporte intermunicipal de passageiros, instrumento de extrema relevância para uma 

maior eficiência e eficácia do sistema, inclusive por se pretender que afira qualitativa e 

quantitativamente a prestação dos serviços e a viabilidade da implantação de novas linhas. 

 

Por conta das irregularidades acima anotadas, a equipe técnica do TCE/BA sugeriu que se 

fizessem as seguintes recomendações à AGERBA: 

 - que a Autarquia não licitasse os serviços de TIPO, a fim de que possa desempenhar 

satisfatoriamente seu papel primordial de fiscalização e regulação, e que fossem procedidos 

ajustes na legislação, a fim de se regularizar o desvio de finalidade detectado; 

 - que fossem implementados mecanismos de aferição de desempenho das operadoras; 

 - que os serviços da Ouvidoria fossem mais divulgados em todas as cidades do Estado 

da Bahia, a fim de que fosse ampliado seu alcance; 

 - que fosse realizado concurso público para prover a AGERBA de quadro funcional 

adequado ao desenvolvimento de suas atribuições; 

 - que a AGERBA só renovasse contratos com operadoras que se encontrassem 

adimplentes quanto ao pagamento de multas decorrentes de autos de infração ao regulamento 

baiano dos serviços de TIPO; 

 - que, de imediato, fosse providenciada conclusão e implantação do Plano Diretor de 

Transportes do Estado da Bahia. 

 

Em seu voto, o Conselheiro Relator do processo concordou com o relato técnico, opinião 

acompanhada pelo Pleno do TCE/BA que decidiu através da Resolução 055/2006 (TCE/BA, 

2006b) encaminhamento do relatório e da Resolução à AGERBA para que tomasse 

providências para o cumprimento das determinações feitas. 

 

O quadro 14, no Apêndice E, apresenta um resumo das ações do Tribunal de Contas baiano e 

mostra o resultado da contribuição da sua ação para a prática regulatória, organizadas por 

parâmetro do Modelo proposto, para posteriores análises. Tendo em vista que a coluna “Tipo 

de Ação do TCE/BA” sempre aponta deliberações para solução de problemas detectados, 

partiu-se da premissa que a qualidade regulatória antes da auditoria operacional, para os 

pontos observados, era inadequada. Salienta-se, entretanto, que essa inadequação não é 

necessariamente considerada em relação às disposições do Modelo proposto, mas sim pela 
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própria natureza dos problemas apontados. Dessa forma, eventuais melhorias efetivamente 

decorrentes das deliberações do Tribunal podem ser apontadas. 

 

Salienta-se que, em relação às informações da AGERBA acerca de providências relativas às 

deliberações feitas pelo TCE/BA, não se pode afirmar nesta Dissertação se elas já foram 

cumpridas ou não, em virtude do ainda não fazimento de outra auditoria que pudesse checar 

os compromissos assumidos pela Autarquia. 

6.3. TCE/RJ 
 

A seguir são descritos os nove processos realizados pelo TCE/RJ, e alcançados pelo 

questionário basilar desta pesquisa, que fornecem elementos para análise. No título de cada 

sub-seção são grafados, entre parêntesis, a que parâmetros do Modelo de auditagem proposto 

as ações do Tribunal correspondem, a fim de que, posteriormente, interpretações sejam 

desenvolvidas. Da análise dos processos efetuados, sucintamente descritos nas seções 

seguintes, pode-se observar que a ação do TCE/RJ no TIPO passou a ocorrer nos anos 2000. 

 

6.3.1. Processo 109.762-1/99 (corresponde ao parâmetro 22O do Modelo proposto) 
 

6.3.1.1. Relatório de Inspeção Ordinária realizada no DETRO referente ao período de 

jan/1999 a abr/1999 
 

A equipe técnica do TCE/RJ fez análise de aspectos relacionados às licitações para os 

serviços de TIPO. Considerando que o DETRO tem como atividade fim a concessão e 

fiscalização das linhas de ônibus intermunicipais, foram solicitados para exame documentos 

relativos a uma amostra de contratos de adesão para prorrogação de delegações. Entretanto, a 

Autarquia não entregou a documentação, e a equipe do TCE/RJ, após várias reiterações da 

solicitação também não atendidas, solicitou abertura de processo de sonegação de 

documentos, o que ocorreu através do processo 108.083-6/99235. 

                                                 
235 Nesse processo o TCE/RJ além de decidir aplicar multas ao então Diretor Administrativo e ao então 
Presidente do DETRO resolveu notificá-los para entregar dentro de cinco dias, para exame da equipe de inspeção 
do Tribunal, os contratos de adesão e processos para prorrogação de delegações do sistema de transportes 
intermunicipal do Estado. Os personagens multados recorreram contra as multas e, como tinham sido exonerados 
antes de receberem a notificação para entrega dos contratos de adesão e processos para prorrogação de 
delegações, e como vinte e três contratos terminaram sendo, ainda que intempestivamente, disponibilizados para 
análise, e noventa e um outros contratos efetivamente vieram a ser analisados na Inspeção Especial, realizada em 
decorrência da Decisão relativa ao Processo 109.762-1/99, o processo foi arquivado. 



164 

 

 

 

 

6.3.1.2. Decisão (TCE/RJ, 2001) 
 

Diante dos fatos apontados no Relatório de Inspeção Ordinária, o Plenário do TCE/RJ, em 

acordo com o voto do Conselheiro Relator, deu conhecimento ao relato, arquivou-o, e decidiu 

pela realização de Inspeção Especial no DETRO, o resultou a instauração do Processo 

112.039-0/00 adiante comentado, para que fosse realizado um exame mais detalhado nos 

serviços de transporte intermunicipal por ônibus, com ênfase em: 

 - situação precária do transporte; 

 - possível cobrança abusiva de tarifas; 

 - verificação se as delegações foram precedidas de licitação; 

 - verificação dos contratos vigentes sob os aspectos operacionais e institucionais. 

 

6.3.2. Processo 112.039-0/00 (corresponde ao parâmetro 22O do Modelo proposto) 
 

6.3.2.1. Relatório de Inspeção Especial realizada no DETRO 
 

Este processo tratou de Inspeção Especial no DETRO para exame detalhado do 

transporte intermunicipal, conforme decidido no Processo 109.762-1/99. A equipe técnica do 

TCE/RJ chegou a conclusões acerca dos dois últimos pontos da citada Decisão, e solicitou ao 

Pleno do Tribunal que fossem realizadas outras auditorias a fim de se ter um posicionamento 

melhor sobre os dois primeiros assuntos. 

 

Em relação ao terceiro tópico, narrou o relatório a dificuldade em descobrir a gênese das 

delegações em vigor, em virtude desses documentos serem oriundos dos antigos Estados do 

Rio de Janeiro e da Guanabara. Foram detectadas também ligações mais recentes236. 

 

                                                 
236 Os contratos do Rio de Janeiro passaram por diversas instituições (Departamento de Estradas de Rodagem, 
Comissão de Controle de Concessão de Transportes Coletivos, Departamento Geral de Transportes Concedidos) 
até desaguarem no DETRO, tendo sido detectada uma relação com os nomes das permissionárias, nomes das 
ligações, e datas dos termos de obrigação (antecessores dos atuais contratos). Quanto às delegações oriundas da 
Guanabara, transferidos da União para o Estado do Rio de Janeiro quando da fusão dos dois estados, não havia 
registros. Contudo, a relação dos termos de obrigação do antigo Estado do Rio de Janeiro já não coincidia mais 
com a relação das permissionárias e respectivas ligações em operação quando da feitura do relatório. Isso 
decorre porque ao longo dos anos muitas ligações foram extintas, mudaram de permissionários, os 
permissionários mudaram de razão social, ou ainda os contratos não constavam mais dos arquivos do DETRO. 
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De todas as 1.090 ligações237 existentes e sob a responsabilidade do DETRO apenas 24 

tinham sido objeto de licitação, realizadas através dos editais 01 a 07238. Desses certames 

foram celebrados termos de obrigação nos mesmos moldes dos que eram realizados no antigo 

Estado do Rio de Janeiro, haja vista as licitações terem ocorrido em 1991 antes, portanto, do 

advento da Lei Federal 8.987/1995 (BRASIL, 1995a). Salienta-se que os serviços decorrentes 

dessas licitações estavam sub judice quando da feitura do relatório. 

 

Baseado na Lei Estadual 2.831/1997 (RIO DE JANEIRO, 1997), o DETRO transformou os 

antigos termos de obrigação de 87 dos 109 permissionários em contratos de adesão239, e 

prorrogou essas permissões em mais 15 anos, o que fez com que os contratos tivessem 

validade até 2012, sendo permitidos ainda mais 15 anos de prorrogação (o que levaria a 

vigência dos contratos até 2027). A equipe elaboradora do relatório, com fulcro em 

posicionamento anterior do próprio TCE/RJ240, entendeu que os contratos de adesão 

resultantes da aplicação da citada lei estadual, por conta das prorrogações sem licitação, 

estavam eivados de vícios insanáveis, sendo, portanto, ilegais. Por conta disso, a equipe 

técnica do TCE/RJ recomendou que se tomassem procedimentos de imediato para realização 

de certames, mantendo-se em vigor os serviços vigentes apenas pelo prazo necessário para a 

realização das licitações. 

 

Em relação ao quarto ponto de auditoria, a equipe, por entender os contratos de adesão ilegais, 

se absteve de analisar-lhes a execução, tanto sob o aspecto operacional quanto ao 

institucional. 

 

Portanto, como conclusões gerais o Relatório de Inspeção Especial sugeriu ao Pleno do 

Tribunal de Contas: 

 - autorizar o prosseguimento dos trabalhos no DETRO a fim de realizar as análises 

relativas à qualidade e ao valor das tarifas dos serviços de TIPO que haviam sido 

determinadas na Decisão relativa ao Processo 109.762-1/99; 

                                                 
237 Esse número engloba as linhas dentro e fora da Região Metropolitana do Estado. 
238 Essas licitações foram analisadas e aprovadas pelo TCE/RJ nos processos 113.139-0/90, 101.160-5/91 e 
110.591-3/91 e respectivas Decisões. Disponível em: <http://www.tce.rj.gov.br/main.asp?Team={85E072FB-
554A-46A4-8333-5BFCCF444EA1}>. Acesso em: 06/out/2007, 21:21hs. 
239 As outras 22 ligações continuavam sob a égide dos antigos termos de operação. 
240 O TCE/RJ, em Decisões relativas aos processos 261.450-9/99 e 261.447-2/99, acerca de inspeções especiais 
realizadas nos municípios de Araruama e Cabo Frio, havia negado aplicação, por entender inconstitucional, a leis 
municipais que estabeleciam prorrogação instantânea de delegações sem o que houvesse prévia licitação. 
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 - determinar prazo para que o DETRO promova licitações para regularização das 

permissões relativas ao TIPO vigentes no Estado do Rio de Janeiro. 

 

6.3.2.2. Decisão (TCE/RJ, 2000) 
 

Em relação aos aspectos levantados pelo Relatório de Inspeção Especial, o Plenário do 

TCE/RJ, em acordo com o voto do Conselheiro Relator, concordou apenas parcialmente com 

o relato e decidiu que: 

 - os contratos de adesão vigentes, oriundos dos termos de obrigação, encontram 

amparo na Lei Estadual 2.831/1997 (RIO DE JANEIRO, 1997) e, portanto, são legais, não 

havendo necessidade de regularização dos serviços via feitura de licitações; 

 - fosse dado prosseguimento às averiguações sobre qualidade e tarifa dos serviços de 

TIPO. 

 

6.3.3. Processo 108.001-5/01 (corresponde aos parâmetros 12F, 13D, 16F e 18J do 
Modelo proposto) 
 

6.3.3.1. Relatório de Inspeção Especial realizada no DETRO 
 

A auditoria teve como escopo a averiguação sobre qualidade e tarifa dos serviços de TIPO, 

conforme Decisão do Processo 112.039-0/00. 

 

Para a análise da qualidade dos serviços a equipe técnica do TCE/RJ decidiu adotar como 

parâmetros a observação das reclamações feitas pelos usuários contra a prestação dos serviços 

e a quantidade das multas aplicadas pelo DETRO às operadoras241. A equipe do TCE concluiu 

que: 

                                                 
241 De início, o relatório alerta que o DETRO apresentava séria carência de pessoal e escassez de recursos 
materiais. O relato apresenta quadro com tipificação das reclamações e nome das empresas reclamadas, faz um 
ranking das operadoras campeãs de reclamação, mas conclui dizendo que como o quantitativo das reclamações 
pode estar subestimado, em virtude de carência de estrutura do DETRO, os números não permitem maiores 
conclusões (foi registrado um total de 2.936 reclamações no ano de 2000, diante de apenas 3 elogios feitos pelos 
usuários). Dentre as reclamações mais detectadas destacam-se: recusa de passe de estudante; não parada em 
ponto; horário irregular; direção perigosa. 
Em 2000 foram aplicadas 2.876 multas, o que não possibilitou conclusões definitivas em virtude desse número 
poder ter sido subestimado, por conta da carência da fiscalização do DETRO. É apresentado um quadro, com 
tipificação de infrações, oriundo de uma amostragem de quatro postos de fiscalização, de um total de 11 
existentes. Esses quatro postos foram os que apresentaram maior incidência de multas em 2000, num total de 
2.318 multas. Os tipos de multas mais freqüentes foram: não concessão de gratuidade para pessoas com mais de 
65 anos, para deficientes e para estudantes; iluminação deficiente ou inexistente nas lanternas externas, nos 
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 - há carência de estrutura do DETRO para o recebimento das reclamações dos usuários 

dos serviços; 

 - o quadro do DETRO é insuficiente (pequeno) para suas funções; 

 - há falta de confiabilidade dos dados fornecidos pelo DETRO; 

 - ausência de indicadores de qualidade dificulta a análise dos dados, o que impede 

afirmar se as empresas, inclusive as que não tiveram reclamações ou multas, estão ou não 

prestando um bom serviço, haja vista a falta de elementos caracterizadores do bom serviço. 

 

Em relação ao estudo da modicidade da tarifa, observa o relatório, após diversas 

considerações acerca da fragilidade da ação do DETRO, que não se pode dizer se a tarifa é 

justa ou não, haja vista a Autarquia não realizar auditoria sobre os dados contábeis, 

financeiros, e operacionais das empresas operadoras dos serviços, elementos aqueles que irão 

determinar os custos lançados nas planilhas do cálculo tarifário. A equipe também aproveitou 

a oportunidade para auditar o valor do reajuste anual concedido às operadoras, através de 

análise do método de cálculo e dos elementos e dados empregados pelo DETRO242, e 

constatou diversas inconsistências. Por conta disso, realizou seu próprio cálculo, baseado no 

mesmo método, porém com números diferentes, tendo procurado eliminar ao máximo as 

incoerências da Autarquia. 

 

Em resumo, os problemas levantados pela equipe técnica do TCE/RJ relativos à modicidade 

tarifária foram os seguintes: 

 - inconsistências observadas no processo do cálculo de reajuste tarifário, em especial 

os relacionados à confiabilidade dos dados de número de passageiros, receitas, 

quilometragens percorridas e quantidade de veículos por tipo de serviços feitos243; 

 - não confiabilidade no número de empresas em operação244; 

 - não certeza do tamanho da frota245; 

                                                                                                                                                         
faróis, nos indicadores de frio e de mudança de direção; colocação ou retirada de avisos ou anúncios sem prévia 
autorização nos veículos e terminais; tráfego sem os limpadores de pára-brisas. 
242 O DETRO adotou as Instruções Práticas Atualizadas relativas ao Manual Prático para Cálculo das Tarifas de 
Ônibus Urbanos, do GEIPOT, adaptadas ao ônibus do tipo rodoviário. Salienta-se que o modelo empregado é do 
tipo cost plus. 
243 Porquanto as informações enviadas pelas operadoras ao DETRO quando do cálculo do reajuste foram 
totalmente diversas daquelas por elas mesmas enviadas ao longo do ano através dos BOMs -Boletins de 
Operações Mensais, documento mensalmente entregue pelas operadoras ao DETRO e que contêm números 
relativos a quantidade de passageiros transportados, receitas auferidas, e quilometragens percorridas. Ainda 
assim, os números adotados pelo DETRO no cálculo do reajuste são diversos daqueles informados pelas 
operadoras enviados à pedido do DETRO quando do cálculo do reajuste. 
244 Incoerência entre o total de empresas informado pelo DETRO como operando o sistema (49 firmas) e a 
quantidade encontrada pela equipe (45 operadoras). 
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 - idade da frota incerta246; 

 - dados operacionais inconsistentes247; 

 - falta de auditoria do DETRO nas operadoras248; 

 - inadequação de método de cálculo249; 

 - carência do quadro de fiscalização250; 

 - carência nos equipamentos251; 

 - falta de controle do DETRO sobre as linhas existentes252; 

                                                                                                                                                         
245 O DETRO não sabe com precisão o tamanho da frota do sistema para o TIPO, haja vista em três documentos 
diferentes constarem quantidades diferentes (643, 758, 761). A equipe do TCE, ao confrontar as quantidades 
consideradas pelo DETRO com os documentos enviados pelas operadoras quando do cálculo do reajuste 
concluiu que a Autarquia tentou fazer uma conciliação da frota nela cadastrada com a frota informada pelas 
operadoras. Isso mostra que o DETRO não tem controle efetivo sobre a frota, o que é grave haja vista esse dado 
influir significativamente no cálculo do reajuste. O DETRO usou uma frota operante (643 veículos) maior da 
percebida pelo TCE (635 ônibus), e adotou uma frota reserva inferior aos 10% estipulados pela equipe (esse 
percentual foi o extraído das médias dos números apresentados pelas operadoras), o que contribuiu para um 
reajuste maior do que o que deveria ter sido adotado. O DETRO ainda deixou de contabilizar os veículos de 
nove operadoras. A equipe do TCE adotou a quantidade informada pelos operadores, em virtude da 
inconsistência dos dados apresentados pelo DETRO, e demonstrou perplexidade com o fato do DETRO ter 
usado uma frota diversa da informada pelas operadoras, e disso resultar um reajuste maior do que se adotado 
fosse o quantitativo das próprias empresas interessadas no reajuste. 
246 O DETRO não tinha efetivo controle e conhecimento, e a equipe do TCE teve de confiar nos dados 
fornecidos pelas operadoras. Indagado o porquê de não dispor das idades, o setor responsável do DETRO 
informou que os funcionários responsáveis pelos dados até a pouco atualizavam as informações sem salvar as 
quantidades anteriores, o que impediu a formação de uma relação com dados históricos. 
247 O DETRO apresentou falhas nos dados relativos a quantidade de passageiros transportados, receitas, 
quilometragens percorridas, pois não usou apropriadamente os números proveniente da consolidação dos BOMs, 
o que influenciou decisivamente, para mais, o aumento percentual do reajuste tarifário. O DETRO se baseou nos 
números enviados pelas operadoras quando do cálculo do reajuste. Os dados adotados pelo DETRO foram 
inferiores ao achados pela equipe do TCE, que, não confiando na consolidação nos dados do DETRO, realizou 
toda uma consolidação dos BOMs. A equipe do TCE, apesar das evidências de não confiabilidade, empregou em 
seus cálculos os dados oriundos das consolidações dos BOMs por serem os únicos disponíveis para o cálculo dos 
dados operacionais. Quanto aos insumos que compõem os itens da planilha de cálculo tarifário, empregaram-se 
dados obtidos junto a fornecedores. 
248 A equipe do TCE destaca que nem os BOMs nem as informações enviadas pelas operadoras ao DETRO 
quando do cálculo do reajuste foram auditadas pelo DETRO, o que compromete o cálculo do reajuste tarifário. 
Também não são auditados os valores dos insumos que compõem os custos dos serviços. 
249 A equipe levantou alguns erros metodológicos do DETRO no cálculo dos dados operacionais (e.g. emprego 
de informações incompletas fornecidas por alguns operadores; estratificação de médias realizadas sobre base de 
dados contaminada, haja vista a inclusão de dados de empresas que não deveriam ter sido incluídas), o que põe 
em dúvida as médias dos dados operacionais empregados pelo DETRO no cálculo do reajuste. 
250 O relatório voltou a dizer que o quadro da fiscalização é insuficiente. O DETRO não conseguiu realizar 
plenamente uma de suas principais atribuições que é a fiscalização, haja vista a pequena quantidade de fiscais, 
que se limitam a trabalhos de rua, ficando prejudicada a auditoria nas empresas, o que tirou a credibilidade dos 
dados usados no cálculo do reajuste tarifário. Nessas auditorias, como já dito, deveria ser verificada a veracidade 
das informações relativas aos dados operacionais e aos custos dos insumos empregados nos serviços. 
251 O DETRO não dispunha de equipamentos modernos de informática, bem como fazia uso de mão-de-obra 
temporária para os serviços de digitação, o que pode ter contaminado o banco de dados com informações 
incorretas, que distorceram o cálculo do reajuste. 
252 A equipe do TCE constatou que havia linhas não registradas no banco de dados do DETRO, o que evidenciou 
a fragilidade da fiscalização e controle, e que fez crer que havia linhas criadas pelas operadoras sem o 
conhecimento do DETRO, o que terminou por onerar o cálculo tarifário, haja vista a receita dessas linhas não 
contribuírem para a modicidade tarifária, além de não ter havido o recolhimento dos impostos devidos. 
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 - valores dos insumos adotados pelo DETRO no cálculo dos custos de produção totais 

das operadoras e que determinam o valor do reajuste acima de parâmetros de mercado; 

 - falhas253 detectadas no cálculo do reajuste pelo DETRO, que resultaram num 

percentual de reajuste de 34,72%254 em oposição aos 3,72% calculados pela equipe do TCE. 

 

Portanto, quanto à modicidade da tarifa equipe do TCE apresentou as seguintes conclusões: 

 - os índices de reajuste calculados pelo DETRO não representaram adequadamente a 

realidade; 

 - a fragilidade do DETRO pode ser explicada pela escassez do quadro de pessoal de 

fiscalização, bem como da mão-de-obra técnica especializada para o cálculo do reajuste 

tarifário; 

 - havia a necessidade de aferição pelo DETRO, através de auditorias, dos dados 

operacionais e dos insumos, de modo a se obter um índice de reajuste confiável, o que não foi 

feito; 

 - o cálculo do reajuste foi baseado em planilhas de custos elaboradas pelas operadoras, 

com anuência do DETRO255; 

                                                 
253 Citaram-se as falhas: 
- adoção de preço de óleo diesel acima de valores de mercado, o que afetou os itens da planilha relativos a 
combustível e a lubrificantes; 
- adoção de preço inadequado para os itens pneus, câmaras e protetores em virtude do emprego dos valores de 
apenas uma marca, quando na realidade esses itens da frota foram fornecidos por mais de um fabricante, o que 
afetou os itens da planilha relativos à rodagem; 
- adoção de preço de recapagem acima de valores de mercado, o que afetou os itens da planilha relativos a 
rodagem; 
- não verificação junto às empresas dos preços efetivamente pagos pelos insumos, através de observação de notas 
fiscais correspondentes; 
- adoção dos valores dos insumos informados pelas operadoras quando da solicitação do reajuste, sem considerar 
eventuais descontos auferidos na aquisição dos insumos; 
- não contabilização correta da quantidade de chassis, bem como confusão entre as marcas existentes, o que 
afetou os itens da planilha relativos a peças e acessórios; 
- não consideração de eventuais descontos na aquisição de carrocerias, em função da quantidade da compra, o 
que afetou os itens da planilha relativos a peças e acessórios; 
- não controle da idade da frota, e emprego de valores diversos dos informados pelas operadoras quando da 
solicitação, resultando num reajuste superior ao que seria obtido com os dados das empresas, o que afetou os 
itens da planilha relativos a depreciação e também repercutiu no cálculo dos itens relativos à remuneração do 
capital; 
- despesas administrativas calculadas a maior haja vista não consideração dos veículos mais velhos da frota na 
composição do imposto de propriedade de veículos automotores; 
- em relação ao item pessoal empregado, adoção de valores do item salário majorado pela inclusão de hora 
refeição e contabilização de horas extras em duplicidade. 
254 Apesar do DETRO ter indicado o percentual de 34,72% de reajuste para o TIPO, a Secretaria de Transportes 
do Estado do Rio de Janeiro decidiu, unilateralmente, e aparentemente sem método de cálculo empregado, 
estabelecer um reajuste de 15%, o que gerou várias ações na Justiça por parte das operadoras. O Judiciário 
suspendeu os efeitos do reajuste de 15%, mas o Estado, através de sua Procuradoria Geral, entrou com recurso 
contra a decisão, e até a data do fechamento do relatório de auditoria do TCE a situação carecia de solução 
definitiva (cf. TCE/RJ, 2005). 
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 - discordância do reajuste calculado pelo DETRO em virtude das falhas observadas no 

emprego de itens de relevância para o valor do reajuste tarifário, notadamente: a) número de 

veículos que compõem a frota; b) estratificação inadequada das idades da frota; c) número de 

passageiros; d) quilometragem percorrida; e) receita auferida; f) preços dos insumos; g) 

médias (parâmetros de consumo) dos insumos; 

 - constatou-se a necessidade dos processos de reajuste serem mais transparentes, com 

participação dos usuários; 

- apesar de todo o método empregado pelo DETRO, e das incoerências realizadas, não 

foi o percentual de reajuste calculado pelo DETRO que foi efetivamente empregado na 

prática. O valor obtido pelo DETRO servia apenas de referencial para o Governo do Estado 

que foi quem, na prática, fixou o valor do reajuste, sem se basear em dados ou métodos 

técnicos. Percebe-se, portanto, um forte viés político nesse processo, o que faz com que as 

operadoras impetrem ações na Justiça contra os percentuais de reajustes fixados pelo Estado. 

Como já mencionado, o DETRO, apesar dos seus erros e fragilidades, chegou a um valor de 

34,72% para o reajuste e o Governo do Estado, através da Secretaria dos Transportes, fixou o 

reajuste em 15%. Salienta-se, entretanto, que ambos valores soaram elevados diante do 

percentual encontrado pela equipe do TCE/RJ de 3,72% para o reajuste. 

 

Como recomendações relativas à modicidade, a equipe sugeriu: 

 - anexar aos BOMs os balancetes mensais256; 

 - divulgação da planilha de custos e dos preços dos insumos nela empregados no 

Diário Oficial do Estado e em veículo de grande comunicação; 

 - que as receitas acessórias (e.g. transporte de cargas nos bagageiros dos ônibus) 

fossem incorporadas no cálculo da tarifa, em benefício da modicidade257; 

                                                                                                                                                         
255 Que dispunha de apenas 13 fiscais para 109 empresas em 1.090 linhas, e sem fiscais para auditar os dados das 
planilhas de custos apresentadas pelos particulares. 
256 Haja vista a constatação de limitação da ação do DETRO, que apenas fazia análise do balanço (índice de 
liquidez/endividamento) das operadoras, mas não auditava os BOMs. Como o período entre reajustes 
necessariamente não coincidia com o período abarcado pelo balanço, e devido aos dados informados pelas 
operadoras após solicitação do DETRO quando do cálculo do reajuste não coincidirem com os que as próprias 
operadoras apresentam ao longo do ano através dos BOMs, seria interessante que o DETRO exigisse que aos 
BOMs fossem anexados os balancetes mensais, com discriminação das receitas discriminadas por fontes: 
passageiros e cargas. Isso permitiria que fossem checadas, através das receitas, as reais quantidades de 
passageiros transportadas, o que evitaria que quando do cálculo do reajuste se empregassem dados fornecidos 
pelas operadoras de última hora e tendenciosos. 
257 Para tanto, os BOM deveriam informar essas receitas em separado das receitas dos passageiros e de eventuais 
outras receitas. 
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 - que o DETRO se modernizasse em termos tecnológicos e que exigisse que as 

operadoras melhor se informatizassem, a fim de melhorar a conferência das informações 

contidas nos BOM; 

 - que o DETRO, mesmo com a atual estrutura, padronizasse os BOMs e outros 

documentos necessários para o controle e a fiscalização; 

 - que o DETRO realizasse uma auditoria na área de pessoal das operadoras antes do 

próximo reajuste; 

- que o DETRO, com brevidade, iniciasse estudo minucioso baseado em informações 

auditadas e em preços de insumos comprovados por meio de notas fiscais de compras e/ou 

serviços, a fim de corrigir as distorções dos reajustes anteriores; 

 - que o DETRO elaborasse banco de dados confiável e atualizado com os custos dos 

insumos dos serviços de transporte rodoviário por ônibus. 

 

Dessa forma, como conclusões gerais, o Relatório de Inspeção Especial sugeriu ao Pleno do 

Tribunal de Contas as seguintes deliberações para o DETRO258: 

 - determinações: 

  · promoção e reestruturação de pessoal da fiscalização, a fim do DETRO 

conseguisse desempenhar suas funções precípuas; 

  · melhoria do sistema de telefonia da Assessoria de Comunicação, para que os 

usuários tivessem maior facilidade em apresentar suas queixas e reclamações contra a 

prestação dos serviços das operadoras; 

  · realização de fiscalizações in loco nas transportadoras, a fim de auditar a 

veracidade dos dados operacionais das empresas, principalmente a quantificação da frota e o 

fator de utilização de pessoal; 

  · exigência para as operadoras apresentarem as notas fiscais de mercadorias 

e/ou serviços, sempre que estas exibissem custo acima dos valores de mercado; 

  · padronização do BOM, de modo a facilitar a extração e conferência dos dados 

neles constantes; 

  · promoção do cálculo da tarifa relativa a cada linha, antes de iniciar novo 

cálculo tarifário, a fim de que se corrigissem distorções acumuladas em reajustes anteriores e 

favorecer a modicidade tarifária259; 

                                                 
258 Essas deliberações posteriormente foram checadas no Processo 115.491-9/03, adiante comentado. 
259 Ao fazer essa determinação, de certa forma o TCE/RJ procurou estimular o DETRO a fugir do aspecto cost 
plus do modelo adotado. 
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 - recomendações: 

  · fazer com que operadoras encaminhassem mensalmente seus balancetes 

mensais juntamente com os BOMs , com indicação discriminada das receitas dos passageiros, 

das cargas e outras eventuais; 

  · implementar banco de dados compatível com suas atribuições, com indicação 

de custos de insumos de transportes atualizados, a fim de que se dispusesse de dados 

confiáveis para os cálculos dos reajustes tarifários. 

 

6.3.3.2. Decisão (TCE/RJ, 2006a) 
 

Diante dos fatos apontados no Relatório de Inspeção Especial, e após acolhimento das razões 

da Defesa apresentada pelo DETRO, e conseqüente não concordância com o Relatório de 

Inspeção260, inclusive porque o Ministério Público Especial junto ao TCE/RJ não entendeu 

que houve irregularidade quanto à economicidade, o Plenário do TCE/RJ, em acordo com o 

voto do Conselheiro Relator, mandou arquivar o Processo e decidiu que: 

 - a Autarquia especificasse de forma detalhada o método do cálculo do reajuste 

empregado; 

 - observação do cumprimento da deliberação anterior em futura Inspeção Ordinária no 

DETRO. 

 

6.3.4. Processo 112.131-6/01 (corresponde ao parâmetro 16F do Modelo proposto) 
 

6.3.4.1. Relatório de Inspeção Ordinária realizada no DETRO referente ao período de 

jul/2000 a 30/dez/2000 
 

A ação da equipe técnica do TCE/RJ abarcou a constatação de que as receitas do DETRO 

decorrentes da arrecadação de incidência de multas por infrações ao Decreto 3.893/1981 (RIO 

DE JANEIRO, 1981) superaram a previsão orçamentária de R$ 181.650,00 e alcançou o valor 

de R$ 1.000.440,53261. A estrutura de fiscalização informada pelo DETRO, responsável pela 

observação das infrações que resultaram nas multas por desobediência do Regulamento, era 

composta de 68 servidores. 

                                                 
260 Salienta-se que a equipe técnica do TCE/RJ considerou inconsistentes as razões da Defesa apresentada pelo 
DETRO, por não agregarem substância material. 
261 Não são apresentadas, entretanto, a quantidade de autos de infração que correspondem ao montante de multas 
indicado, nem a tipificação das infrações mais comuns. 
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6.3.4.2. Decisão (TCE/RJ, 2002) 
 

Nos aspectos atinentes ao escopo desta Dissertação os achados do Relatório de Inspeção 

Ordinária não ensejaram nenhuma deliberação do Plenário do TCE/RJ, que deu conhecimento 

ao relato, arquivou-o, e fez ciência dos fatos relatados. 

 

6.3.5. Processo 105.140-8/02 (corresponde aos parâmetros 16F e 18J do Modelo 
proposto) 
 

6.3.5.1. Relatório de Inspeção Ordinária realizada no DETRO referente ao período de 

jan/2001 a 30/dez/2001 
 

Neste relatório cumpre destacar as multas emitidas pela fiscalização do DETRO, que 

totalizaram R$ 793.110,16, correspondentes a 1.557 autos de infração, valor aquém do 2º 

semestre de 2000, mas ainda significativo. Nota-se, contudo, que em todo o ano de 2001 as 

multas foram inferiores a período de sete meses de 2002, o que pode representar uma melhora 

dos serviços, ou uma queda na fiscalização. A fiscalização era composta por 71 servidores, 

entretanto, é chamada atenção para o fato que apenas 10 eram legalmente competentes para o 

exercício do poder de fiscalização262. Por conta dessa carência na fiscalização, muitos 

recursos têm sido interpostos contra as multas conferidas por fiscais não competentes, 

resultando inócua boa parte dos esforços da fiscalização, haja vista a irregularidade nas 

autuações. 

 

O relato também chama a atenção para o DETRO exigir que as operadoras entreguem 

tempestivamente os BOMs. 

 

Posto isso, como conclusões gerais, o Relatório de Inspeção Ordinária sugeriu ao Pleno do 

Tribunal de Contas as seguintes deliberações para o DETRO: 

 - determinação para que se exigisse a entrega em dia dos BOMs por parte dos 

permissionários; 

 - determinação para que se realizasse concurso público para preenchimento das vagas 

de fiscais já existentes, ocupadas por servidores sem o devido poder de fiscalização; 

                                                 
262 Haja vista serem investidos no cargo Agente Auxiliar de Transporte, que é quem efetivamente detém o poder 
de polícia para a fiscalização dos serviços. 
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 - recomendação para que se promovesse proposta abertura de novas vagas de fiscais, e 

de posterior realização de concurso público. 

 

6.3.5.2. Decisão (TCE/RJ, 2003) 
 

Diante dos elementos do Relatório de Inspeção Ordinária, o Plenário do TCE/RJ, em acordo 

com o voto do Conselheiro Relator, deu conhecimento ao relato, arquivou-o, fez ciência dos 

fatos relatados, adotou as deliberações sugeridas pelo relato técnico e decidiu que fosse 

observado in loco o cumprimento dessas determinações e recomendações em futura Inspeção 

Ordinária no DETRO. 

 

6.3.6. Processo 117.561-2/02 (corresponde ao parâmetro 16F do Modelo proposto) 
 

6.3.6.1. Relatório de Inspeção Ordinária realizada no DETRO referente ao período de 

jan/2002 a set/2002 
 

Os achados deste relato são similares aos do Processo 105.140-8/02 acima comentado. No 

período auditado as multas totalizaram R$ 463.331,49, em 441 autos de infração, valor aquém 

dos 1.557 autos aplicados em 2001. O relatório afirmou que essa tendência na redução da 

quantidade de autos tendia a agravar-se em razão da idade avançada dos então atuais agentes 

de fiscalização, muito deles perto da aposentadoria compulsória. A fiscalização era composta 

por 75 servidores, entretanto, mas apenas 10 eram legalmente competentes para o exercício do 

poder de fiscalização, o que resultou na expedição irregular de infrações. Os concursos 

públicos sugeridos no Processo 105.140-8/02 ainda não tinham sido realizados, nem foram 

constatadas iniciativas no sentido de viabilizá-los. 

 

Como conclusões gerais, o Relatório de Inspeção Ordinária sugeriu ao Pleno do Tribunal de 

Contas, como já havia feito no Processo 105.140-8/02, recomendação para que se promovesse 

proposta abertura de novas vagas de fiscais, e de posterior realização de concurso público. 

Quanto à determinação para que se realizasse concurso público para preenchimento das vagas 

de fiscais já existentes, ocupadas por servidores sem o devido poder de fiscalização, decidida 

pelo Pleno no Processo 105.140-8/02 e ainda não cumprida, a equipe técnica resolveu não 

repeti-la por entender que a deliberação já existia. 
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6.3.6.2. Decisão (TCE/RJ, 2004) 
 

Diante dos elementos do Relatório de Inspeção Ordinária, o Plenário do TCE/RJ, em acordo 

com o voto do Conselheiro Relator, deu conhecimento ao relato, arquivou-o, fez ciência dos 

fatos relatados e adotou recomendação sugerida pela equipe técnica. 

 

6.3.7. Processo 115.491-9/03 (corresponde aos parâmetros 16F e 18J do Modelo 
proposto) 
 

6.3.7.1. Relatório de Inspeção Ordinária realizada no DETRO 
 

O escopo da auditagem constituiu-se da análise do estudo tarifário efetuado pelo DETRO, que 

teve como origem o pedido de reajuste feito pelo sindicato das operadoras263. 

 

O DETRO fez o cálculo do reajuste seguindo as Instruções Práticas Atualizadas relativas ao 

Manual Prático para Cálculo das Tarifas de Ônibus Urbanos, do GEIPOT, com adaptações 

para o ônibus rodoviário. Esse cálculo, entretanto, apresentou diversas inconsistências, como 

mostrado pela equipe do TCE/RJ ao longo do relato. Entretanto, é o Governo do Estado quem 

terminava por fixar o reajuste, sem se basear em dados técnicos reais. Assim, feria-se o que o 

DETRO - entidade cuja finalidade é, entre outras, efetuar o reajuste – calculava, embora o 

cálculo da Autarquia estivesse todo contaminado por dados inconsistentes. Esse fato já havia 

sido observado no Processo 108.001-5/01, anteriormente comentado. Em suma, a seqüência 

estabelecida para o cálculo tarifário efetivamente adotado foi a seguinte: a Divisão de Estudos 

Econômicos do DETRO calculou o reajuste (23,20%) e encaminhou-o para a Diretoria 

Técnico Operacional do DETRO, que informou o valor ao Presidente do DETRO, que por sua 

vez o repassou à Secretaria de Transportes. Esta, através da Subsecretaria de Planejamento e 

Integração Metropolitana, retornou ao DETRO algumas outras informações264 a serem 

inseridas. O DETRO recalculou o reajuste (que subiu para 33,01%) e o devolveu para a 

Secretaria dos Transportes. Esta repassou a nova informação ao Governo do Estado, que 

                                                 
263 A FETRANSPOR. 
264 Requerimento do reajuste feito pela FETRANSPOR, cópia do mandado de intimação recebida pelo Secretário 
de Transportes e do inteiro teor da liminar expedida através do mandado. O requerimento da FETRANSPOR 
pedia que fosse considerada no reajuste a defasagem acumulada desde o último reajuste, cujos percentuais 
haviam sido reduzidos pela Secretaria de Transportes (conforme comentado na análise do processo 108.001-
5/01), bem como a variação dos valores dos insumos ocorrida nesse período. A liminar impede que o valor 
mínimo da tarifa do transporte intermunicipal por ônibus urbano, dentro da Região Metropolitana do Rio de 
Janeiro, ultrapasse a tarifa única dos transportes urbanos naquele município. 
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decidiu por um valor diferente265 (16,70%). Salienta-se que o reajuste calculado pela equipe 

do TCE/RJ, pela mesma metodologia do DETRO, mas com correções nas inconsistências dos 

dados operacionais e de custos de insumos adotados pela autarquia, foi de 11%. 

 

Em síntese, os problemas levantados pela equipe técnica do TCE/RJ relativos ao reajuste 

tarifário foram os seguintes: 

 - pequena quantidade de fiscais266; 

 - falta de auditoria nos insumos que compõem a tarifa267; 

 - falta de auditoria nos dados operacionais das transportadoras268
; 

 - inadequação de método de cálculo269; 

 - adoção de preços de insumos inadequados, pelo DETRO, no cálculo do reajuste270; 

                                                 
265 O relatório do TCE/RJ levanta a possibilidade desse valor de 16,7% ter sido uma conta de chegada, para que 
o valor do reajuste fique dentro do parâmetro estipulado pela Justiça, através de liminar. Disso extraem-se duas 
conclusões: a) o Governo do Estado, por conta da liminar, expedida sem critérios técnicos, decidiu extrapolar o 
mesmo percentual para as linhas intermunicipais dentro da Região Metropolitana do Rio de Janeiro para as 
linhas fora dessa área, o que fere qualquer processo técnico de reajuste; b) há outros fatores, além do 
estritamente técnico, intervenientes no cálculo do reajuste, como elementos políticos e de influências judiciais, o 
que não é bom para o setor, haja vista que o reajuste não é definido em função da estrutura de custos. Essa 
situação leva invariavelmente a que as operadoras reclamem de desequilíbrio financeiro dos contratos e apelam à 
Justiça, o que resulta em liminares. 
266 O DETRO contava apenas com oito funcionários na área de fiscalização, e a ação desses servidores era 
focada no controle dos ônibus em campo, e não sobre os dados das empresas que subsidiaram o cálculo do 
reajuste. Inclusive, quando da auditoria do TCE/RJ, o funcionário responsável pelo cálculo já não se encontrava 
mais no órgão, e a divisão responsável por essa tarefa estava acéfala de técnico capaz de realizar novos cálculos 
tarifários. 
267 O DETRO não realizava periodicamente acompanhamento dos preços dos insumos (e.g. óleo diesel, pneus, 
chassis, carrocerias), tampouco dispunha de banco de dados com a evolução histórica desses preços. O DETRO 
não exigiu que as operadoras apresentassem seus custos devidamente comprovados por notas fiscais ou outros 
meios comprobatórios, e se limitou apenas a coletar alguns preços. 
268 O DETRO, além de não realizar inspeções nas empresas a fim de auditar dados relativos a número de 
passageiros transportados, receita e quilometragens percorridas, se limitou a extrair esses dados operacionais dos 
BOMs fornecidos pelas transportadoras, dados não confiáveis em virtude justamente da falta de auditagem. O 
relatório do TCE/RJ advertiu inclusive que, em virtude do disposto nos artigos 38 e 54 do Marco Regulatório, 
que obrigava as operadoras a disporem de dados operacionais confiáveis, e estabelecia que as empresas podiam 
ser auditadas sempre que se julgasse necessário, era inadmissível que os usuários pagassem por um reajuste 
abusivo decorrente da incapacidade do DETRO em desempenhar as próprias funções precípuas. É o seguinte o 
teor dos artigos citados do Decreto Estadual 3.893/1981 e alterações posteriores (RIO DE JANEIRO, 1981): 
Art. 38 - Ficam as empresas obrigadas a manter, em escrituração fiel, os dados referentes à manutenção dos seus 
veículos e demais custos operacionais a fim de servirem para informar a planilha do cálculo tarifário. 
Art. 54 - As transportadoras são obrigados a fornecer, quando solicitadas: 
I. os dados estatísticos atualizados; 
II. os elementos contáveis indispensáveis ao cálculo tarifário. 
Parágrafo Único - Sempre que julgado necessário poderá ser efetivada auditoria na escrituração da 
transportadora para verificação da exatidão das informações prestadas. 
269 Foi verificada desobediência das próprias instruções do GEIPOT na aplicação da planilha de cálculo do 
reajuste (e.g. inclusão dos dados de veículos com ar condicionado), o que distorceu informações fundamentais 
(e.g. IPK e PMM) para o valor final do reajuste. 
270 A saber: 
- preço de óleo diesel acima de valores de mercado, o que afetou os itens da planilha relativos a combustível e a 
lubrificantes; 
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 - não controle da idade e da quantidade da frota. 

 

De modo geral pode-se afirmar que os mesmos problemas detectados no Processo 108.001-

5/01 persistiram nesta auditoria. 

 

Postas as considerações, equipe do TCE/RJ concluiu que, dado que o DETRO não exigiu 

documentação probatória dos custos das operadoras, e que deixou de levar em conta vários 

itens necessários para o cálculo do reajuste, além de não ter empregado dados confiáveis em 

relação à frota, o reajuste foi incorretamente calculado. 

 

Quanto ao cumprimento das deliberações emanadas na Decisão do Processo 108.001-5/01: 

 - verificou-se a não promoção da reestruturação do pessoal de fiscalização, e não foi 

realizado concurso público. Houve, ao contrário, um agravamento da deficiência de pessoal, 

com a sua redução; 

 - constatou-se que as linhas de telefone da Assessoria de comunicação, destinadas a 

receber queixas dos usuários, foram ampliadas de uma para três, entretanto esse número ainda 

era insuficiente; 

 - verificou-se a não realização de fiscalizações in loco junto às operadoras a fim de 

auditar a veracidade dos dados operacionais; 

 - constatou-se a não exigência para que as operadoras apresentem as notas fiscais de 

mercadorias e/ou serviços, sempre que essas apresentarem valores superiores aos de mercado, 

dos insumos componentes da estrutura tarifária; 

 - o DETRO conseguiu padronizar os BOMs a  partir de 2002, através de programa de 

informática enviado às transportadoras. 

 

Em relação à observação das recomendações do Processo 105.140-8/02: 

                                                                                                                                                         
- preço inadequado para os itens pneus, câmaras e protetores em virtude do emprego dos valores de apenas uma 
marca, quando esses itens da frota eram fornecidos por mais de um fabricante, o que afetou os itens da planilha 
relativos à rodagem; 
- não verificação junto às empresas dos preços efetivamente pagos pelos insumos, através de observação de notas 
fiscais correspondentes; 
- não inclusão dos encargos sociais do pessoal de operação; 
- não inclusão dos custos de certos benefícios (e.g. cesta básica, uniforme); 
- não utilização do valor adequado para a remuneração da diretoria; 
- uso de média de apenas valores dos sete meses anteriores ao reajuste, e não dos doze meses, como prescreve o 
GEIPOT. 
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 - constatou-se a cobrança para que as operadoras entreguem os BOMs 

tempestivamente, e a aplicação de multas nas empresas com atraso na entrega; 

 - não foi ainda realizado concurso público para aumento da capacidade de fiscalização 

da Autarquia. 

 

Portanto, em resumo, quanto ao reajuste da tarifa, a equipe do TCE observou as seguintes 

irregularidades: 

 - o DETRO não solicitou às operadoras a apresentação de seus custos antes do cálculo 

do reajuste; 

 - o DETRO não efetuou auditagens nas empresas a fim de checar se os dados 

operacionais constantes dos BOMs eram consistentes; 

 - o DETRO cometeu diversas falhas na aplicação do método do cálculo do reajuste; 

 - o DETRO não cumpriu demanda do TCE/RJ feita no Processo 108.001-5/01 para 

que providenciasse reestruturação do quadro do pessoal de fiscalização. 

 

Dessa forma, como conclusões gerais, o Relatório de Inspeção Especial sugeriu ao Pleno do 

Tribunal de Contas as seguintes determinações para o DETRO: 

 - exigir antes da realização do cálculo do reajuste que as operadoras apresentassem 

todos os seus custos comprovados por notas fiscais de mercadorias e/ou serviços; 

 - realizar auditorias junto às empresas a fim de atestar a veracidade dos dados 

operacionais constantes dos BOMs; 

 - criar um banco de dados atualizado com preços dos insumos de transporte, a fim de 

que se obtivesse valor confiável para o reajuste. 

 

6.3.7.2. Decisão (TCE/RJ, 2005a) 
 

Diante dos fatos apontados no Relatório de Inspeção Ordinária, o Plenário do TCE/RJ, em 

acordo com o voto do Conselheiro Relator, deu conhecimento ao relato, fez ciência dos fatos 

relatados, adotou as determinações sugeridas pela equipe técnica, e decidiu que fosse 

observado in loco o cumprimento dessas determinações do Tribunal de Contas em futura 

Inspeção Ordinária no DETRO. Salienta-se que houve recebimento e não acolhimento das 

razões de Defesa apresentada, por terem sido julgadas inconsistentes. Até a conclusão desta 

Dissertação o processo ainda não tinha sido arquivado. 
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6.3.8. Processo 107.516-9/04 (corresponde ao parâmetro 22O do Modelo proposto) 
 

Este processo resultou do envio pelo DETRO ao TCE/RJ, para avaliação, de 30 editais de 

concorrência que se pretendeu realizar para a concessão dos serviços públicos de transporte 

rodoviário intermunicipal de passageiros por ônibus em todas as linhas do Estado do Rio de 

Janeiro. Essa tentativa de realização de licitações resultou de decisão da 5ª Vara Estadual da 

Fazenda Pública que, em decorrência de Ação Civil Pública impetrada pelo Ministério 

Público, deferiu medida antecipatória de tutela determinando que o DETRO realizasse os 

procedimentos licitatórios, sob pena de pesada multa diária. 

 

Após a divulgação dos editais, as então operadoras dos serviços de TIPO recorreram da 

decisão do Juízo da 5ª Vara, sob a alegação de que os contratos então vigentes já tinham tido 

seus prazos de duração prorrogados em 15 anos pela Lei Estadual 2.831/1997 (RIO DE 

JANEIRO, 1997)271. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

deu provimento ao agravo interposto, pois entendeu que os contratos baseados na citada lei 

estadual estavam em plena vigência. Dessa forma, as licitações ficaram adiadas sine die, à 

espera da decisão final da Justiça estadual. 

 

Percebe-se, portanto, que a decisão de realizar ou não as licitações correu em paralelo em 

duas instâncias, o Tribunal de Justiça estadual e o TCE/RJ, neste através do Processo 

107.516-9/04 ora sob comento. O Tribunal de Contas, de início, fez a análise dos editais e 

sugeriu algumas mudanças272. Entretanto, o DETRO, alegando que não podia agir enquanto a 

Justiça não se posicionasse, insistiu em não acatar as determinações de alterações editalícias. 

                                                 
271 É o seguinte o teor do artigo: 
Art. 6º. A permissão de serviço público será formalizada mediante contrato de adesão, sem prejuízo de seu 
caráter precário, mantidas automaticamente, pelo prazo de quinze anos, prorrogáveis uma única vez, as atuais 
permissões e autorizações, decorrentes das disposições legais contidas no Decreto-Lei nº 276, de 22 de julho de 
1975, cuja disciplina foi outorgada à autarquia criada pela Lei Estadual nº 1.221, de 6 de novembro de 1987, 
promovendo essa autarquia, no prazo de noventa dias, a contar da publicação desta Lei, a adaptação das aludidas 
permissões e autorizações às regras nela previstas. 
Esse artigo teve a inconstitucionalidade argüida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, através da 
Representação de Inconstitucionalidade nº 137/2002, que liminarmente cessou ex nunc seus efeitos. Por conta 
disso, as permissões não podiam ser mantidas, e ocorreu a antecipação de tutela para que o DETRO realizasse as 
licitações de todas as linhas estaduais de TIPO. Entretanto, posteriormente, na apreciação da Representação de 
Inconstitucionalidade, os efeitos do artigo citado não foram cessados. 
272 Basicamente essas sugestões, no que dizem respeito ao escopo desta Dissertação, referiram-se a: 
- exclusão do maior valor pela outorga como critério definidor do vencedor da licitação. Essa sugestão foi 
baseada no Acórdão 865/2003 do TCU, através do qual a ANTT fixou um valor simbólico para outorga de R$ 
1,00, de forma que, na prática, o critério definidor das licitações para os transportes interestaduais fosse dado 
pelo menor valor da tarifa; 
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No processo, que se mostrou longo – iniciado em 2004 e arquivado em 2006 – houve várias 

decisões do Pleno do TCE/RJ, seguidas das correspondentes defesas e justificativas 

apresentadas pelo DETRO, apreciadas pela equipe técnica do Tribunal, para, após voto do 

Conselheiro Relator, o Pleno expedir suas decisões, que não necessariamente acatavam as 

sugestões dos relatos técnicos. 

 

Entre os esclarecimentos dados pela Autarquia, destaca-se a informação de que, caso as 

licitações fossem permitidas pela Justiça, algumas alterações editalícias deveriam ser feitas, 

além das que tinham sido sugeridas pelo TCE/RJ, principalmente em decorrência das 

recomendações do Plano Diretor de Transportes - concluído após a publicação dos editais – 

que apontou como inadequadas as estruturas operacionais das linhas constituintes do sistema 

estadual de TIPO e, por conseguinte, das linhas a licitar. 

 

Como argumento contrário à realização das licitações, o Relator lembrou o Processo 112.039-

0/00 no qual o Pleno do Tribunal, não concordando com sugestão de relato técnico para 

determinação de prazo para promoção de licitações com vistas a regularizar a situação das 

permissões e autorizações, entendeu que os contratos vigentes encontravam guarida na Lei 

Estadual 2.831/1997 (RIO DE JANEIRO, 1997). Além disso, o Relatou também mencionou 

que o Pleno havia aprovado, através da análise de 87 processos instaurados na Casa, os 

contratos de adesão celebrados pelo DETRO e as operadoras, que prorrogaram a execução 

dos serviços por quinze anos, em cumprimento ao determinado pela citada lei. 

 

Assim, por conta dos fatos citados, o Conselheiro Relator, em desacordo com o relato da 

equipe técnica da Casa, que sugerira arquivamento do processo até a chegada à Casa de novos 

posicionamentos relativos às ações judiciais, entendeu que já não havia mais condições de 

realização das licitações, pois: 

 - ao longo do processo o DETRO tentou demonstrar sua impossibilidade de realizar os 

certames, ora por decisão judicial, ora por dificuldades administrativas ou materiais; 

 - o Plano Diretor de Transportes mostrou que a estrutura operacional a ser licitada era 

inadequada, o que eivou os editais de vícios insanáveis, tornando-os passíveis de anulação; 

 - o DETRO nunca chegou a alterar os editais para inserir as sugestões do TCE/RJ; 

                                                                                                                                                         
- expressão no edital do critério de reajuste a ser adotado, com base na variação dos custos, que relacionasse a 
tarifa vigente com a nova tarifa. 
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 - o artigo 6º da Lei Estadual 2.831/1997 (RIO DE JANEIRO, 1997) estava em 

vigência e, por conta isso, também os contratos de adesão das linhas do TIPO carioca; 

 - o Órgão Especial do Tribunal de Justiça deu provimento a recurso impetrado pelas 

operadoras do sistema contra a liminar concedida pela 5ª Vara de Fazenda Pública, que 

indicara ao DETRO a realização das licitações, por entender que os contratos de adesão 

baseados na Lei Estadual 2.831/1997 (RIO DE JANEIRO, 1997) estavam em plena vigência; 

 - no Processo 112.039-0/00 o Pleno do TCE/RJ entendeu que as permissões em vigor 

estavam amparadas pela Lei Estadual 2.831/1997 (RIO DE JANEIRO, 1997); 

 - o Pleno do TCE/RJ havia aprovado as prorrogações de 15 anos dos contratos de 

adesão oriundos das conversões das permissões e autorizações emanadas pela Lei Estadual 

2.831/1997 (RIO DE JANEIRO, 1997). 

 

O Pleno do TCE/RJ, seguindo voto do Conselheiro Relator, decidiu (TCE/RJ, 2006b) então 

pela determinação ao DETRO para que anulasse as licitações e pelo arquivamento do 

processo, o que resultou na efetiva anulação dos certames por parte da Autarquia. 

 

Salienta-se que após a decisão final do TCE/RJ acerca deste processo e até o momento não 

foram realizadas quaisquer licitações para a delegação dos serviços de TIPO no Estado do Rio 

de Janeiro. 

 

6.3.9. Processo 112.181-7/04 (corresponde aos parâmetros 16F e 18J do Modelo 
proposto) 
 

6.3.9.1. Relatório de Inspeção Ordinária realizada no DETRO referente ao mês de julho de 

2004 
 

Os achados deste relato são similares aos dos Processos 105.140-8/02 e 117.561-2/02 

anteriormente comentados. No período auditado as multas totalizaram R$ 215.471,81, em 158 

autos de infração, valor proporcionalmente aquém dos 1.557 autos aplicados em 2001. A 

fiscalização era composta por 17 servidores, entretanto, mas apenas sete eram legalmente 

competentes para o exercício do poder de fiscalização, o que resultou na expedição irregular 

de infrações. Os concursos públicos sugeridos no Processo 105.140-8/02 e reforçados no 

117.561-2/02 ainda não tinham sido realizados, nem foram constatadas iniciativas no sentido 

de viabilizá-los 
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Após reiterar a necessidade urgente de realização de concurso público para aumento do 

quadro da fiscalização, o relatório constatou que o DETRO não tomou nenhuma providência 

para o cumprimento das três determinações que o Pleno do TCE/RJ havia feito no Processo 

115.491-9/03, quais sejam: 

 - exigir antes da realização do cálculo do reajuste que as operadoras apresentassem 

todos os seus custos comprovados por notas fiscais de mercadorias e/ou serviços; 

 - realizar auditorias junto às empresas a fim de atestar a veracidade dos dados 

operacionais constantes dos BOMs; 

 - criar um banco de dados atualizado com preços dos insumos de transporte, a fim de 

que se obtivesse valor confiável para o reajuste. 

 

Portanto, o relato foi concluído com sugestão ao Pleno do TCE/RJ para que determinasse a 

efetivação das três deliberações oriundas do Processo 115.491-9/03 às quais o DETRO ainda 

não tinha tomado nenhuma providência. O cumprimento seria verificado em uma próxima 

inspeção na Autarquia: 

 

6.3.9.2. Decisão (TCE/RJ, 2007a) 
 

Diante dos elementos do Relatório de Inspeção Ordinária, o Plenário do TCE/RJ, em acordo 

com o voto do Conselheiro Relator, deu conhecimento ao relato, arquivou-o, fez ciência dos 

fatos relatados, adotou as deliberações sugeridas pela equipe técnica e decidiu que fosse 

observado in loco o cumprimento dessas determinações e recomendações em futura Inspeção 

Ordinária no DETRO. 

 

6.3.10. Resumo das ações do TCE/RJ 
 

O quadro 15, no Apêndice F, apresenta um resumo das ações do Tribunal de Contas carioca e 

mostra o resultado da contribuição da sua ação para a prática regulatória, organizadas por 

parâmetro do Modelo proposto, para posteriores análises. Tendo em vista que a coluna “Tipo 

de Ação do TCE/RJ” sempre aponta deliberações para solução de problemas detectados, 

partiu-se da premissa que a qualidade regulatória antes das auditorias do Tribunal, para os 

pontos observados, era inadequada. Salienta-se, entretanto, que essa inadequação não é 

necessariamente considerada em relação às disposições do Modelo proposto, mas sim pela 
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própria natureza dos problemas apontados. Dessa forma, eventuais melhorias efetivamente 

decorrentes das deliberações Tribunal podem ser apontadas. 

 

Essa é a situação que os relatórios das auditorias realizadas pelo Tribunal permitem 

determinar até a conclusão desta Dissertação. Entretanto, como alguns processos ainda não 

tinham sido arquivados, é possível que a Autarquia tenha tomado algumas providências 

acerca das determinações do Tribunal. 

 

Cabe salientar que nem sempre o Pleno do Tribunal de Contas adotou as sugestões feitas pelas 

equipes técnicas que auditaram o DETRO. Nessa situação encontram-se os Processos 

112.039-0/00273, 108.001-5/01274 e 107.516-9/04275. Em situação oposta, há os casos em que 

as sugestões dos relatos técnicos foram acatadas, como é o caso dos Processos 109.762-

1/99276, 112.131-6/01277, 105.140-8/02278, 117.561-2/02279, 115.491-9/03280 e 112.181-7/04281. 

                                                 
273 O Pleno, apesar de autorizar a continuação dos trabalhos da equipe técnica relativos a estudos sobre a 
qualidade e a tarifa dos serviços, discordou da sugestão para que o DETRO promovesse licitações no sistema 
carioca de TIPO. 
274 O Pleno discordou das diversas deliberações sugeridas e determinou apenas que o DETRO especificasse de 
forma detalhada o método do cálculo do reajuste empregado. 
275 O Plenário não acatou a sugestão da equipe técnica de esperar pela decisão final da Justiça estadual acerca da 
realização ou não dos certames pretendidos, e determinou que as licitações fossem anuladas, o que foi acatado 
pelo DETRO. 
276 Após solicitados para exame, e não entregues, documentos relativos a uma amostra de contratos de adesão 
para prorrogação de delegações, a equipe técnica sugeriu de abertura de processo por sonegação de documentos. 
O Pleno foi além, e determinou a realização de Inspeção Especial no DETRO para o fazimento de um exame 
mais detalhado do setor de TIPO carioca. 
277 Neste processo não houve bem decisões acerca dos aspectos aqui estudados, mas convém citá-lo pela 
constatação feita de que as receitas advindas das multas por infração ao regulamento estadual de TIPO, no 
segundo semestre de 2000, superaram em muito a previsão orçamentária feita, o que demonstrou relativa ação do 
DETRO na fiscalização dos serviços. 
278 O Pleno acatou as sugestões da equipe técnica de: determinação da exigência da entrega em dia dos BOMs 
por parte dos permissionários; determinação para que se realizasse concurso público para preenchimento das 
vagas de fiscais já existentes, ocupadas por servidores sem o devido poder de fiscalização; recomendação para 
que se promovesse proposta abertura de novas vagas de fiscais, e de posterior realização de concurso público. 
279 O Pleno acatou a sugestão de determinação ao DETRO de realização de concurso público para fortalecer o 
quadro da fiscalização. Essa determinação já havia sido feita no Processo 105.140-8/02 e não tinha sido 
cumprida, razão da sua ratificação. 
280 O Plenário aceitou as sugestões de determinação ao DETRO para: exigir antes da realização do cálculo do 
reajuste que as operadoras apresentassem todos os seus custos comprovados por notas fiscais de mercadorias 
e/ou serviços; realizar auditorias junto às empresas a fim de atestar a veracidade dos dados operacionais 
constantes dos BOMs; criar um banco de dados atualizado com preços dos insumos de transporte, a fim de que 
se obtivesse valor confiável para o reajuste. 
281 O Pleno acatou as sugestões para o DETRO, que na realidade ratificavam determinações anteriores ainda não 
cumpridas, e que deveriam ser verificadas em futuras inspeções na Autarquia: realizar concurso público para 
provimento de cargos na fiscalização; exigir antes da realização do cálculo do reajuste que as operadoras 
apresentassem todos os seus custos comprovados por notas fiscais de mercadorias e/ou serviços; realizar 
auditorias junto às empresas a fim de atestar a veracidade dos dados operacionais constantes dos BOMs; criar um 
banco de dados atualizado com preços dos insumos de transporte, a fim de que se obtivesse valor confiável para 
o reajuste. 
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Ressalte-se que o Plenário da Casa sempre acatou os votos dos Conselheiros Relatores dos 

processos acima mencionados. 

 

6.4. TCE/SC 
 

Foram detectadas duas auditorias feitas pelo TCE/SC no DETER: Processo ECO 

02/00330012, relativo à análise do edital da Concorrência 03/2002; Processo ALC 

02/06865368, cujo assunto foi uma auditagem in loco, correspondente ao período entre 

janeiro e dezembro de 2001, das licitações e contratos de concessão das linhas de transporte 

rodoviário de passageiros do Estado de Santa Catarina. A Concorrência 03/2002 tratou de 

linhas de transporte intermunicipal com características urbanas, em região metropolitana, e 

por isso fugiu do escopo desta Dissertação e aqui não será discutida282. 

 

No Processo 02/06865368 a equipe técnica do TCE/SC constatou que existem, incluindo-se 

os percursos que têm origem e destino nas Regiões Metropolitanas do Estado, 974 linhas de 

transporte intermunicipal por ônibus. Foi observado que todos os contratos são idênticos, 

diferindo entre si apenas pelas linhas a que correspondem a pelas operadoras contratadas. 

Esses documentos informavam que não foram localizadas as modalidades e números das 

licitações a que eles correspondiam, motivo que fez crer que tais certames efetivamente não 

ocorreram. Todos os contratos tinham como data inicial o dia cinco de agosto de 1981, prazo 

de dez anos283 e, por conseguinte, data de término em quatro de agosto de 1991. Todos já 

haviam sofrido dois aditivos de prazo, o primeiro tendo prorrogado os objetos contratuais por 

mais dez anos, em virtude do que foi estipulado pela Constituição do Estado (SANTA 

CATARINA, 1989)284, o que levou a conclusão da prestação dos serviços para quatro de 

agosto de 2001, e o segundo tendo novamente prorrogado os contratos em mais dez anos, em 

                                                 
282 A licitação teve por objeto a seleção de empresas para contratar, através do critério de maior oferta pelo 
pagamento da oferta, a operação do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros para as linhas abaixo 
mencionadas, todas pertencentes à Região Metropolitana Carbonífera de Criciúma: 
- Terminal Pinheirinho (Criciúma) – Bairro Bortoloto (Nova Veneza); 
- Santa Cruz (Forquilhinha) - Bairro Bortoloto (Nova Veneza); 
- Ouro Negro (Forquilhinha) - Bairro Bortoloto (Nova Veneza); 
- Santa Izabel (Forquilhinha) - Bairro Bortoloto (Nova Veneza). 
283 Os prazos iniciais de dez anos para as concessões haviam sido estabelecidos pelo artigo 5º da Lei Estadual 
5.564/1980 (SANTA CATARINA, 1980b). 
284 Conforme seu artigo 30, §1º, do Capítulo das Disposições Transitórias. O §2º do mesmo artigo também 
instituiu que as antigas permissões e autorizações até então vigentes ficavam transformadas em concessões. 
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decorrência do PROFROTA285, o que estendeu o prazo final até o dia quatro de agosto de 

2011. 

 

A equipe técnica entendeu que a primeira prorrogação teve respaldo constitucional, mas a 

segunda foi eivada de vício, haja vista uma lei estadual ter autorizado a prorrogação dos 

serviços por uma segunda vez, em mais dez anos, em detrimento da prorrogação única, com 

posterior extinção contratual, que as Disposições Transitórias da Constituição do Estado 

(SANTA CATARINA, 1989) estabeleceram. Por isso, por ser infraconstitucional, a lei que 

determinava apenas o aperfeiçoamento da frota não poderia derrogar a própria 

Constituição286. 

 

Além da alegada inconstitucionalidade, o relato aponta irregularidades na aplicação do que a 

própria lei do PROFROTA estabeleceu, haja vista a não comprovação pelo DETER de que as 

operadoras tinham cumprido - como condição para a inclusão no programa - os requisitos e os 

critérios para fixação da idade média da frota impostos pela própria regulamentação 

estadual287. 

 

Dessa forma, a equipe técnica concluiu que foi realizada concessão de linhas do TIPO sem a 

necessária precedente licitação na modalidade Concorrência. Também não foi feita 

comprovação de utilização da forma, requisitos e critérios para utilização do PROFROTA 

pelas operadoras, e apesar disso as prorrogações contratuais - ilegais pela própria 

inconstitucionalidade da lei - foram instituídas. Após apreciação da defesa apresentada pelo 

                                                 
285 O Programa - que tinha como principal objetivo garantir e assegurar a qualidade e a melhoria dos serviços 
concedidos através da adequação da idade média da frota - foi instituído pela Lei Estadual 10.824/1998 (SANTA 
CATARINA, 1998c), regulamentado pelo Decreto Estadual 3.148/1998 (SANTA CATARINA, 1998b), e inseriu 
em seu bojo as prorrogações contratuais, por dez anos, previstas no artigo 4º da lei citada. 
286 O relato lembrou que tanto o artigo 137 da Constituição do Estado (SANTA CATARINA, 1989), quanto o 
artigo 175 da CF/1988, e quanto a Lei Federal 8.987/1995 (BRASIL, 1995a) asseguram que todo serviço público 
delegado tem de ser precedido de licitação. Por conta disso, na atual conjuntura constitucional, não caberia 
prorrogação contratual, pois equivaleria na prática a novo contrato, sem que tivesse sido realizado prévio 
certame licitatório. 
287 De acordo com os incisos do artigo 3º do Decreto Estadual 3.148/1998 (SANTA CATARINA, 1998b) eram 
requisitos: 
I – redução da idade média da frota para cinco anos; 
II – manutenção da frota dentro do limite acima (sic); 
III – adequação da frota às necessidades das linhas. 
Em relação aos prazos, dispuseram os incisos do artigo 4º do Decreto Estadual 3.148/1998 (SANTA 
CATARINA, 1998b) que: 
I – seu cálculo será em meses; 
II – a idade de cada veículo será contada a partir da emissão da nota fiscal da carroceria ou do registro no 
DENATRAN, não podendo no caso de 1º emplacamento a data da fabricação de chassi ser superior a um ano, 
caso contrário esta prevalecerá como termo inicial. 
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DETER, e não tendo sido apresentados novos elementos que alterassem as conclusões do 

relato, a equipe técnica ratificou as conclusões a que já tinha chegado e sugeriu que fosse dada 

ciência ao DETER do fato. 

 

O Relator do Processo votou pelo conhecimento da narrativa da equipe técnica e pela ciência 

dessa decisão ao DETER. O Pleno acatou o voto do Relator e, através da Decisão Plenária 

1.726/2003 (TCE/SC, 2003), deu ciência ao DETER do teor do relatório técnico. Entretanto, 

até o momento, as licitações para correção da situação não foram providenciadas. 

 

O quadro 16, no Apêndice G, apresenta um resumo das ações do Tribunal de Contas 

catarinense e mostra o resultado da contribuição da sua ação para a prática regulatória, que 

correspondeu ao parâmetro 22O do Modelo proposto. Tendo em vista que a coluna “Tipo de 

Ação do TCE/SC” aponta deliberação para solução de problema detectado, partiu-se da 

premissa que a qualidade regulatória antes da auditoria do Tribunal, para o ponto observado, 

era inadequada. Salienta-se, entretanto, que essa inadequação não é necessariamente 

considerada em relação às disposições do Modelo proposto, mas sim pela própria natureza do 

problema apontado. Dessa forma, eventuais melhorias efetivamente decorrentes da 

deliberação Tribunal podem ser apontadas. 

 

6.5. INTERPRETAÇÃO DAS AÇÕES DOS TCs 
 

Nas seções 6.1 a 6.4 foram feitas descrições das ações dos quatro Tribunais de Contas 

selecionados para estudo de caso. Nelas, como já dito, procuraram-se sintetizar todas as 

experiências dos Tribunais sobre os órgãos gestores e reguladores do TRIP e do TIPO 

auditados. Além disso, foram distribuídas essas ações nos quadros 13 a 16 (Apêndices D a G), 

formatados de acordo com os parâmetros do Modelo proposto, e que exibem o tipo e o efeito 

das ações dos TCs sobre os respectivos sistemas, de TRIP ou TIPO. 

 

Nesta seção, são feitos comentários e interpretações acerca da gestão dos serviços e das ações 

dos TCs, em si próprias (sub-seções 6.5.1 a 6.5.4) e em relação às disposições do Modelo 

proposto e suas indicações quanto a práticas boas ou inadequadas (sub-seção 6.5.5). É 

exibido, no Apêndice H, o quadro 17, que resulta da compilação dos quadros 13 a 16, e nele 
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são resumidas em um só local, para possibilitar análises transversais, as efetivas 

conseqüências das atuações dos Tribunais. 

 

Na sub-seção 6.5.5 tirar-se-á proveito das informações constantes do quadro 17 (Apêndice H) 

e verificar-se-ão as eventuais aderências das ações dos TCs ao Modelo proposto nesta 

Dissertação. Isso tem como propósito observar em que medida as práticas observadas são 

compatíveis com as diretrizes apontadas no Modelo ou, em outras palavras, com o que a 

INTOSAI recomenda para que seus afiliados desenvolvam sobre seus jurisdicionados em 

termos de auditagem que versem sobre Regulação Econômica, bem como o que essa própria 

disciplina aponta como boa prática. Dessa forma, poder-se-á responder à pergunta condutora 

da pesquisa, qual seja, como os Tribunais de Contas vêm atuando no Controle Externo dos 

serviços de transporte intermunicipal de passageiros por ônibus, e como podem contribuir 

para uma boa ou adequada regulação do setor? 

 

Das experiências e recomendações feitas pelos TCs estudados, observa-se que de sua atuação 

resultaram algumas ações dos órgãos gestores e/ou agências regulatórias setoriais que 

melhoraram a qualidade regulatória, a exemplo dos reajustes das tarifas de TRIP, reduzidos 

após determinações do TCU, ou da não mais consideração nas futuras licitações do critério 

definidor do vencedor baseado no valor ofertado pela outorga, também em relação ao TRIP. 

 

Convém ressaltar que em algumas situações a ação dos TCs pode não ter melhorado a 

qualidade regulatória do setor. Isso não necessariamente decorreu dos posicionamentos dos 

Tribunais, mas de outros fatores externos alheios à sua vontade, como, por exemplo, o caso da 

Bahia, em que o TCE sugeriu que a regulamentação fosse compatibilizada com a legislação 

estadual para que a AGERBA não mais realizasse os procedimentos de delegação do TIPO, e 

também para evitar que a mesma instituição ficasse responsável pelas licitações dos serviços e 

por sua fiscalização e regulação, e o Estado tomou providências em sentido contrário, 

tentando viabilizar lei que também conferisse à Autarquia a competência de promoção dos 

certames. Em outras situações os Tribunais resolveram não questionar o conteúdo de normas 

estaduais que poderiam não conduzir à melhor regulação, como ocorreu com a anulação dos 

editais das licitações que se pretendeu realizar para regularizar todas as linhas do sistema 

carioca. 
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Uma sugestão para aqueles casos em que, alegando discricionariedade ou se prendendo a uma 

leitura puramente formal da legislação, em detrimento do que os ensinamentos da boa 

regulação apontam, os jurisdicionados não acatam e até mesmo afrontam as determinações 

dos Tribunais de Contas, é a divulgação do fato, a fim de que se conquiste a simpatia da 

opinião pública e que pressões populares convençam os gestores a mudarem de posição288. 

 

Cabe salientar e repetir que, ainda que o resultado final das ações dos Tribunais de Contas 

analisados não tenha surtido mudanças significativas na regulação do setor, só o fato dos 

Tribunais terem feitos as auditagens comentadas já pode ser considerado um avanço, e serviu, 

no mínimo, como um diagnóstico de vários problemas que envolviam e ainda ocorrem na 

prestação e na gestão dos serviços. 

 

Da leitura do quadro 17 (Apêndice H), adiante, observa-se que o TCU pode ser considerado o 

Tribunal que mais avançou suas auditagens sobre os transportes de passageiros por ônibus. 

Suas ações efetivamente surtiram efeito sobre os cálculos dos reajustes tarifários, em favor da 

modicidade e, por conseguinte, dos usuários dos serviços. Também inovou ao realizar 

auditoria operacional sobre a agência regulatória setorial, da qual resultou amplo diagnóstico 

dos problemas que envolvem o TRIP. Provavelmente esse avanço decorreu não só do apoio e 

autorização dados pelos Ministros da Casa à realização das auditorias, como também, e 

principalmente, da forte capacitação à qual suas equipes técnicas foram submetidas, com 

formação especializada em regulação. Esse é, sem dúvida, um diferencial que deveria servir 

                                                 
288 Muito possivelmente esses casos de não atendimento das recomendações dos Tribunais de Contas decorrem 
do sistema jurídico adotado no Brasil, onde o reinado formal da lei ainda domina, e a interpretação material é por 
muita das vezes afastada. Nesse cenário surge a necessidade de explícita declaração de inconstitucionalidade 
pelas instâncias competentes para que se obrigue a que os administradores não sigam normas que ferem 
frontalmente a melhor teoria regulatória, ou até mesmo o ordenamento jurídico que lhes é hierarquicamente 
superior. Disso podem resultar imbróglios que demandarão, certamente, longo prazo para solução, período no 
qual as situações carregadas de privilégios pré-estabelecidos tendem a se beneficiar. Lembre-se também que 
citadas normas podem ser geradas em diversas fontes e formas (e.g. resoluções de agências regulatórias ou 
órgãos estaduais gestores, decretos dos governos estaduais), e o quadro tende a se agravar em função da 
dificuldade de controle constitucional dessa multiplicidade normativa. Em suma, e talvez esse assunto fosse 
melhor tratado em um estudo de Ciência Política, terminam-se por criar brechas na democracia representativa a 
fim de que alguns tirem proveito de situações, propositadamente geradas, em detrimento do bem coletivo. 
Salienta-se que aqui não vai nenhuma crítica ao processo democrático, em absoluto, mas sim uma tentativa de 
mostrar que as instituições e práticas públicas devem se pautar por procedimentos justamente que procurem 
fortalecer a Democracia e também a res publica, em toda a sua completude. Esse é o caso justamente das 
licitações que se recomendaram feitura e que, até o momento, não foram realizadas, comprometendo quaisquer 
tentativas de aumento da competitividade e melhoria da qualidade da prestação dos serviços. Isso também 
mostra o quão difícil pode ser tentar modernizar o setor, no qual estruturas arcaicas de benesses e exclusividades 
ainda conseguem se estabelecer. 
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de inspiração para os Tribunais estaduais no estabelecimento de ações para o exercício do 

Controle Externo num ambiente de prestação dos serviços públicos sob a forma delegada. 

 

Claro está que não se tem a pretensão de imaginar que os TCs sempre realizaram suas 

auditorias baseados nas diretrizes da INTOSAI. Não há nada que os obrigue a isso, tampouco 

à obediência do Modelo ora proposto, mesmo porque este não existia quando das auditorias, 

por óbvio. Entretanto, convém ser destacado que os trabalhos do TCU foram os que, mesmo 

que eventualmente de forma involuntária, abarcaram a maior quantidade de parâmetros do 

Modelo, envolvendo 14 de seus 25 parâmetros, o que pode ser considerado um indicativo da 

alta qualidade e do leque dos escopos das auditagens realizadas. Inclusive cabe citar que os 

parâmetros que envolvem questões cruciais na regulação dos serviços, relativas à 

competitividade, a barreiras à entrada nos mercados, à forma de cálculos das tarifas dos 

serviços e seus reajustes, a prazos contratuais, entre outros, pelo Tribunal federal não foram 

ignorados. 

 

A ação dos TCEs estudados sobre o TIPO, ainda que mais modestas que as do TCU em 

relação ao TRIP, também não merecem ser desprezadas, não só por terem sido as três 

instituições as únicas dentre os 26 Tribunais estaduais a realizarem auditagens no setor, mas 

também pela própria relevância dos assuntos abordados. A auditoria operacional do TCE/BA 

sobre a agência reguladora daquele estado mostrou-se importante instrumento para 

diagnóstico e indicação de melhorias para a prestação dos serviços. Seis dos 25 parâmetros do 

Modelo foram alcançados por aquele trabalho. Dos relatórios de auditoria do TCE/RJ podem 

ser extraídas diversas críticas ao modelo tarifário vigente naquele estado, onde são apontados 

diversos motivos que fazem crer que a modicidade tarifária ainda não pode ser considerada 

alcançada, além de serem feitas considerações acerca da fragilidade do quadro da fiscalização 

do órgão gestor. Em Santa Catarina, o TCE local constatou irregularidades nas prorrogações 

dos contratos vigentes e sugeriu que se realizassem licitações para regularização da situação, 

o que, infelizmente para a boa prática regulatória, não foi acatado pelo órgão gestor estadual. 

 

O quadro 17 (Apêndice H) mostra que, de uma forma ou de outra, os quatro TCs 

demonstraram preocupações com o parâmetro 22O, que trata do combate a práticas anti-

competitivas, através da observação da forma de contratação e delegação dos serviços, ainda 

que não necessariamente com todos os critérios que apontam boas práticas regulatórias 

indicados no quadro 5 (seção 4.3). Para outros parâmetros, sempre um ou outro TC fez algum 
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tipo de abordagem, ainda que não necessariamente conforme os critérios do Modelo. Em 

oposição a isso, há parâmetros que não foram alcançados pelas auditorias realizadas, a saber: 

3A (estrutura regulatória e sua estrutura organizacional), 9D (segurança e fornecimento, com 

ênfase nos direitos dos usuários e forma de controle social), 12D (padrões de serviço, via 

direitos dos usuários e forma de controle social), 17H (encorajamento a eficiência do 

fornecedor, através de formas de incentivo à produtividade e à redução de custos), 21Q 

(promoção da escolha do consumidor e segmentação da oferta), 21R (promoção da escolha do 

consumidor e agrupamento dos serviços). 

 

Em eventuais futuros trabalhos, caso os focos das auditagens incorporem elementos de 

parâmetros ainda não utilizados, ou se aprofundem mais nos já empregados, conforme as 

disposições do Modelo proposto, provavelmente outros problemas poderão ser vislumbrados, 

o que gerará uma oportunidade de busca de estabelecimento de uma melhor qualidade 

regulatória, através de deliberação para solução das eventuais inconsistências levantadas. 

Cabe lembrar que o quadro 7 (seção 5.3), que apresenta resultados concisos, à luz dos 

critérios do Modelo, das análises feitas nos quadros regulatórios da União, da Bahia do Rio de 

Janeiro e de Santa Catarina, já indicava várias práticas regulatórias inadequadas nos quatro 

sistemas analisados. Certamente essas inadequações são refletidas na gestão e no dia-a-dia da 

prestação dos serviços, e novas auditorias, como dito, tenderiam a mitigá-los. 

 

A seguir exibem-se interpretações mais específicas acerca das ações de cada Tribunal 

selecionado, para depois, na sub-seção 6.5.5., como já dito, verificarem-se as eventuais 

aderências das ações dos TCs ao Modelo proposto nesta Dissertação. 

 

6.5.1. TCU 
 

As auditagens do TCU sobre o TRIP trouxeram mudanças efetivas para o setor, haja vista 

terem apontado problemas estruturais, para os quais resultaram algumas soluções 

providenciadas por parte da ANTT. Além disso, em relação a aspectos sobre Regulação 

Econômica nos transportes de passageiros por ônibus, os trabalhos do TCU podem ser 

considerados pioneiros. 

 



191 

 

 

 

Das determinações e recomendações feitas pelo TCU, observa-se que as principais medidas 

adotadas pela ANTT foram: revisão da planilha de cálculo das tarifas, e posterior substituição 

por fórmula paramétrica, que reduziram os valores dos reajustes aplicados sobre TRIP, 

embora essas alterações ainda não tenham resolvido a falta de transferência aos usuários dos 

ganhos de produtividade dos operadores, haja vista ainda ser baseada nos custos médios; 

instituição de plano de contas básico para as permissionárias dos serviços; disciplina de 

indicadores de produtividade e qualidade a serem aplicados no TRIP; eliminação da 

possibilidade de preços mínimos para a tarifa a ser ofertada pelos concorrentes nas licitações; 

elaboração de acordos de cooperação técnica com a SEAE e o CADE para o estabelecimento 

de mecanismos institucionais que permitam abordar a questão da concentração econômica nos 

serviços públicos sob sua jurisdição; fixação de valor simbólico de R$ 1,00 para o valor da 

outorga a ser ofertada nas licitações, de forma que seja vencedor o concorrente que apresentar 

o menor valor da tarifa a ser cobrado dos usuários dos serviços de TRIP. 

 

Dentre as deliberações do TCU não acatadas pela ANTT destacam-se: realização de estudos a 

fim de identificar a possibilidade de utilização de recursos públicos para custear as 

gratuidades previstas em lei, como forma de se propiciar a redução da exclusão social e de se 

perseguir a justiça tarifária; alteração do modelo tarifário, a fim de que se transferissem parte 

dos ganhos de produtividade aos usuários dos serviços e se preservasse o risco associado à 

prestação do serviço público pelo particular; apuração de possíveis receitas alternativas, 

complementares, acessórias ou de projetos associados, e conseqüente contribuição à 

modicidade tarifária, com aditamento, conforme o caso, dos contratos vigentes; anulação dos 

contratos de adesão das permissões, resultantes de transformações ilegais de autorizações de 

serviços complementares, conexões, e fretamento, que corresponderam à delegação de serviço 

público já na vigência da CF/1988 sem prévia licitação, e realização de certames para novas 

outorgas desses serviços; realização de providências necessárias ao fazimento de licitações 

das linhas de TRIP que operam por decisão judicial. 

 

Outras deliberações - que se referiram às disposições dos futuros editais de licitações - não 

puderam ter cumprimento conferido, em virtude de que nenhum certame para a delegação de 

TRIP foi realizado após o Acórdão relativo à auditoria operacional realizada na ANTT. Cabe 

salientar, entretanto, que nenhuma Resolução que já preparasse o cenário setorial para as 

mudanças determinadas pelo Tribunal de Contas foi emitida pela Autarquia, notadamente 

àquelas relativas à queda das barreiras à entrada no setor que a regulamentação vigente impõe. 
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Tampouco foram desenvolvidos estudos para alterar o foco, da rentabilidade para a 

essencialidade e disponibilidade do serviço público, na determinação das linhas a serem 

licitadas e postas em operação. 

 

Nos TCU, os Ministros Relatores geralmente acataram as propostas feitas pelas equipes 

técnicas que fizeram as auditagens sobre o TRIP, exceto quanto a permitir a participação de 

consórcios nas licitações. O Pleno da Casa sempre acatou os votos dos Relatores. 

 

Ainda que o resultado final da ação do TCU não tivesse surtido grandes mudanças na 

regulação do setor, o que não ocorreu, por si só o fato do Tribunal ter feito as auditorias pode 

ser considerado um avanço, e serviu, no mínimo, como um diagnóstico de vários problemas 

que envolviam e ainda ocorrem no TRIP, notadamente nos aspectos relativos aos parâmetros 

7B, 9C, 10D, 11E, 15G, 18I, 18J, 19L, 20N, 21D, 22M, 22N, 22O, 22P do Modelo proposto 

nesta Dissertação. 

 

Em relação às localidades com mais baixa renda, ou de difícil acesso, cabe citar que, se a 

disponibilidade do serviço, ainda que por um só operador, não ocorreu, a possibilidade de 

oferta por mais de um fornecedor, para liberdade de escolha do usuário, conforme 

estabelecido na Lei Federal 8.987/1995 (BRASIL, 1995a), esteve bastante longe de se dar. O 

emprego de veículos menores, não permitido pela regulamentação vigente, poderia ter sido 

uma solução para esses casos. Esse é um exemplo que mostra a urgência de uma reforma 

regulatória setorial, na busca de melhores práticas. 

 

Observou-se que as operadoras se beneficiam do exagerado número de linhas em operação 

por conta de medidas judiciais, que terminam por embutir, ainda que involuntariamente, a 

fuga à necessidade de prévia licitação. Também tiram proveito os operadores das barreiras 

formalmente erguidas pelas próprias normas do setor, que são efetivamente usadas, ou 

capturadas, para a defesa dos monopólios das linhas. Paralelamente a isso, as empresas agem 

no Judiciário, às claras, argumentando que os próprios órgãos gestores não dão provimento às 

instalações de novas linhas para atendimento de demandas surgidas. Assim, um círculo 

vicioso se instaura, no qual as premissas empregadas pelas transportadoras na Justiça são 

exatamente aquelas que as beneficiam, e que elas defendem com ardor a não providência de 

solução no âmbito do Executivo. É como se as empresas estimulassem a incorreta ação 

gestora pública para, em função dessa omissão, tirar proveito e usar esse argumento para que 
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lhes sejam delegadas diretamente, via judicial, a operação dos serviços por meio de liminares, 

que terminam tendo seus efeitos prolongados à espera de solução definitiva, sem ter que 

passar por procedimentos licitatórios. Em outras palavras, as transportadoras capitalizam em 

função do vácuo institucional, que nem sempre por elas é indesejado. Como exemplo do fato, 

cita-se que a auditoria operacional detectou a celebração de 508 contratos para exploração de 

novas linhas de TRIP entre 1998 e 2001 e destes apenas 36 decorreram de licitações, a 

diferença tendo sido toda resultante de ações judiciais, sob a forma de medidas liminares 

(TCU, 2005c). 

 

Após a CF/1988 só foram realizadas 25 licitações para delegação de serviços de TRIP, e ainda 

assim todos esses serviços licitados corresponderam a linhas novas. Desses certames 

decorreram 36 contratos, em virtude de em alguns casos mais de uma operadora ter ficado 

responsável por uma mesma rota. Salienta-se que até o momento não foi feita nenhuma 

licitação, na égide da CF/1988, para substituição de contratos que já existiam anteriormente 

ao novo advento constitucional (linhas antigas), porquanto os prazos contratuais, em virtude 

de malabarismos normativos (e.g. prorrogações contratuais em mais quinze anos, dadas pelo 

já revogado Decreto Federal 952/1993), só deverão se extinguir em 2008, a menos de novas 

manobras judiciais, ou até mesmo legislativas, para evitar os certames. Essa data limite foi 

inicialmente estabelecida pelo artigo 94 do já revogado Decreto Federal 952/1993, que 

manteve os serviços, a partir de sua data, por 15 anos prorrogável por igual período, e 

posteriormente pelo artigo 98 do Decreto Federal 2.521/1998 (BRASIL, 1998) - editado já 

após a Lei Federal 8.987/1995 (BRASIL, 1995a) - que manteve os serviços, sem caráter de 

exclusividade, pelo prazo improrrogável de quinze anos contados de 7 de outubro de 1993 

(data de publicação do revogado Decreto 952/1993). 

 

Além do reduzido número de licitações, cabe salientar que as poucas realizadas trouxeram em 

seu bojo fortes restrições à abertura a novos interessados no setor, o que reduziu 

significativamente a competitividade. O irônico da situação é que os editais foram elaborados 

pela própria Administração Pública, que deveria ser o principal ator a estimular e incentivar a 

competição entre os potenciais entrantes no mercado e a busca da modicidade tarifária. 
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As auditorias do TCU apresentaram situações que ilustram como artifícios, até mesmo 

receptados pelo sistema jurídico, podem ser feitos para fugir da licitação289. Os casos em 

estudo analisados nas auditagens do Tribunal de Contas decorreram de aplicação inadequada 

dos regulamentos setoriais. Entretanto, nem a essas normas - em si inconvenientes em relação 

à regulação econômica, mas ainda assim juridicamente legais - as situações auditadas 

obedeceram, haja vista a extrapolação feita pela STT/MT, razão porque o TCU fez suas 

deliberações. 

 

6.5.2. TCE/BA 
 

Da auditoria operacional feita pelo TCE/BA, observa-se que a principal atitude tomada pela 

AGERBA foi a promessa de conclusão do Plano Diretor de Transportes do TIPO baiano e a 

tomada de providências para a realização de concurso público para melhoria da sua 

capacidade de fiscalização. Entretanto, até o momento, essa promessa ainda não foi cumprida. 

 

A Autarquia informou que corrigiria quaisquer falhas que detectasse nos processos de 

renovação dos contratos das operadoras, haja vista o Tribunal de Contas ter constatado que 

algumas prorrogações tinham sido realizadas a despeito das contratadas estarem 

inadimplentes com a Agência por não pagamento de multas decorrentes de autos de infração 

ao regulamento estadual de TIPO. Todavia, isso não basta para que se tenha uma evolução da 

qualidade regulatória, pois teria sido mais adequado - não só para os casos de empresas 

inadimplentes, mas para todos os outros - que se privilegiassem licitações que trouxessem 

competitividade ao mercado, e não renovação automática de antigos contratos. 

 

Dentre as determinações não acatadas pela Autarquia destacam-se: extensão do conhecimento 

dos serviços da Ouvidoria pelos usuários de todas as cidades do Estado290; adequação 

                                                 
289 Serviço complementar que é transformado em serviço regular, que posteriormente é adicionado por um outro 
serviço complementar, que por sua vez também termina por se transformar em serviço regular, todas as 
transformações alterando o regime de autorizações para permissões, transmutando os termos de autorização em 
contratos de adesão, sendo observada fuga da imposição constitucional de prévia licitação. Em 22/09/1988, dias 
antes da promulgação da CF/1988, foi publicado o já revogado Decreto Federal 96.756/1988, que autorizou que 
serviços complementares a linhas regulares (e.g. viagem parcial, alteração parcial de itinerário, prolongamento 
em determinados horários, viagens residuais), existentes na data de sua publicação, fossem transformados em 
linhas regulares. A transmutação de conexão de linhas, em linha interestadual regular, sob o regime de 
permissão, prevista no já revogado Decreto Federal 92.353/1986 também é outro exemplo dessa situação. 
290 Entretanto, a AGERBA instituiu o Projeto Crescendo, para divulgação dos direitos e deveres dos usuários do 
sistema de transporte intermunicipal nas escolas baianas do ensino médio e fundamental, o que correspondeu a 
significativo avanço na regulação. 
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normativa de forma que a Agência não mais realizasse as licitações para delegação dos 

serviços de TIPO. 

 

Na Bahia, como os contratos originais e suas sucessivas prorrogações têm datas diferentes 

(AGERBA, 2006b), seus términos não se darão a um mesmo tempo. Além disso, como não se 

fixou um prazo mínimo para a realização de licitações que viessem a substituir aqueles 

contratos, não se conseguiu precisar a informação, nesta Dissertação, de até quando os atuais 

contratos são válidos. 

 

Ainda que o resultado final da ação do TCE/BA não tenha surtido mudanças significativas na 

regulação do setor, só o fato do Tribunal ter feito a auditoria operacional comentada já pode 

ser considerado um avanço, e serviu, no mínimo, como um diagnóstico de alguns problemas 

que envolviam e ainda ocorrem no TIPO baiano, notadamente nos aspectos relativos aos 

parâmetros 4A, 12F, 13D, 16F, 19C e 22O do Modelo proposto nesta Dissertação. 

 

6.5.3. TCE/RJ 
 

As auditagens do TCE/RJ sobre o TIPO daquele estado, apesar de não terem trazido 

mudanças ou inovações efetivas para a regulação do setor, não podem ser desprezadas, pois 

só o fato do Tribunal ter feito as auditorias já pode ser considerado um avanço, e serviu, no 

mínimo, como um diagnóstico de alguns problemas que envolviam e ainda ocorrem no TIPO 

carioca, notadamente nos aspectos relativos aos parâmetros 12F, 13D, 16F, 18J e 22O do 

Modelo proposto nesta Dissertação. Além disso, dada a pouca difusão de trabalhos nessa 

seara nos diversos Tribunais de Contas estaduais, a ação do TCE/RJ pode ser considerada, ao 

lado dos trabalhos do TCU em relação ao TRIP, como precursora em relação ao TIPO. 

 

Algumas determinações emanadas pelo Tribunal de Contas não foram acatadas pelo DETRO, 

dentre as quais: realização de concurso público para fortalecimento da capacidade de 

fiscalização do órgão, deficiente para a realização de suas próprias funções; exigência para 

que as operadoras, antes da realização do cálculo do reajuste, apresentassem todos os seus 

custos comprovados por notas fiscais de mercadorias e/ou serviços; realização de auditorias 

junto às empresas a fim de atestar a veracidade dos dados operacionais constantes dos BOMs; 

criação de um banco de dados atualizado com preços dos insumos de transporte, a fim de que 
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se obtivesse valor confiável para o reajuste; estabelecimento de efetivos indicadores de 

qualidade a serem observados pelas operadoras na prestação dos serviços. 

 

Das experiências e recomendações feitas pelo TCE/RJ, observa-se que de sua ação a principal 

repercussão feita pelo DETRO foi a melhoria da capacidade de recebimento de queixas dos 

usuários por má prestação dos serviços pelas operadoras, através do aumento da quantidade 

de linhas telefônicas receptadoras das reclamações. 

 

Poucas falhas apontadas pelo TCE, em diferentes anos, foram corrigidas, outras tantas 

persistiram. O DETRO dispunha de pouco pessoal técnico para o estudo dos reajustes 

tarifários. Esse pequeno quadro trabalhava em campo, na fiscalização dos ônibus. Em relação 

às tarifas, os dados que embasaram os reajustes foram fornecidos pelas operadoras e as 

empresas não foram auditadas, e isso comprometeu significativamente a confiabilidade dos 

cálculos realizados. Não bastasse isso, o DETRO cometeu diversas incoerências na aplicação 

do modelo escolhido para o reajuste – uma planilha baseada nas Instruções Práticas 

Atualizadas relativas ao Manual Prático para Cálculo das Tarifas de Ônibus Urbanos, do 

GEIPOT, com adaptações para o ônibus rodoviário, por si só um modelo que não favorece a 

modicidade tarifária, haja vista não transferir aos usuários parte de eventuais ganhos de 

produtividade auferidos pelas operadoras, além de não estimular a própria eficiência da cadeia 

produtiva. Cabe salientar que as inconsistências apontadas em relatórios podem ser 

consideradas como primárias, tendo correspondido a erros grosseiros, porém de 

conseqüências graves para os usuários. A magnitude dessas falhas poderia ser aumentada caso 

o TCE tivesse chegado a questionar a adequação do método empregado, haja vista não ter 

entrado no mérito de o porquê a adoção de uma planilha cost plus, que, por si só, não 

beneficia a modicidade tarifária. Ou seja, em outras palavras, pode-se concluir que o DETRO 

empregou método inadequado de cálculo de tarifas e seus reajustes, e ainda o empregou de 

forma inconsistente, em desacordo inclusive com as recomendações do próprio GEIPOT – 

órgão já extinto elaborador da metodologia de cálculo adotada no estado. 

 

Também cabe mencionar, em relação aos reajustes das tarifas das operadoras, observação de 

que os percentuais concedidos de aumento eram superestimados, não só pelas próprias 

inconsistências do modelo empregado, mas também pela adoção de parâmetros operacionais 

majorados e de custos de insumos acima de valores de mercado. Convém lembrar que, apesar 

dos valores calculados pelo DETRO, era o Poder Executivo quem determinava os efetivos 
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reajustes, tendo os cálculos da Autarquia, no máximo, servido como dados auxiliares. Assim, 

a decisão final, feita pelo Executivo central, sempre careceu de abordagens técnicas e, 

provavelmente, foi contaminada por aspectos políticos. Essas práticas se chocam frontalmente 

com o que a melhor prática regulatória preconiza. Apesar disso, o TCE não recomendou que 

as tarifas fossem reduzidas, e se limitou a sugerir que o DETRO tomasse providências para 

melhorias futuras no cálculo tarifário, a saber: exigência antes da realização do cálculo do 

reajuste que as operadoras apresentem todos os seus custos comprovados por notas fiscais de 

mercadorias e/ou serviços; realização de auditorias junto às empresas a fim de atestar a 

veracidade dos dados operacionais constantes dos BOMs; criação de banco de dados 

atualizado com preços dos insumos de transporte, a fim de que se obter valor confiável para o 

reajuste. Entretanto, até a última auditoria realizada na Autarquia não foi constatada a 

obediência das deliberações do Tribunal. Apesar de, como já dito, só o fato de realizar 

auditorias no setor poder ser considerado um avanço, o Tribunal de Contas poderia ter 

contribuído mais com a regulação caso tivesse tentado uma maior redução nos reajustes 

autorizados. 

 

Convém lembrar que nem sempre as sugestões feitas pelas equipes técnicas foram acatadas 

pelos Conselheiros Relatores dos processos e pelo Pleno da Casa, como são exemplos os 

Processos 112.039-0/00, 108.001-5/01 e 107.516-9/04. 

 

Os fatos narrados na descrição dos Processos 112.039-0/00 e 107.516-9/04 mostram como as 

ações: 

- do Legislativo estadual, ao aprovar lei que automaticamente renovava as permissões em 15 

anos, com mais uma futura prorrogação por mais outros 15 anos; 

- da Justiça estadual, ao impedir a andamento de licitações que ela própria havia determinado 

realização; 

- do DETRO, ao formular editais com cláusulas inadequadas, e com sistemas operacionais 

pela própria Autarquia posteriormente considerados inadequados; 

- do Tribunal de Contas, por conta das ações da Justiça, e baseado na citada lei estadual e nos 

fatos que o DETRO não havia considerado na formulação dos editais, determinando anulação 

das licitações; 
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terminam por restringir a competitividade, e garantir reserva de mercado a operadoras que o 

próprio Estado não sabe se um dia sequer se submeteram a licitações para receberem as 

delegações dos serviços em que operam. 

 

Portanto, dos achados analisados, a determinação para anulação dos editais das licitações que 

se pretenderam realizar, para adaptar o sistema do TIPO carioca ao espírito pós CF/1988 - no 

sentido de aumento de competitividade pela conquista do mercado, através de prévios 

certames públicos – consistiu verdadeiro afastamento do que a moderna prática regulatória 

preconiza. O resultado da não disputa é a perpetuação das situações de verdadeiros 

monopólios que caracterizam os contratos vigentes, cujos prazos, impostos pela lei estadual 

que dispõe sobre as delegações de serviços públicos (RIO DE JANEIRO, 1997) vão até o ano 

de 2012, com possibilidade de extensão, através de prorrogação, até o ano de 2027, de acordo 

com a atual legislação estadual. 

 

Apesar das limitações da atuação do TCE/RJ, reforça-se o importante papel desempenhado 

pelo TCE/RJ através de suas auditorias sobre o TIPO estadual. Se mudanças significativas 

não ocorreram, isso não justifica a desqualificação das ações do Tribunal, em absoluto, só 

mostra a necessidade de que esse tipo de trabalho continue a ser realizado e enfatizado. 

 

6.5.4. TCE/SC 
 

Basicamente a auditoria feita pelo TCE/SC abordou a questão da legalidade dos contratos 

vigentes, e da necessidade de licitações serem realizadas. Todos os contratos dos serviços de 

TIPO no deveriam ter se encerado em 2001. Acontece que, através de uma lei estadual 

(SANTA CATARINA, 1998c), que tinha como objetivo declarado a renovação da frota de 

veículos, aproveitou-se para renovar os contratos em mais dez anos, levando-os até 2011, o 

que aparentemente feriu a Constituição estadual, e certamente foi de encontro ao que a boa 

prática regulatória estabelece. O TCE/SC criticou esse procedimento, mas, no entanto, os 

contatos continuam sendo considerados válidos e licitações para regularizar a situação ainda 

não foram providenciadas. Salienta-se que o TC apontou que a renovação dos contratos foi 

feita sem que as transportadoras tivessem cumprido as regras que assegurassem o alcance do 

objetivo final do citado programa. A despeito disso, o objetivo secundário da lei - as 
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prorrogações contratuais por dez anos – foi prontamente estabelecido. Assim, poder-se-ia 

inferir que, efetivamente, o programa foi só uma desculpa para as prorrogações. 

 

Ainda que o resultado final da ação do TCE/SC não tenha surtido mudanças significativas na 

regulação do setor, só o fato do Tribunal ter feito a auditoria comentada já pode ser 

considerado um avanço, e serviu, no mínimo, como um diagnóstico de alguns problemas que 

envolviam e ainda ocorrem no TIPO catarinense, notadamente nos aspectos relativos ao 

parâmetro 22O do Modelo proposto nesta Dissertação. 

 

6.5.5. Aderência das Contribuições dos TCs ao Modelo Proposto e Resposta à Pergunta 
Condutora da Dissertação 
 

As atuações dos TCs são consideradas aderidas ao Modelo proposto de duas maneiras: ou 

pela observação por parte dos Tribunais de elementos que o Modelo recomenda verificar, ou 

pela indicação pelo TC de pontos que a análise do quadro regulatório de cada sistema 

estudado (sub-seção 5.3, quadro 7) apontou. Ambas as situações são retratadas no quadro 18, 

que apresenta como as deliberações dos TCs aderem às disposições da aplicação do Modelo 

proposto aos quatro sistemas analisados. Foi adotada como critério de aderência uma 

gradação, na qual: 

-1: significa as situações em que, apesar de tangenciar o assunto, a deliberação do TC divergiu 

das diretrizes do Modelo para o parâmetro em questão; 

O: corresponde aos pontos que o TC nada abordou em suas auditorias; 

+1: corresponde à situação em que o TC se aproximou da diretriz do Modelo, ainda que não 

em sua completude; 

+2: corresponde à situação em que o TC se aproximou da completude da diretriz do Modelo; 

+3: equivale a situações em que a ação do TC ou foi além do que as diretrizes do Modelo 

preconizam ou fazem concluir das regulamentações. 

 

Para clarificar essa escala de aderência, convém citar que a atuação dos TCs pode contribuir 

para verificar em campo se a real prática regulatória “bate” com a regulamentação setorial, ou 

seja, se aspectos que se consideram bons, baseado apenas em análises de regulamentos, 

efetivamente se traduzem em práticas boas na vida real. Assim, a ação dos TCs pode induzir e 

estimular a efetividade das disposições regulamentares dos sistemas de transportes de 

passageiros por ônibus. Em outras palavras, os trabalhos dos TCs podem ir além do que a 
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pura aplicação do Modelo proposto sobre as regulamentações dos sistemas de TIPO faz 

concluir. Como exemplos dessas situações, citam-se: 

- parâmetro 22M no TCU: o quadro 7, após análise do Marco Regulatório do TRIP, indicou 

boa prática, pois na União se estabeleceu como regra de delegação dos serviços a permissão, e 

não a concessão. Apesar disso, as auditorias do TCU diagnosticaram, através de análise das 

licitações feitas pela STT, e concluídas pela ANTT, o estabelecimento de várias barreiras à 

entrada no mercado nas disposições dos editais dos certames. Assim, não fossem as 

auditorias, e seus “mergulhos” na aplicação da regulamentação, a pura análise do Marco não 

detectaria as barreiras; 

- parâmetro 22N no TCU, em que a análise as diretrizes do Modelo proposto apontaram 

inadequação em considerar como critério definidor do vencedor das licitações a conjugação 

do maior valor pela outorga em associação com o menor valor da tarifa. Da auditagem do 

TCU, resultou por parte da ANTT o estabelecimento de valor simbólico para o valor da 

outorga, de modo que vençam as licitações futuras que ofertar a menor tarifa; 

- parâmetro 13D no TCE/RJ: o quadro 7, baseado apenas na análise da regulamentação, 

indicou boa prática regulatória, pois o regulamento previa instâncias de recebimento de 

reclamações dos usuários. Entretanto, a efetividade do dispositivo não estava garantida na 

prática, haja vista a insuficiência da quantidade de telefones na Ouvidoria do DETRO. A ação 

do TCE induziu o aumento do número de telefones, o que representou uma melhoria da 

qualidade da prática regulatória; 

- parâmetro 16F no TCE/RJ: o quadro 7, baseado apenas na análise da regulamentação, 

indicou boa prática regulatória, pois a regulamentação previa a necessidade de fiscais, o que é 

um bom aspecto, mas na prática foi constatada uma pequeno quadro de pessoal na 

fiscalização. 

 

Há situações opostas às acima apontadas, em que a ação dos TCs divergiu do que o Modelo 

diagnosticou, a exemplo do parâmetro 18J no TCE/RJ, que a despeito do emprego de um 

modelo cost plus no sistema carioca, e das inconsistências apontadas em relatos técnicos 

sobre os cálculos dos reajustes das tarifas, desfavoráveis aos usuários, não foi indicada 

redução tarifária nem mudança no método de cálculo tarifário. 

 

No meio desse espectro, há situações intermediárias, a exemplificar: 
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- parâmetro 4A no TCE/BA, em que tanto a aplicação do Modelo sobre a regulamentação 

setorial quanto a auditoria do Tribunal apontam inadequação no fato de uma mesma 

instituição, no caso a AGERBA, regular e ser responsável pela delegação dos serviços; 

- parâmetro 12F no TCE/RJ em que ambos, a análise do regulamento pelas diretrizes do 

Modelo, e a auditoria do TCE, chegaram à mesma conclusão, de que há ausência de 

indicadores de qualidade a serem observados pelas operadoras para uma prestação adequada 

dos serviços; 

- parâmetro 22O no TCE/SC em que ambos, a aplicação do Modelo à regulamentação e a 

auditagem do Tribunal, indicaram necessidade de licitações para regularização do sistema. 

 

Como exemplos de casos em que a atuação do TC se aproximou das diretrizes do Modelo, 

ainda que não em suas completudes, cita-se parâmetro 22O no TCU, em que apesar dos 

relevantes pontos de auditoria feitos, como deliberação para anulação de contratos irregulares 

e regularização de linhas que operavam sob liminares judiciais através de feitura de licitações, 

e para inclusão nas minutas de futuros contratos cláusula prevendo a rescisão unilateral do 

contrato, em razão da precariedade do instituto, bem como supressão da previsão de 

indenização ao permissionário, outros aspectos poderiam ser abarcados, a exemplo de críticas 

às transferências de delegações, sem prévia licitação291. 

 

Cabe salientar que não necessariamente uma ação que tenha sido categorizada como +2 ou +3 

pode ter efetivamente contribuído com a melhoria da qualidade da prática regulatória pois, 

como visto, nem sempre as determinações dos TCs são obedecidas pelos órgãos gestores ou 

agências regulatórias. Isso se deve a fatores alheios à vontade dos Tribunais. Entretanto, não é 

por essa razão que as atuações dos TCs devem ser desmerecidas, em absoluto. Na verdade, 

mesmo nesses aparentes “fracassos”, as atuações dos TCs devem ser enaltecidas, pois de uma 

forma ou de outra abordam problemas reais e que precisam de solução. Como exemplo disso, 

tem-se o parâmetro 22O no TCE/SC, em que o Tribunal determinou realização de licitações 

para regularização dos contratos, mas o DETER nada fez. 

 

                                                 
291 Se bem que, nesse caso, o TCU pode não ter feito as críticas em virtude da regulamentação prever a 
possibilidade das transferências. Como a ação do Tribunal procurou verificar a adesão das ações da agência 
reguladora às normas, e não avaliar o conteúdo da regulamentação, esse pode ter sido o motivo da omissão. O 
Modelo proposto, que por sua vez não se prende a regulamentos, mas a critérios de boas práticas regulatórias, 
tem como propósito, inclusive, a liberdade em criticar inclusive o afastamento das normas das boas práticas. 
Esse certamente é o motivo pelo qual, no exemplo citado, a aplicação do Modelo foi além do que a auditoria 
pôde explorar. 
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Quadro 18: Verificação da eventual aderência das ações dos TCs ao Modelo proposto 
Estados selecionados 

Guidelines da 
INTOSAI 

P
ar

âm
et

ro
 

União 
Bahia 

Rio de 
Janeiro 

Santa 
Catarina 

3 – a estrutura 
regulatória 

A 0 0 0 0 

4 – objetivos, funções 
e poderes 

A 0 +2 0 0 

7 – necessidades de 
informação 

B +3 0 0 0 

C +3 0 0 0 9 – segurança e 
fornecimento 

D 0 0 0 0 

10 – acesso do 
consumidor 

D +2 0 0 0 

11 – consumidores 
vulneráveis ao 
fornecimento 

E +2 0 0 0 

D 0 0 0 0 12 – padrões de 
serviço F 0 +2 +2 0 
13 - lidando com 
reclamações dos 
consumidores 

D 0 +3 +3 0 

15 – controle de 
preços 

G +3 0 0 0 

16 – ligando preço à 
qualidade 

F 0 +3 +3 0 

17 - encorajando a 
eficiência do 
fornecedor 

H 0 0 0 0 

I +2 0 0 0 18 – custos de 
financiamento dos 
fornecedores J +2 0 -1 0 

C 0 +3 0 0 
19 - investimento 

L +2 0 0 0 
20 - redução de 
monopólio e de 
dominação de 
mercado 

N +2 0 0 0 

D +2 0 0 0 
Q 0 0 0 0 

21 - promoção da 
escolha do consumidor 

R 0 0 0 0 
M +3 0 0 0 
N +2 0 0 0 
O +1 +1 -1 +2 

22 - combate a 
práticas anti-
competitivas 

P +2 0 0 0 
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Legenda: -1: ação do TC divergiu das disposições do modelo; 
                 0: parâmetro sem ação do TC. 
                 +1: ação do TC aquém, porém convergente, com as disposições do modelo; 
                 +2: ação do TC igual às disposições do modelo; 
                 +3: ação do TC além das disposições do modelo; 
 

Do quadro 18, observa-se que as auditorias do TCU foram as que, além de abarcarem 

significativa quantidade de parâmetros, como já mencionado, também apresentaram forte 

aderência às diretrizes do Modelo. Os TCEs estudados, apesar de não atingirem a mesma 

quantidade aspectos pelo alcançados TCU, também apresentaram pontos de aderência ao 

Modelo, o que é um bom indicativo dos escopos de seus trabalhos. 

 

Esclarece-se que aqui não se pretende estabelecer o Modelo como regramento compulsório 

para as auditagens dos Tribunais, tampouco se procura fazer um ranking dos melhores TCs 

atuantes nos serviços públicos de transportes intermunicipais de passageiros por ônibus, mas 

sim mostrar experiências bem sucedidas e que podem servir de exemplo para outros Tribunais 

seguirem em eventuais auditagens a serem desenvolvidas sobre os órgãos gestores e 

reguladores dos diversos sistemas de TIPO brasileiros. 

 

Assim sendo, pode-se responder à pergunta condutora da pesquisa - como os Tribunais de 

Contas vêm atuando no Controle Externo dos serviços de transporte intermunicipal de 

passageiros por ônibus, e como podem contribuir para uma boa ou adequada regulação do 

setor? – da seguinte forma: 

- como observado das respostas dos questionários feitos na pesquisa, os TCs vêm, não todos, 

mas alguns, atuando sobre o TIPO (TCE/BA, TCE/RJ, TCE/SC), e também sobre o TRIP 

(TCU), através das diversas auditorias por eles já efetuadas; 

- os TCs têm contribuído com a regulação do setor através das diversas recomendações e 

determinações que têm proferido em suas auditagens e que efetivamente têm surtido efeito, 

como mostrado neste capítulo 6. Além disso, das análises e interpretações feitas ao longo 

desta Dissertação, e notadamente nesta seção 6.5, conclui-se que os TCs podem dar uma 

contribuição para uma boa regulação setorial através da aplicação das disposições contidas no 

Modelo de auditoria proposto neste trabalho sobre os regulamentos setoriais, criticando-os 

inclusive, haja vista muitas deles serem efetivamente os principais entraves à modernização 

da prestação dos serviços, como bem mostraram as diversas barreiras à entrada levantadas nos 

sistemas analisados, que resultam em redução da competitividade e em formação de 

verdadeiros monopólios. Além disso, e principalmente, os TCs podem verificar a aderência 
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das regulamentações sobre a realidade fática dos sistemas de TIPO, notadamente porque nem 

sempre, como visto, a gestão dos serviços é feita de acordo com o que os regramentos 

estabelecem, mesmo quando essas normas instituem boas práticas. Dessa maneira, uma 

atuação de TC é importante para fazer com que uma regulamentação eventualmente boa 

apenas no “papel” se traduza em benefício real aos usuários dos serviços. 

 

Isso equivale a dizer que as atividades dos TCs podem verificar se as agências regulatórias, ou 

os órgãos gestores, estão pautando seus trabalhos na regulamentação que os condiciona, bem 

como no que a melhor prática regulatória orienta, haja vista o Modelo proposto ter como 

objetivo apresentar critérios das boas práticas para o setor. 

 

Lembra-se que não se tem a pretensão de que as diretrizes do Modelo proposto abarquem 

todos os aspectos relativos à regulação econômica do TIPO, em absoluto. Entretanto, como 

elas são baseadas no que a INTOSAI recomenda para seus afiliados, bem como no que o 

próprio conhecimento teórico da disciplina Regulação Econômica preconiza, acredita-se que o 

Modelo pode ser considerado uma significativa contribuição para os TCs levarem em conta 

em suas auditagens. 
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7. CONCLUSÕES, ACHADOS E TEMAS SUGERIDOS PARA FUTURAS 
PESQUISAS 
 

Ao contrário do que o seu nome pode levar a crer, os Tribunais de Contas não têm as suas 

ações restritas, como mostrado neste relato, às tradicionais aferições e confrontos de receitas e 

despesas dos órgãos sob sua jurisdição, tampouco à verificação da efetiva execução no mundo 

real dos valores despendidos. A modernidade tem a cada dia aumentado as funções desse 

organismo de Controle Externo, tendo atingido outras formas de auditagem antes não 

imaginadas possíveis, a exemplo das auditorias operacionais, que extrapolam em muito as 

tradicionais auditorias de conformidade. 

 

Além da forma, o rol das matérias passíveis de auditagem também tem crescido com o tempo. 

Folhas de pagamento de pessoal, atos de aposentadoria, despesas com educação e saúde, têm 

hoje, ao seu lado, verificações de gastos com sistemas informatizados, com obras e serviços 

de Engenharia e, mais inovadoramente, com alguns serviços públicos. Claro está que, em 

relação a estes últimos, não cabe aos Tribunais de Contas fazerem o papel de regulador dessas 

atividades, em absoluto. Cada organismo deve executar suas atividades em acordo com suas 

competências constitucionalmente determinadas. Nesse sentido, como discutido 

anteriormente, as auditagens dos Tribunais podem até mesmo conferir maior efetividade e 

consistência às atividades desenvolvidas pelas agências regulatórias, entidades recentemente 

incorporadas ao ordenamento administrativo brasileiro e que deveriam ter a têm função 

precípua de regular os contratos de serviços públicos. 

 

Os transportes intermunicipais de passageiros por ônibus, e também o interestadual, por muito 

tempo ficaram em segundo plano nas preocupações das políticas governamentais. 

Recentemente, algumas atitudes, a exemplo do estabelecimento das citadas agências 

regulatórias setoriais, mostram que essa situação pode estar mudando. Entretanto, os desafios 

para uma modernização do setor ainda são muitos. 

 

Neste relato apresentou-se, sem a pretensão de esgotar o assunto, um Modelo de auditagem, 

baseado em guidelines da INTOSAI e em ensinamentos da regulação econômica, que pode 

ser empregado pelos TCs, sem impedimento de seu uso por outras instituições, em eventuais 

trabalhos sobre o TIPO. Como premissa básica do Modelo, considerou-se a necessidade de 

implementação de processos competitivos para entrada no mercado, sem exclusão da 
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possibilidade de disputas dentro do próprio mercado, e da inclusão de critérios de avaliação de 

performance, para assim ser induzida competitividade e melhoria da qualidade dos serviços 

no setor. Isso poderia fazer com que os operadores permanentemente procurassem melhor 

eficiência e redução de custos operacionais, de forma a que os usuários dos serviços fossem 

os principais beneficiários desse processo. 

 

Salienta-se que, originalmente, cogitou-se a inserção de mais uma etapa no Modelo proposto, 

qual seja, após a incidência dos critérios teóricos de boas práticas sobre os estudos de caso, e 

levando em conta os achados, desenvolver-se-iam guidelines adaptados às realidades 

observadas. Entretanto, em virtude do não muito expressivo número de Tribunais de Contas 

com experiência sobre o TIPO e, a despeito da exemplar atuação do TCU sobre o TRIP, não 

foi possível obter uma massa de informações e procedimentos que justificasse o 

procedimento. 

 

O guia de procedimentos foi aplicado sobre as regulamentações de três sistemas de TIPO 

selecionados, em virtude de seus TCs terem desenvolvido alguma atividade nessa área, e 

sobre o TRIP, por ter o TCU desenvolvido trabalhos pioneiros que podem servir de inspiração 

para demais TCs. Em seguida, baseado em respostas a questionários previamente elaborados, 

compilaram-se as experiências oriundas das auditorias que os quatro TCs dos entes escolhidos 

mostraram ter realizado. Interpretações e comentários acerca dessas experiências foram feitas, 

após o quê verificou-se a aderência das ações dos TCs às disposições do Modelo. Procuraram-

se apontar em que medida as práticas observadas foram compatíveis com o que a INTOSAI e 

a regulação econômica apontam como boa prática, a fim de que se respondesse à pergunta 

condutora desta pesquisa, ou seja, como os Tribunais de Contas vêm atuando no Controle 

Externo dos serviços de transporte intermunicipal de passageiros por ônibus, e como podem 

contribuir para uma boa ou adequada regulação do setor? 

 

Repete-se que o Modelo proposto não tem a pretensão de esgotar o assunto da regulação 

econômica do TIPO, nem pretende se impor como regra a ser seguida pelos TCs; antes disso, 

procura traçar sugestões de critérios e ações que possam orientar eventuais trabalhos dos 

Tribunais quando estiverem diante de assuntos relacionados à regulação econômica do TIPO. 

Tampouco corresponde a proposta de um posicionamento intransigente na escolha da 

regulamentação no lugar da desregulamentação, em absoluto. O escopo do trabalho foge da 

discussão do que seria mais adequado, se regulamentar ou não, e procura apresentar 
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contribuições que têm a ver com a realidade institucional e constitucional do Brasil, e possam, 

também, ser empregadas por países que têm tradição de consideração do TIPO como serviço 

público de forma similar ao estilo brasileiro. 

 

Dentre os achados da pesquisa, sintetizados adiante na seção 7.1, destaca-se a necessidade 

urgente de abertura do setor à competição, o que poderia ser atingido através da programação 

e desenvolvimento de procedimento do tipo competitive tendering. Essa prática, a despeito de 

ser inserida no ordenamento jurídico nacional, efetivamente não foi posta a termo, a menos 

em poucos casos de licitações para delegação de novas linhas criadas após a CF/1988, e 

verdadeiros monopólios têm sido perpetuados na provisão dos serviços, através de sucessivas 

prorrogações de contratos originalmente não oriundos de certames públicos e do 

estabelecimento, em campo, de exclusividades de operação em muitas linhas, apesar da sua 

não previsão legal. 

 

Cabe lembrar que a o sucesso da aplicação de processos de competitive tendering a todas as 

situações têm sido criticado e posto em dúvida, e outras formas de contratação têm sido 

internacionalmente discutidas, tal como os PBC (cf. HENSHER; WALLIS, 2005). Entretanto, 

o caso brasileiro ainda está em um estágio anterior se comparado com outros países nos quais 

reformas já foram desenvolvidas. Aqui, nem licitações para contratação inicial de serviços, 

muito menos rodadas posteriores para sucessão dos contratos originais, foram deflagradas, e 

isso parece ser exatamente a tarefa mais difícil a ser feita, haja vista os diversos artifícios 

normativos para prorrogação de antigos contratos, bem como do grande número de linhas em 

operação sob liminares judiciais, diretamente concedidas às operadoras pleiteante das causas 

que lhes interessam. Além disso, como defesa das licitações, convém citar que elas 

correspondem a uma oportunidade de, através das cláusulas de seus editais, estabelecerem-se 

indicadores de performance a serem observados pelos futuros operadores. 

 

Após leitura dos capítulos 5 e 6, percebe-se que a pergunta condutora desta pesquisa pôde ser 

respondida de diversas formas, de acordo com os diversos assuntos de auditoria que os TCs 

eventualmente desenvolveram sobre o TIPO, ou sobre o TRIP, no caso do TCU, e de outros 

aspectos que ainda podem ser explorados. De forma geral, pode-se afirmar que, a despeito de 

não pretenderem exaurir o tema da Regulação Econômica, os critérios do Modelo proposto 

mostram-se como um bom caminho a ser trilhado. De fato, nas situações em que, mesmo 

involuntariamente, os TCs seguiram princípios e diretrizes alcançadas por esses critérios, 
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puderam ser apontados diversos achados de auditoria, dos quais resultaram, em escala 

progressiva, desde apenas diagnóstico de problemas estruturais, até deliberações de 

providências, seguidas de cumprimento por parte dos jurisdicionados, que efetivamente 

contribuíram para o alcance de alguma melhoria nos sistemas analisados. 

 

Pensa-se que além do objetivo geral desta pesquisa - observar como a interface dos Tribunais 

de Contas com a regulação do serviço público de TIPO têm se dado em alguns estados 

brasileiros, e como essas instituições podem contribuir para o estabelecimento de boas 

práticas regulatórias - os objetivos específicos traçados também foram alcançados, haja vista 

ter sido desenvolvido um Modelo de auditagem que aponta essas boas práticas. Também foi 

possível compilar as praticas feitas pelos TCs sobre o TIPO, além de se ter feito comparações 

das regulamentações dos sistemas analisados. Ademais, em decorrência dos trabalhos 

desenvolvidos, obtiveram-se outros elementos além daqueles inicialmente pretendidos, por 

conta da aplicação da própria metodologia adotada, haja vista o alcance de um diagnóstico 

dos sistemas analisados e dos problemas que os aflingem. 

 

A participação dos TCs através de auditagens sobre o TIPO ainda não é algo que possa ser 

considerado difundido ao longo do país. São poucos os casos dessas atuações, mas onde 

ocorreram, respeitadas suas limitações, de alguma forma foi incorporado algum tipo de 

contribuição para a regulação do setor. Cabe lembrar que os Tribunais não pretendem 

substituir os órgãos gestores, nem fazer as vezes de agência regulatória, em absoluto. Suas 

atividades correspondem a uma regulação de segunda ordem (informação verbal)292, na 

verificação da aderência das ações dos órgãos reguladores à legislação vigente, ou seja, os 

TCs não funcionam como organismos revisores da regulação dos mercados feitas pelos 

órgãos reguladores, mas sim como órgãos constitucionais de superposição e controle 

(RODRIGUES, 2005). Essa contribuição os TCs têm feito, através de suas deliberações, 

constituídas de recomendações e determinações. Além disso, os Tribunais dispõem de 

competência para fazer diversas sugestões aos seus jurisdicionados, inclusive baseadas em 

critérios de boas práticas regulatórias. Nesse sentido, surge o papel do Modelo proposto neste 

trabalho - que parte das diretrizes da INTOSAI para regulação econômica, e agrega 

ensinamentos específicos de regulação para o setor de transportes de passageiros por ônibus – 

                                                 
292 Opinião manifestada por Adalberto Santos de Vasconcelos em palestra intitulada “A Atuação do Tribunal de 
Contas da União nas Parcerias Público-Privadas”, feita durante o I Encontro de Gestão do Conhecimento do 
TCE/PE, organizado pela Escola de Contas Públicas Professor Barreto Guimarães, na cidade de Recife, em 13 de 
novembro de 2007, com a qual o autor desta Dissertação concorda plenamente. 
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e pode se constituir em ferramenta de emprego pelos Tribunais de Contas em suas auditagens 

no setor. 

Cabe considerar que, da análise dos trabalhos do GAO, do NAO e do AC, sub-seção 3.3.2.1., 

percebe-se que, mesmo em países com tradição de desregulamentação de serviços, como os 

EUA e a Inglaterra, há preocupações econômicas, e até mesmo sociais, com o setor dos 

transportes intermunicipais por ônibus. Cabe aqui salientar que, necessariamente, ambiente de 

desregulado não implica falta de regras ou regulações a serem seguidas, mas sim um alívio na 

intensidade da regulação que antes se impunha naqueles locais. Ou seja, não é a semântica 

quem vai definir se o Estado deve ou não de alguma forma intervir em um serviço que se 

reveste de interesse público. Os casos internacionais exibidos tratam-se, evidentemente, de 

realidades diversas da brasileira, mas que apontam preocupações similares a muitos aspectos 

abordados pelo Modelo proposto e a pontos levantados pelos TCs nacionais em suas 

auditagens. Isso só reforça os apontamentos feitos nesta Dissertação no que toca à Regulação 

Econômica do TIPO e a sua necessidade, nos moldes que se propõe. 

 

Enfim, o que se defende é que haja um a regulação para o TIPO, uma verdadeira reforma 

regulatória, não uma equivalente àquela feita na década de 1970, por exemplo, no Reino 

Unido, que até então sofria pesada regulação e que foi sendo diminuída de intensidade. Não é 

o caso atual do Brasil, mesmo porque aqui a atividade sempre foi prestada por particulares. A 

reforma que aqui se sugere é no sentido de se impor certo regramento, via regulação, para que 

as falhas setoriais – práticas monopolistas, falta de competição, barreiras à entrada, entre 

outras -, sejam atenuadas. Nisso consiste o que aqui se denomina reforma regulatória. 

Defende-se então, uma regulação adequada a modernos sistemas de transportes, nos quais os 

usuários tenham serviços de melhor qualidade e a preços justos e acessíveis. 

 

7.1. SÍNTESE DOS ACHADOS 
 

Da análise dos regulamentos do setor, à luz dos critérios do Modelo proposto, e da observação 

das auditorias realizadas pelos TCs, obtiveram-se várias conclusões, sintetizadas a seguir: 

 

- a regulamentação ainda não atingiu o objetivo da CF/1988 e da Lei Geral das Delegações de 

Serviços Públicos no sentido da prestação adequada dos serviços aos usuários, mormente pela 

não satisfação de condições de regularidade, continuidade, eficiência, atualidade, generalidade 
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e modicidade das tarifas. Para isso contribui o fato de muitas regulamentações vigentes, 

elaboradas antes da Lei Federal 8.987/1995 (BRASIL, 1995a), não terem sido revisadas para 

com ela serem compatíveis, o que terminou por contaminar de inconsistências muitos 

contratos vigentes. Por conta disso, há a urgente necessidade de reformas nos diversos 

sistemas analisados para que se adira aos princípios constitucionais balizadores da prestação 

dos serviços públicos, e para o atingimento de uma modernização e dinamização setorial; 

 

- a competição está sob permanente ameaça, haja vista a dificuldade em se realizarem 

procedimentos licitatórios competitivos para a escolha dos operadores dos serviços, aliada à 

manutenção de antigos contratos, sucessivamente prorrogados, e raramente submetidos a reais 

disputas para entrada no mercado; 

 

- as regulamentações apresentam altas barreiras à entrada no setor, e favorecem os operadores 

já estabelecidos nos sistemas, por conta de não terem precisado se submeter a disputas 

licitatórias para garantirem a exploração dos serviços; 

 

- há muitas linhas em operação via liminares judiciais, sem que tenham sido submetidas a 

procedimentos licitatórios. As empresas, que apelam para a Justiça, conseguem, portanto, 

serem contratadas diretamente, sem licitação, por um período teoricamente provisório, mas 

que, devido à falta de providências concretas, termina por se tornar de longo prazo; 

 

- a gestão do setor ainda está longe de padrões ideais, mas já há alguns sinais de que a letargia 

estatal está sendo quebrada. A esse respeito pode ser mencionada a ação em crescimento da 

ANTT sobre o TRIP. Alguns estados estão passando por reformas (não necessariamente 

aqueles selecionados para análise nesta Dissertação) e uma atenção crescente tem sido 

conferida, a exemplo do Ceará e Alagoas, outros têm suas agências reguladoras bem atuantes, 

como no Rio Grande do Sul293; 

 

                                                 
293 Frise-se que esses estados não foram analisados nesta Dissertação, pois seus TCs não apresentaram nenhuma 
atividade sobre o TIPO. Entretanto, não se pode deixar de aqui citá-los como exemplo de atuação estatal em prol 
de uma melhoria do setor. A respeito desses casos, recomenda-se leitura de Rehbein e Gonçalves (2007), Pessoa, 
Pradines e Lopes (2005), Farias e Melo (2007), Oliveira Júnior, Loureiro e Souza (2006a, 2006b), Loureiro et al. 
(2006a, 2006b). 
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- em geral, os TCs estaduais ainda não conseguiram obter o mesmo grau de excelência em 

auditorias sobre o TIPO que o aquele atingido pelo TCU sobre o TRIP. Como exemplos do 

resultado das ações do Tribunal federal, citam-se: 

 · redução nos percentuais de reajuste anual das tarifas; 

 · eliminação da possibilidade de preços mínimos para a tarifa a ser ofertada pelos 

concorrentes nas futuras licitações; 

 · alteração do critério das licitações futuras, de modo a que seja o menor valor ofertado 

pela tarifa que decidirá quem sairá vencedor dos certames; 

 · instituição de plano de contas e de um manual de contabilidade para os serviços 

delegados; 

 · emissão de regulamentação para a disciplina de indicadores de produtividade e 

qualidade; 

 · celebração pela ANTT de acordos de cooperação técnica com a SEAE e o CADE 

para o estabelecimento de mecanismos institucionais que permitam abordar questões relativas 

à concentração econômica; 

 

- apesar de não atuação generalizada em todo o país, alguns TCEs têm agido sobre o setor de 

TIPO e algumas contribuições para uma melhor gestão e regulamentação têm sido obtidas, a 

exemplo da melhoria do sistema de reclamações dos usuários pelo no Rio de Janeiro; 

 

- muitas das determinações dos TCs não foram seguidas pelos órgãos gestores/agências 

regulatórias (e.g. sugestão para a AGERBA não mais licitar, contraposta com envio de lei que 

autorizaria a realização de licitações para delegação dos serviços pela Autarquia; não 

obediência das determinações para anulação das delegações irregulares antes do prazo 

previsto de advento dos termos contratuais, seguidas das necessárias licitações para 

regularização das situações, nos sistemas da União e Rio de Janeiro; não realização de 

licitações para regularização da prestação dos serviços que haviam sido prorrogados em Santa 

Catarina). Isso mostra que a ação dos TCs, por mais determinados que esses órgãos estejam, 

têm limitações institucionais, pois esbarram em aspectos e obstáculos políticos, e até 

jurídicos, impostos ou alegados pelos jurisdicionados. 

 

- há pouquíssimas licitações já realizadas para delegação de TIPO sob a égide da CF/1988. 

Todas as poucas já feitas dizem respeito a linhas novas – criadas após o advento 

constitucional - e ainda assim foram bastante restritivas e favoreceram empresas já 
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consolidadas nos mercados, por conta das barreiras è entrada existentes nas regulamentações, 

o que indica que o mercado é fechado a potenciais entrantes; 

 

- percebe-se que sempre que se aproximam os prazos de conclusão dos contratos, as 

administrações estaduais procuram meios de prorrogá-los, o que tem efetiva e 

sistematicamente impossibilitado a feitura de licitações para o setor, a exemplo da lei do 

PROFROTA294, em Santa Catarina, que levou a duração dos contratos até 2001, e da Lei 

Estadual 2.831/1997 (RIO DE JANEIRO, 1997), que possibilita que os contratos vigentes 

durem até 2027. Na Bahia, os contratos anteriores à CF/1988 ainda continuam a viger, após 

renovações, e seus prazos de conclusão variam de caso a caso, com datas de inícios dos 

serviços abarcando um espectro que vai de 1996 a 2006 (AGERBA, 2006b) e, dados os 

prazos permitidos de dez anos, prorrogáveis por mais dez, suas conclusões parecem estar 

longe de se dá. A situação se agrava quando o próprio Marco Regulatório baiano estabelece 

que as permissões que estivessem em vigor por prazo indeterminado permaneceriam válidas 

pelo período necessário à realização dos levantamentos e avaliações indispensáveis à 

organização das licitações que precederiam a outorga das concessões que as substituiriam, 

obedecido o prazo mínimo de 2 anos, e prazo máximo de 8 anos, contados a partir de 27 de 

junho de 1995, ou a juízo do poder concedente (AGERBA, 2001b, grifo nosso). Na União, o 

Decreto Federal 2.521/1998 (BRASIL, 1998) manteve os contratos que estavam em vigor 

desde antes da CF/1988 vigentes até o ano de 2008, independentemente de já terem sido 

submetidos a licitações prévias ou não. 

 

- apesar dos longos prazos contratuais, e de suas sucessivas prorrogações, observa-se que 

muitas renovações foram feitas em desacordo com a CF/1988 - que garantiu o respeito aos 

contratos antes dela celebrados, mas não permitiu que se realizassem contratações sem a 

devida precedência de licitação. A Lei Federal 8.987/1995 (BRASIL, 1995a) permitia apenas 

a conclusão dos contratos em andamento e a feitura de novas licitações, num prazo mínimo, 

de 24 meses. Mas a despeito disso, não autorizou que renovassem os contratos antigos em 

mais prazos. Percebe-se que isso, através de malabarismos jurídicos, terminou por acontecer 

em sistemas analisados, a exemplo de Santa Catarina e Rio de Janeiro. 

                                                 
294 O irônico do PROFROTA é que, para fazer a melhoria da qualidade dos serviços, o que já deveria ser um 
objetivo dos contratos, e ter ônibus com média de idade de cinco anos, foi feita uma lei que prorrogou os 
contratos em mais dez anos. Isso não seria necessário, pois a lei terminou por premiar empresas que podiam não 
estar cumprindo com os requisitos que os serviços mereciam. A “punição” pela eventual má prestação de um 
serviço foi a “premiação” com a prorrogação contratual, e por mais dez anos. 
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Em relação a especificidades dos sistemas estudados, pode-se afirmar que: 

 

- é boa a prática da ANTT em divulgar em seu site na internet todas as Resoluções setoriais, 

inclusive aquelas que dizem respeito a deferimento de pedidos, transferência de linhas, entre 

outras. 

 

- em Santa Catarina foi detectada menor autonomia do DETER e maior concentração e 

centralização das informações no Poder Executivo, haja vista a maior parte das deliberações 

acerca da gestão ser feita por meio de decretos. O DETER é um mero executor das 

disposições emanadas do poder central; 

 

Por fim, do que se analisou, depreende-se a necessidade de uma reforma regulatória setorial. 

Não uma mudança para rebuscar ou complicar os regulamentos, nem para aumentar-lhes a 

quantidade, mas sim para torná-los mais atuais, mais pró-competitivos, mais estimuladores da 

produtividade e eficiência, e para adaptá-los a essa etapa atual em que ao Estado cabe o papel 

de regulador da provisão dos serviços públicos. 

 

7.2. RECOMENDAÇÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 
 

Nesta seção apresentam-se algumas sugestões de assuntos que podem ser explorados em 

futuras pesquisas que abordem os transportes de passageiros por ônibus ou a ação dos 

Tribunais de Contas nesse setor. Em favor da objetividade, resolveu-se não se alongar em 

justificativas para cada sugestão, mas apenas citar-lhes os assuntos correspondentes, 

pontualmente. 

 

- procurar inserir experiências de UFS internacionais de países que considerem os transportes 

intermunicipais de passageiros por ônibus como serviço público de forma similar à 

caracterização brasileira; 

 

- estender os estudos ao transporte intermunicipal de passageiros que utilizem veículos do tipo 

urbano, dentro ou for de regiões metropolitanas; 
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- realizar análises similares envolvendo os transportes urbanos e metropolitanos de 

passageiros por ônibus, haja vista diversos TCs já terem efetuado auditorias nesses setores e 

essas experiências puderem trazer interessantes contribuições (ver quadro 2, no Apêndice B); 

 

- estender os estudos aos terminais rodoviários utilizados no TIPO e no TRIP, principalmente 

para analisar conflitos de competência quanto à administração, operação e fiscalização, bem 

como sobre problemas ligados às suas localizações; 

 

- ampliar o Modelo proposto pela inserção dos guidelines da INTOSAI não considerados 

nesta Dissertação, a saber: seção 1: habilidades das instituições de auditoria (guideline 1- 

requerimentos de habilidades; guideline 2 – adquirindo habilidades); seção 2: o ambiente da 

regulação econômica (guideline 5 – imparcialidade e integridade; guideline 6 – competência 

técnica; guideline 8 – transparência, responsabilidade e consulta); seção 3: o fornecimento dos 

serviços (guideline 14 – temas ambientais). 

 

- construção de modelo similar ao proposto nesta Dissertação para outros serviços públicos; 

 

- desenvolvimento de uma planilha de cálculo da tarifa, do tipo price cap, e não cost plus - 

como são os métodos hoje empregados em diversos sistemas, baseados no modelo original 

desenvolvido pelo extinto GEIPOT - adaptada ao transporte rodoviário de passageiros; 

 

- analisar em que medida as reduções de freqüência de serviços e linhas e aumento de 

transferências de permissões autorizadas pela ANTT e demais órgãos gestores estaduais estão 

a prejudicar os interesses dos usuários, e em que medida reduzem a competitividade do setor; 

 

- aprofundar estudos relativos às estruturas de mercado, para um melhor entendimento da 

regulação; 

 

- os achados desta pesquisa dizem respeito aos quatro sistemas analisados. Apesar dos TCs 

dos outros estados ainda não terem atuado no TIPO, nada impede que seja aplicado o Modelo 

proposto às outras unidades da federação com vistas a ser feita uma análise dos serviços à luz 

das regulamentações vigentes e seu confronto com as boas práticas sugeridas. 
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ESTADO DE PERNAMBUCO 

TRIBUNAL DE CONTAS 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

 

OFÍCIO CIRCULAR TCGP 

Nº 0006/2005                                                              Recife,  16 de junho de 2005. 

 

Senhor Presidente, 

 

      Cumprimentando Vossa Excelência, e para subsidiar pesquisa da 

dissertação de mestrado do Inspetor de Obras Públicas FERNANDO A. O. ROLIM, solicito a 

colaboração desse Tribunal no sentido de responder ao questionário anexo. 

 

   O provável tema da dissertação será: “O papel dos Tribunais de Contas  

no Controle do Transporte Intermunicipal Rodoviário de Passageiros”. Essa matéria despertou 

interesse no citado servidor visto que poderá trazer contribuições para o desenvolvimento de 

atividades de auditoria em nosso Tribunal. 

 

   Agradecendo a gentileza da resposta, encaminho protestos de estima e 

consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

    

Conselheiro CARLOS PORTO 

Presidente 

 

 

 TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL 
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ESTADO DE PERNAMBUCO 

TRIBUNAL DE CONTAS 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

 

QUESTIONÁRIO 

(Para os Tribunais de Contas dos Estados) 

 

1. Este Tribunal normalmente realiza, ou já realizou, algum trabalho referente aos transportes 

rodoviários intermunicipais de passageiros ou aos transportes municipais e/ou metropolitanos 

por ônibus, inclusive em aspectos relativos às concessões/permissões/autorizações desses 

transportes? Em caso positivo, existe algum trabalho que possa ser disponibilizado? Caso 

afirmativo, de quê forma esse trabalho poderia ser acessado? Salienta-se que o campo de 

interesse abrange tanto o transporte regular, como o chamado transporte alternativo. 

 

2. Este Tribunal já analisou alguma licitação referente a concessões/permissões/autorizações 

de transportes rodoviários intermunicipais de passageiros ou aos transportes municipais e/ou 

metropolitanos por ônibus? Em caso positivo, pedem-se dados sobre o processo licitatório, 

tais como concedente, objeto, data da licitação, fase atual, julgamento, número do processo, 

etc. 

 

3. Este Tribunal está efetuando auditoria de acompanhamento referente aos transportes 

rodoviários intermunicipais de passageiros ou aos transportes municipais e/ou metropolitanos 

por ônibus, inclusive em aspectos relativos às concessões/permissões/autorizações desses 

transportes? 

 

4. Este Tribunal já expediu algum regulamento (atos, instruções normativas, resoluções, etc) 

referente aos transportes rodoviários intermunicipais de passageiros ou aos transportes 

municipais e/ou metropolitanos por ônibus, inclusive em aspectos relativos a licitações e 

contratos das concessões/permissões/autorizações desses transportes? Em caso afirmativo, 

como poderia ser obtida a regulamentação eventualmente editada? 
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ESTADO DE PERNAMBUCO 

TRIBUNAL DE CONTAS 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

 

5. Quê órgão estadual é responsável pela regulamentação dos transportes rodoviários 

intermunicipais de passageiros? Já existe agência reguladora estadual que trate do tema da 

regulação transportes rodoviários intermunicipais de passageiros? 

 

6. Qual setor desta Corte de Contas poderia ser futuramente contatado para discussões mais 

detalhadas sobre a experiência deste Tribunal em controle externo de transporte rodoviário 

intermunicipal de passageiros? 
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ESTADO DE PERNAMBUCO 

TRIBUNAL DE CONTAS 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

 

QUESTIONÁRIO 

(Para os Tribunais de Contas dos Municípios) 

 

1. Este Tribunal normalmente realiza, ou já realizou, algum trabalho referente aos transportes 

municipais de passageiros por ônibus, inclusive em aspectos relativos às 

concessões/permissões/autorizações desses transportes? Em caso positivo, existe algum 

trabalho que possa ser disponibilizado? Caso afirmativo, de quê forma esse trabalho poderia 

ser acessado? Salienta-se que o campo de interesse abrange tanto o transporte regular, como o 

chamado transporte alternativo. 

 

2. Este Tribunal já analisou alguma licitação referente a concessões/permissões/autorizações 

de transportes municipais de passageiros por ônibus? Em caso positivo, pedem-se dados sobre 

o processo licitatório, tais como concedente, objeto, data da licitação, fase atual, julgamento, 

número do processo, etc. 

 

3. Este Tribunal está efetuando auditoria de acompanhamento referente aos transportes 

municipais de passageiros por ônibus, inclusive em aspectos relativos às 

concessões/permissões/autorizações desses transportes? 

 

4. Este Tribunal já expediu algum regulamento (atos, instruções normativas, resoluções, etc) 

referente aos transportes municipais de passageiros por ônibus, inclusive em aspectos 

relativos a licitações e contratos das concessões/permissões/autorizações desses transportes? 

Em caso afirmativo, como poderia ser obtida a regulamentação eventualmente editada? 
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ESTADO DE PERNAMBUCO 

TRIBUNAL DE CONTAS 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

 

QUESTIONÁRIO 

(Para o Tribunal de Contas da União) 

 

1. Este Tribunal normalmente realiza, ou já realizou, algum trabalho referente aos transportes 

rodoviários interestaduais e/ou internacionais de passageiros, inclusive em aspectos relativos 

às concessões/permissões/autorizações desses transportes? Em caso positivo, existe algum 

trabalho que possa ser disponibilizado? Caso afirmativo, de quê forma esse trabalho poderia 

ser acessado? Salienta-se que o campo de interesse abrange tanto o transporte regular, como o 

chamado transporte alternativo. 

 

2. Este Tribunal já analisou alguma licitação referente a concessões/permissões/autorizações 

de transportes rodoviários interestaduais e/ou internacionais de passageiros? Em caso 

positivo, pedem-se dados sobre o processo licitatório, tais como concedente, objeto, data da 

licitação, fase atual, julgamento, número do processo, etc. 

 

3. Este Tribunal está efetuando auditoria de acompanhamento referente aos transportes 

rodoviários interestaduais e/ou internacionais de passageiros, inclusive em aspectos relativos 

às concessões/permissões/autorizações desses transportes? 

 

4. Este Tribunal já expediu algum regulamento (atos, instruções normativas, resoluções, etc) 

referente aos transportes rodoviários interestaduais e/ou internacionais de passageiros, 

inclusive em aspectos relativos a licitações e contratos das 

concessões/permissões/autorizações desses transportes? Em caso afirmativo, como poderia ser 

obtida a regulamentação eventualmente editada? 

 

5. Qual setor desta Corte de Contas poderia ser futuramente contatado para discussões mais 

detalhadas sobre a experiência deste Tribunal em controle externo de transporte rodoviário 

interestadual e/ou internacionais de passageiros? 
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APÊNDICE B: Quadro 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quadro 2: Resumo das respostas dos TCs ao questionário 

Região Tribunal Resposta 

Tem algum 
Trabalho em 
Transportes 
por Ônibus? 

Tem Trabalho 
sobre o TIPO? 

Qual o Tipo de Trabalho? 

TCE/AC não respondeu - - - 

TCE/AM 
Ofício nº 194/GP 
(TCE/AM, 2005) 

não - - 

TCE/AP 
Ofício nº 103/2006-
GAB/PRESI/TCE 
(TCE/AP, 2006) 

sim não 
Análise de licitação para delegação de serviços de 
transporte coletivo no Município da Macapá. 

TCE/PA 
Ofício nº 2006/02428-
GP (TCE/PA, 2006) 

não - - 

TCM/PA 
Ofício nº 
307/2005/PRES/TCM 
(TCM/PA, 2005) 

não - - 

TCE/RO 
Ofício Nº 0296/SGCE 
(TCE/RO, 2005) 

sim não 
Análise de licitações relativas a delegações de serviços de 
transporte municipal no Município de Porto Velho. 

TCE/RR não respondeu - - - 

N
or

te
 

TCE/TO não respondeu - - - 

TCE/AL 
Ofício nº 445/05-GP 
(TCE/AL, 2005) 

não - - 

TCE/BA 
Ofício GAPRE Nº 
075/2006 (TCE/BA, 
2006a) 

sim sim 
Auditoria operacional realizada na AGERBA - agência 
reguladora estadual. 

TCM/BA 
Ofício PRE nº 216 
(TCM/BA, 2005) 

não informou - - 

TCE/CE 
Ofício nº 485/2005 
(TCE/CE, 2005) 

não - - 

TCM/CE não respondeu - - - 

N
or

de
st

e 

TCE/MA 
Ofício Nº 1.828/2005-
GADIS/TCE-MA não - - 
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Região Tribunal Resposta 

Tem algum 
Trabalho em 
Transportes 
por Ônibus? 

Tem Trabalho 
sobre o TIPO? 

Qual o Tipo de Trabalho? 

(TCE/MA, 2005) 
TCE/PB não respondeu - - - 

TCE/PE295 - não - - 

TCE/PI 
Ofício nº 7.316/06-GP 
(TCE/PI, 2006) 

sim não 
Participou de reuniões prévias de acompanhamento da 
definição das tarifas de transporte coletivo municipal. 

TCE/RN 
Ofício Nº 143/2005-
GP/TCE (TCE/RN, 
2005) 

não - - 

TCE/SE 
Ofício – GD Nº 02 
(TCE/SE, 2006) 

não - - 

TC/DF não respondeu - - - 
TCE/GO não respondeu - - - 

TCM/GO 
Ofício nº 1.378/05-GP 
(TCM/GO, 2005) 

não informou - - 

TCE/MS 
Ofício GAB/PRES nº 
259/2005 (TCE/MS, 
2005) 

sim sim 

Ações envolvendo o transporte de escolares, do que 
resultou termo de ajuste e cooperação técnica com objetivo 
de desenvolver e unificar a fiscalização dessas atividades 
no estado. 
Verificações da legalidade das renovações de várias linhas 
de TIPO. 
Verificações da legalidade de contratos de concessão de 
serviços de transporte coletivo urbano no Município de 
Campo Grande. 

C
en

tr
o-

O
es

te
 

TCE/MT 
Ofício nº 140/GP/2005 
(TCE/MT, 2005) 

sim não 
Inspeção específica sobre contratos de concessão de 
serviços de transporte coletivo urbano. 

                                                 
295 Como o autor da Dissertação é servidor da Casa, não foi preciso a emissão de ofício, razão pela qual não há resposta por escrito. Nesse caso, as informações foram obtidas 
pessoalmente pelo autor. 
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Região Tribunal Resposta 

Tem algum 
Trabalho em 
Transportes 
por Ônibus? 

Tem Trabalho 
sobre o TIPO? 

Qual o Tipo de Trabalho? 

TCE/ES 
Ofício GPTC Nº 
283/2006 (TCE/ES, 
2006) 

não - - 

TCE/MG 

Ofício 10.852/2006-
SEC/PLENO 
(TCE/MG, 2006) e 
Ofício 0003/2007-
SEC/PLENO 
(TCE/MG, 2007) 

sim sim 

Análise técnica da sub-concessão do transporte coletivo da 
Cidade de Belo Horizonte, feita através de Concorrência. 
Inspeção nos sistemas de transporte coletivo urbano em 
diversas municipalidades da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte. 
Verificação técnica do funcionamento do transporte 
coletivo da Região Metropolitana de Belo Horizonte. 
Análise da licitação, e respectivo contrato, para delegação 
dos serviços de transporte intermunicipal entre Uberaba e 
Delta. 
Verificação técnica de denúncias e representações acerca 
do transporte coletivo urbano de alguns municípios do 
estado. 

TCE/RJ 

Ofício nº 
PRS/GAP/765/2005 
(TCE/RJ, 2005b), 
Ofício nº 
PRS/GAP/131/2007 
(TCE/RJ, 2007b) e 
Ofício nº 
PRS/GAP/612/2007 
(TCE/RJ, 2007c) 

sim sim 
Realização de várias auditorias que abarcaram diversos 
aspectos da prestação dos serviços de TIPO no estado. 

S
ud

es
te

 

TC Rio de 
Janeiro 

Ofício Nº 
TCM/GPA/PRES/0164 
(TC RIO E JANEIRO, 

sim não 

Análise de Concorrências para outorga de linhas de 
transporte coletivo no Município do Rio de Janeiro. 
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Região Tribunal Resposta 

Tem algum 
Trabalho em 
Transportes 
por Ônibus? 

Tem Trabalho 
sobre o TIPO? 

Qual o Tipo de Trabalho? 

2005) 

TCE/SP 
Ofício GP nº 
1.288/2005 (TCE/SP, 
2005) 

sim não informou 

Análise da Concorrência Internacional para delegação dos 
serviços de operação e manutenção do Corredor 
Metropolitano de Tróleibus, no âmbito da Região 
Metropolitana de São Paulo. 

TC São 
Paulo 

Ofício SSG-GAB nº 
7.792/2006 (TC SÃO 
PAULO, 2006) 

sim não 

Análises de licitações para outorga, e respectivos contratos, 
de linhas de transporte coletivo no Município de São 
Paulo, bem como outros assuntos afins (e.g. 
representações, denúncias). 

TCE/PR 
Ofício nº 586/2006 
(TCE/PR, 2006) 

não - - 

TCE/RS 

Ofício GP nº 
1.282/2005 (TCE/RS, 
2005) e Ofício GP nº 
0575/2007 (TCE/RS, 
2007) 

sim sim 

Trabalhos sobre outorgas de concessões de transportes 
coletivos no Município de Porto Alegre. 
Auditagens acerca de concessões de estações rodoviárias. 
Auditoria sobre concessões e permissões de linhas de 
transporte coletivo da Região Metropolitana de Porto 
Alegre. S

ul
 

TCE/SC 

Ofício TC/GAP 
(TCE/SC, 2006) e 
Ofício TC/GAP – 
3.250/2007 (TCE/SC, 
2007) 

sim sim 

Análise do edital de Concorrência, que tratou de linhas de 
transporte intermunicipal com características urbanas, na 
Região Metropolitana de Criciúma. 
Auditagem in loco das licitações e contratos de concessão 
das linhas de transporte rodoviário de passageiros do 
estado. 

 
TCU296 

Aviso nº 6.382-
GP/TCU (TCU, 2005b) 

sim sim 
Realização de várias auditorias que abarcaram diversos 
aspectos da prestação dos serviços de TRIP. 

                                                 
296 No caso da União, no lugar do TIPO, a pesquisa abarca o TRIP. 
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APÊNDICE C: Quadro 6 
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Quadro 6: Perfil regulatório dos estudos de caso297 
Ente 

Federado 
Gestor/ 

Concedente 
Órgão Regulador 

Específico 
Regulamentos Levados em Conta no Modelo 

União ANTT ANTT Lei Federal 10.233/2001 (Dispõe sobre a reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre, 
cria o Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte, a Agência Nacional de 
Transportes Terrestres, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários e o Departamento 
Nacional de Infra-Estrutura de Transportes, e dá outras providências). 
 
Decretos Federais: 2.521/1998 (Dispõe sobre a exploração mediante permissão e autorização 
de serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros e dá outras 
providências); 4.130/2002 (Aprova o Regulamento e o Quadro Demonstrativo dos Cargos 
Comissionados e dos Cargos Comissionados Técnicos da Agência Nacional de Transportes 
Terrestres - ANTT, e dá outras providências). 
 
Resoluções ANTT: 233/2003 (Regulamenta a imposição de penalidades por parte da ANTT, 
no que tange ao transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros); 248/2003 
(Estabelece que as empresas Permissionárias do transporte interestadual e internacional de 
passageiros, passem a enviar, trimestralmente, os Dados Mensais de Desempenho Operacional 
e os Balancetes Analíticos Mensais); 417/2004 (Institui o Plano de Contas Básico para o Setor 
de Transporte Rodoviário Interestadual e Internacional de Passageiros); 579/2004 (Dá nova 
redação aos arts. 1º, 2º e 4º da Resolução nº 233, de 25 de junho de 2003, que dispõe sobre a 
imposição de penalidades por parte da ANTT, no que tange ao transporte rodoviário 
interestadual e internacional de passageiros); 596/2004 (Estabelece procedimentos para 
celebração do contrato de permissão, visando à regularização contratual dos serviços de 
transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, em operação); 597/2004 
(Dispõe sobre os procedimentos para a redução da freqüência mínima da prestação de serviços 
regulares de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros); 643/2004 
(Estabelece para as empresas de transporte rodoviário interestadual e internacional de 

                                                 
297 Essa regulamentação também consta das Referências. Aqui, decidiu-se não citá-las no sistema autor-data, mas sim pôr entre parêntesis suas ementas, a fim de que o leitor 
já identifique de pronto seus conteúdos e evitar repetidas idas e vindas ao longo das páginas deste trabalho. Salienta-se que, por não configurar regramento regulatório, mas 
apenas aplicação de regras, as resoluções que envolvem apenas a citação dos valores dos reajustes anuais das tarifas não são aqui mencionadas, constando apenas das 
Referências ao final da Dissertação. 



267 

 

 

 

Ente 
Federado 

Gestor/ 
Concedente 

Órgão Regulador 
Específico 

Regulamentos Levados em Conta no Modelo 

passageiros, a obrigatoriedade de informar aos usuários os procedimentos de segurança); 
653/2004 (Dispõe sobre procedimentos a serem observados na aplicação do Estatuto do Idoso, 
no âmbito do serviço de transporte rodoviário interestadual de passageiros e dá outras 
providências); 700/2004 (Dá nova redação ao art. 1º da Resolução nº 233, de 25 de julho de 
2003, que dispõe sobre a imposição de penalidades por parte da ANTT, no que tange ao 
transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros); 776/2004 (Altera o Anexo I 
da Resolução nº 233, de 25 de junho de 2003, que trata do "Termo de Fiscalização com 
Transbordo");791/2004(Dá nova redação ao art. 2°, parágrafos 1º e 2º do art. 3° e art. 7°, da 
Resolução n° 643, de 14 de julho de 2004, que estabelece para as empresas de transporte 
rodoviário interestadual e internacional de passageiros, a obrigatoriedade de informar aos 
usuários os procedimentos de segurança); 797/2004 (Prorroga o prazo estabelecido na 
Resolução nº 596, de 16 de junho de 2004.); 839/2005 (Estabelece procedimentos para que as 
empresas permissionárias atualizem os dados referentes à frota de ônibus utilizada na 
prestação de serviços regulares de transporte interestadual e internacional de passageiros); 
978/2005 (Fixa procedimentos relativos à venda de bilhetes de passagem nos serviços 
regulares de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros e dá outras 
providências); 1.159/2005 (Disciplina os indicadores de produtividade e qualidade a serem 
aplicados na avaliação da prestação dos serviços regulares do transporte rodoviário 
interestadual e internacional coletivo de passageiros); 1.372/2006 (Dá nova redação ao § 6º do 
art. 1º da Resolução nº 233, de 25 de julho de 2003, que dispõe sobre a imposição de 
penalidades, por parte da ANTT, no que tange ao transporte rodoviário interestadual e 
internacional de passageiros); 1.383/2006 (Dispõe sobre direitos e deveres de permissionárias 
e usuários dos serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros e 
dá outras providências); 1.417/2006 (Fixa procedimentos para utilização de ônibus de terceiros 
por empresas permissionárias dos serviços de transporte rodoviário interestadual e 
internacional coletivo de passageiros); 1.430/2006 (Disciplina critérios e procedimentos para o 
repasse dos valores de pedágio aos passageiros pelas permissionárias, nas rodovias submetidas 
ao regime de pedágio, nos serviços regulares de transporte rodoviário interestadual e 
internacional de passageiros); 1.432/2006 (Estabelece procedimentos para o transporte de 
bagagens e encomendas nos ônibus utilizados nos serviços de transporte interestadual e 
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Ente 
Federado 

Gestor/ 
Concedente 

Órgão Regulador 
Específico 

Regulamentos Levados em Conta no Modelo 

internacional de passageiros e para a identificação de seus proprietários ou responsáveis, e dá 
outras providências); 1.445/2006 (Estabelece critérios e procedimentos para a transferência de 
permissão e do controle societário de empresa permissionária de serviço regular de transporte 
rodoviário interestadual e internacional de passageiros); 1.454/2006 (Dispõe sobre a oferta de 
Seguro Facultativo Complementar de Viagem aos usuários de serviços de transporte 
rodoviário interestadual e internacional de passageiros e dá outras providências); 1.627/2006 
(Aprova a metodologia de reajuste por fórmula paramétrica e define a periodicidade das 
revisões ordinárias das tarifas do Serviço de Transporte Rodoviário Interestadual e 
Internacional de Passageiros em percursos superiores a 75km); 1.692/2006 (Dispõe sobre 
procedimentos a serem observados na aplicação do Estatuto do Idoso no âmbito dos serviços 
de transporte rodoviário interestadual de passageiros, e dá outras providências); 1.771/2006 
(Institui o Manual de Contabilidade do Serviço Público de Transporte Rodoviário Interestadual 
e Internacional de Passageiros, a ser utilizado como padrão de contabilização por todas as 
empresas Permissionárias do Serviço Público de Transporte Rodoviário Interestadual e 
Internacional de Passageiros reguladas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – 
ANTT, e dá outras providências); 1.799/2007 (Altera a Resolução nº 1.445, de 8 de maio de 
2006, que estabelece critérios e procedimentos para a transferência de permissão e do controle 
societário de empresa permissionária de serviço regular de transporte rodoviário interestadual 
e internacional de passageiros); 1.922/2007 (Altera as Resoluções ANTT nº 1383, de 29 de 
março de 2006 e nº 978, de 25 de maio de 2005, e dá outras providências); 1.928/2007 (Dispõe 
sobre as tarifas promocionais oferecidas nos serviços de transporte regular interestadual e 
internacional de passageiros, e dá outras providências); 1.935/2007 (Altera dispositivos da 
Resolução nº 1.454, de 10 de maio de 2006, que dispõe sobre a oferta de Seguro Facultativo 
Complementar de Viagem aos usuários de serviços de transporte rodoviário interestadual e 
internacional de passageiros); 2.109/2007 (Autoriza o reajuste dos coeficientes tarifários dos 
serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros). 

Bahia AGERBA AGERBA Leis Estaduais: 6.566/1994 (Dispõe sobre serviços de transporte intermunicipal de passageiros 
e dá outras providências); 6.654/1994 (Dispõe sobre a outorga de permissão e concessão para a 
exploração dos serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros e dá outras 
providências); 7.314/1998 (Dispõe sobre a criação da Agência Estadual de Regulação de 
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Ente 
Federado 

Gestor/ 
Concedente 

Órgão Regulador 
Específico 

Regulamentos Levados em Conta no Modelo 

Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia - AGERBA e dá outras 
providências). 
 
Decreto Estadual 7.426/1998 (Aprova o Regimento da Agência Estadual de Regulação de 
Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia - AGERBA). 
 
Resoluções AGERBA: 13/2001 (Determina que as concessionárias e/ou permissionárias do 
serviço público de transporte intermunicipal de passageiros afixem, em seus veículos, número 
de telefone para reclamações dos usuários); 27/2001 (Aprova o Regulamento do Serviço 
Público de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado da Bahia e dá 
Outras Providências); 28/2001 (Aprova o Plano de Contas Básico para as empresas de 
transporte rodoviário coletivo intermunicipal de passageiros do Estado da Bahia); 06/2002 
(Aprova o Regulamento do Subsistema de Transporte de Passageiros em Linhas 
Intermunicipais de Pequeno Porte do Estado da Bahia e dá Outras Providências); 12/2002 
(Altera a redação do artigo 20 da Resolução 006/2002); 16/2002 (Correção no coeficiente 
quilométrico por passageiro do Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal); 
24/2002(Aprova as modificações do Plano de Contas Básico para as empresas de transporte 
rodoviário coletivo intermunicipal de passageiros do Estado da Bahia); 25/2002 (Aprova o 
Regulamento do Prêmio Desempenho AGERBA – Desempenho na Prestação de Serviços 
pelas Empresas Concessionárias ou Permissionárias de Transporte Rodoviário Intermunicipal 
de Passageiros e dá outras Providências); 04/2003 (Aprova a atualização dos valores dos 
coeficientes quilométricos e tarifários); 13/2004 (Aprova os procedimentos para a concessão 
dos benefícios da gratuidade e do desconto tarifários, da reserva de assentos e da prioridade de 
embarque e desembarque, para os idosos maiores de sessenta anos, no Serviço Público de 
Transporte Intermunicipal de Passageiros do Estado da Bahia); 09/2006 [Aprovar em 12,20 % 
a atualização do coeficiente quilométrico por passageiro do Sistema de Transporte Rodoviário 
Intermunicipal, o Metropolitano e o Semi-Urbano (veículos urbanos e rodoviários)]; 09/2007 
(Estabelece os requerimentos de modificação de quadro de horário de linhas de transporte 
intermunicipal de passageiros). 

Rio de DETRO não há Lei Estadual 2.831/1997 (Dispõe sobre o Regime de Concessão de Serviços e de Obras 
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Ente 
Federado 

Gestor/ 
Concedente 

Órgão Regulador 
Específico 

Regulamentos Levados em Conta no Modelo 

Janeiro Públicas e de Permissão da Prestação de Serviços Públicos Previsto no Art. 70 da Constituição 
Estadual, e dá outras Providências). 
 
Decreto-lei Estadual 276/1975 (Dispõe sobre o Sistema de Transportes, sobre o Sistema de 
Trânsito e dá Outras Providências). 
 
Decretos Estaduais: 3.893/1981 (Aprova o Regulamento do Transporte Coletivo 
Intermunicipal de Passageiros por Ônibus de que trata o Capítulo III do Decreto-Lei nº. 276, 
de 22 de julho de 1975, com alterações feitas pelos Decretos Estaduais 22.490/1996, 
22.637/1996, 32.559/2002, 39.683/2006, 40.223/2006); 31.883/2002 (Dispõe sobre o Serviço 
de Transporte Complementar no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências, 
alterado pelos Decretos Estaduais 31.913/2002, 33.159/2003 38.807/2006, e alterado e 
consolidado pelo Decreto Estadual 40.872/2007). 
 
Portaria DETRO 744/2005 (regulamenta a gratuidade no transporte intermunicipal de 
passageiros para os idosos a partir de 65 anos). 

Santa 
Catarina 

DETER AGESC298 Leis Estaduais: 5.684/1980 (Dispõe sobre o serviço público de transporte rodoviário 
intermunicipal de passageiros e dá outras providências, com alterações feitas pela Lei 
11.531/2000); 8.038/1990 (Concede beneficio a estudante e portador de deficiência física); 
8.220/1991 (Dispõe sobre o transporte intermunicipal com características urbanas às pessoas 
deficientes, às gestantes e ao idoso); 1.162/1993 (Dispõe sobre a gratuidade do transporte 
rodoviário intermunicipal para passageiros portadores de necessidades especiais, 
regulamentada pelo Decreto Estadual 3.097/1998, e com redação dada pela Lei Estadual 
13.740/2006); 10.824/1998 (Institui o programa Estadual de Renovação Acelerada de Frota de 
ônibus de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros – PROFROTA e estabelece 
outras providências); 11.087/1999 (Dispõe sobre a permanência e ingresso de cães-guia nos 
locais que especifica e estabelece outras providências); 12.125/2002 (Concede passagem 
intermunicipal gratuita a crianças portadoras de câncer); 12.199/2002 (Obriga as empresas de 

                                                 
298 Entretanto, efetivamente essa instituição ainda não desempenha suas funções relativas ao transporte intermunicipal. 
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Ente 
Federado 

Gestor/ 
Concedente 

Órgão Regulador 
Específico 

Regulamentos Levados em Conta no Modelo 

transporte rodoviário intermunicipal a informar os passageiros sobre o direito à indenização a 
que têm direito as vítimas de acidentes); 13.533/2005 (Dispõe sobre a organização, 
estruturação e funcionamento da Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina - 
AGESC, de que trata o parágrafo único do art. 86 da Lei Complementar nº 284, de 28 de 
fevereiro de 2005, e adota outras providências); 13.740/2006 (Dá nova redação à ementa e ao 
art. 1º, da Lei nº 1.162, de 1993, que dispõe sobre a gratuidade do transporte intermunicipal às 
pessoas deficientes). 
 
Decretos Estaduais: 12.601/1980 (Dispõe sobre o serviço público de transporte rodoviário 
intermunicipal de passageiros e dá outras providências, com alterações feitas pelos Decretos 
13.957/1981; 19.926/1983; 28.638/1986; 4.663/1990; 6.418/1991; 3.242/1998; 1.697/2000; 
4.350/2002; 6.095/2002; 27/2003; 3.079/2005); Estadual 3.097/1998 (Regulamenta a Lei nº 
1.162, de 30 de novembro de 1993, e dá outras providências); 3.148/1998 (Regulamenta o 
Programa Estadual de Renovação Acelerada de Frota de Ônibus de Transporte Rodoviário 
Intermunicipal de Passageiros – PROFROTA); 3.798/2005 (Aprova o Regimento Interno da 
Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina – AGESC e a distribuição dos 
Cargos de Provimento em Comissão e Funções Técnicas Gerenciais – FTGs que compõem a 
estrutura da entidade). 
 
Resoluções DETER: 07/2003 (Aprova os Coeficientes Tarifários e Tarifas Patamarizadas para 
os serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros e dá outras providências); 
04/2004 (Aprova os Coeficientes Tarifários e Tarifas Patamarizadas para os serviços de 
transporte rodoviário intermunicipal de passageiros e dá outras providências); 05/2005 
(Aprova os coeficientes tarifários e tarifas patamarizadas, para os serviços de transporte 
rodoviário intermunicipal de passageiros e dá outras providências); 05/2006 (Aprova os 
coeficientes tarifários e tarifas patamarizadas, para os serviços de transporte rodoviário 
intermunicipal de passageiros e dá outras providências); 11/2006 (Reajusta os valores da tarifa 
de utilização e dá outras providências); 03/2007 (Aprova os coeficientes tarifários e tarifas 
patamarizadas, para os serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros). 
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APÊNDICE D: Quadro 13 
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Quadro 13: Resumo das contribuições do TCU para a regulação do setor299 

Qualidade da 
Prática 

Regulatória300 Guidelines da 
INTOSAI 

P
ar

âm
et

ro
 d

a 
R

eg
ul

aç
ão

 

Tipo de Ação do TCU 
Antes 

da Ação 
do TC 

Após a 
Ação 

do TC 

Efeito da Ação do TCU na Regulação do TRIP 

3 - a estrutura 
regulatória 

A nenhuma sa sa não houve ação neste parâmetro 

4 - objetivos, 
funções e poderes 

A nenhuma sa sa não houve ação neste parâmetro 

7 - necessidades 
de informação 

B 

1) Determinação à ANTT, para nas futuras 
licitações, adaptar as minutas de contrato aos 
procedimentos aprovados por meio da 
Resolução 248/2003 (ANTT, 2003b), ou outro 
normativo que venha a substituí-la, quanto ao 
envio trimestral de dados mensais de 
desempenho operacional e balancetes 
analíticos mensais, bem como o envio anual de 
dados contábeis das permissionárias. 
2) Determinação à ANTT para promoção de 
pesquisas e estudos específicos de demanda de 
serviços de transporte de passageiros, 
observando os conceitos indicados na 
microeconomia, em especial, quanto à 

-/-/- ?/-/+ 

1) Como após a auditoria operacional ainda não 
houve licitação para delegação dos serviços de 
TRIP, a determinação ainda não pôde ter 
obediência verificada. 
2) A ANTT informou que iniciou ações para 
estabelecer rotinas de coleta e de análise de dados 
sobre estudos de demanda de transporte, 
incluindo contatos com o IBGE, mas o TCU 
entendeu que essas providências ainda não 
atenderam os aspectos relativos à identificação 
dos usuários. 
3) Foram expedidas as Resoluções 417/2004 
(ANTT, 2004a), que instituiu o Plano de Contas 
Básico para o TRIP, e 1.627/2006 (ANTT, 

                                                 
299 As resoluções da ANTT citadas na coluna “Efeito da Ação do TC na Regulação do Transporte Interestadual de Passageiros, na União” não necessariamente citam, em seus 
textos, que decorrem de determinações do TCU. Entretanto, dadas as sugestões do Tribunal, e posteriores emissões das resoluções, pode-se dizer que estas tiveram alguma 
influência daquelas. 
300 A coluna “Antes da Ação do TC” sempre será preenchida com “-“, haja vista os pontos de auditoria feitos pelos TCs indicarem aspectos inconsistentes na gestão e/ou 
regulação dos serviços. A coluna “Após a Ação do TC” será preenchida com a seguinte legenda para a qualidade da prática regulatória: boa (+) ou inadequada (-); sem ação 
(sa); não se pode concluir (?). 
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Qualidade da 
Prática 

Regulatória300 Guidelines da 
INTOSAI 
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aç
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Tipo de Ação do TCU 
Antes 

da Ação 
do TC 

Após a 
Ação 

do TC 

Efeito da Ação do TCU na Regulação do TRIP 

elasticidade-preço e à elasticidade-renda da 
demanda, ao preço do serviço, ao preço dos 
serviços substitutos e complementares e da 
renda dos potenciais usuários. 
3) Determinação à ANTT para implantar plano 
de contas uniformizado para as empresas 
permissionárias, estruturado de forma a 
distinguir os registros contábeis relativos às 
atividades de TRIP. 

2006j), que instituiu o Manual de Contabilidade 
para o TRIP. 

C 

1) Deliberação para a ANTT realizar termos 
aditivos aos contratos de adesão para inserção 
dos fatores adicionais de qualidade que tinham 
sido propostos pelas vencedoras dos certames 
através de termos de compromisso, mas que 
tinham sido omitidos dos contratos. 
2) Determinação para a ANTT disciplinar os 
critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros 
para avaliar a qualidade dos serviços prestados 
pelas permissionárias do TRIP. 

-/- ?/+ 

1) A eventual realização dos aditivos ainda não 
pôde ser checada. 
2) Foi expedida a Resolução 1.159/2005 (ANTT, 
2005e), que disciplinou os indicadores de 
produtividade e qualidades a serem aplicados no 
TRIP. 9 - segurança e 

fornecimento 

D nenhuma sa sa não houve ação neste parâmetro 

10 - acesso do 
consumidor 

D 

Recomendação ao MT que realize estudos 
prévios, inclusive análise de sensibilidade, a 
fim de identificar a possibilidade de utilização 
de recursos públicos para custear as 
gratuidades previstas em lei, como forma de se 

- - 

Ainda não há respostas para essa recomendação. 
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Qualidade da 
Prática 

Regulatória300 Guidelines da 
INTOSAI 

P
ar
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Tipo de Ação do TCU 
Antes 

da Ação 
do TC 

Após a 
Ação 

do TC 

Efeito da Ação do TCU na Regulação do TRIP 

propiciar a redução da exclusão social e de se 
perseguir a justiça tarifária. 

11 - consumidores 
vulneráveis ao 
fornecimento 

E 

1) Determinação à ANTT, para nas futuras 
licitações, realizar estudos a fim de atualizar os 
procedimentos adotados relativos à premissa 
básica utilizada para identificar as linhas a 
serem licitadas, passando da rentabilidade à 
obrigatoriedade de se disponibilizar o serviço 
público, adequando-se o esquema operacional 
da linha (tipo de veículo e frota) às 
características da região e ao público-alvo que 
se pretende atender. 
2) Recomendação à Casa Civil da Presidência 
da República para dar pleno funcionamento ao 
CONIT, ao qual compete propor políticas 
nacionais de integração dos diferentes modos 
de transporte. 

-/- ?/- 

1) Como após a auditoria operacional ainda não 
houve licitação para delegação dos serviços de 
TRIP, a determinação ainda não pôde ter 
obediência verificada. 
2) Ainda falta o CONIT entrar em pleno 
funcionamento. 

D nenhuma sa sa não houve ação neste parâmetro 12 - padrões de 
serviço F nenhuma sa sa não houve ação neste parâmetro 
13 - lidando com 
reclamações dos 
consumidores 

D nenhuma sa sa não houve ação neste parâmetro 

15 - controle de 
preços 

G 
1) Determinação à ANTT para eliminação da 
impossibilidade de oferta nas licitações preços 
para as tarifas reduzidas em mais de 5% em 

-/- +/? 
1) A ANTT acatou a determinação do TCU e 
eliminou a possibilidade de preços mínimos para 
a tarifa a ser ofertada pelos concorrentes nas 
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Qualidade da 
Prática 

Regulatória300 Guidelines da 
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Tipo de Ação do TCU 
Antes 

da Ação 
do TC 

Após a 
Ação 

do TC 

Efeito da Ação do TCU na Regulação do TRIP 

relação à tarifa de referências fixadas nos 
editais. 
2) Determinação ao MT e à ANTT para que 
revejam, para os futuros certames licitatórios, o 
modelo de remuneração vigente, observada a 
consideração de uma taxa de remuneração 
utilizando métodos consagrados na literatura 
de finanças corporativas (usualmente aplicados 
em outros setores que foram submetidos a 
alguma forma de delegação de serviços 
públicos ou em avaliação de ativos 
privatizados) que levem em conta o custo de 
capital em função dos seus diversos 
componentes de financiamento, bem como os 
riscos e as particularidades do serviço 
permitido. 

licitações. 
2) A ANTT tentou justificar a adoção da Taxa de 
Juros de Longo Prazo – TJLP, mas o TCU não 
acatou a argumentação. Como após a auditoria 
operacional ainda não houve licitação para 
delegação dos serviços de TRIP, a determinação 
ainda não pôde ter obediência verificada. 

16 - ligando preço 
à qualidade 

F nenhuma sa sa não houve ação neste parâmetro 

17 - encorajando a 
eficiência do 
fornecedor 

H nenhuma sa sa não houve ação neste parâmetro 

18 - custos de 
financiamento dos 
fornecedores I 

1) Determinação à ANTT, para nas futuras 
licitações, fazer constar, quando for o caso, as 
possíveis fontes de receitas alternativas, 
complementares ou acessórias, bem como as 

-/- ?/- 

1) Como após a auditoria operacional ainda não 
houve licitação para delegação dos serviços de 
TRIP, a determinação ainda não pôde ter 
obediência verificada. 
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Qualidade da 
Prática 

Regulatória300 Guidelines da 
INTOSAI 
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Tipo de Ação do TCU 
Antes 

da Ação 
do TC 

Após a 
Ação 

do TC 

Efeito da Ação do TCU na Regulação do TRIP 

provenientes de projetos associados. 
2) Determinação à ANTT para identificar as 
atividades econômicas exploradas pelas 
permissionárias de TRIP, a fim de apurar as 
possíveis receitas alternativas, 
complementares, acessórias ou de projetos 
associados e revertê-las à modicidade tarifária, 
aditando, conforme o caso, os contratos em 
vigor. 

2) Como ainda não houve auditagem para 
verificação das determinações da auditoria 
operacional, a determinação ainda não pôde ter 
obediência verificada. O site da ANTT não dá 
nenhuma informação de que a determinação foi 
cumprida. 

J 

1) Determinação para a ANTT revisar os 
estudos que subsidiam a definição do 
coeficiente tarifário, em virtude das mudanças 
tecnológicas, administrativas, legais e 
econômico-financeiras ocorridas. 
2) Determinação ao MT e à ANTT para que 
revejam, para os futuros certames licitatórios, o 
modelo de remuneração vigente, no sentido de 
conferir estímulo ao aumento da qualidade e 
transferência do ganho de produtividade ao 
usuário, por intermédio da modicidade 
tarifária. 

-/- +/? 

1) Apesar do modelo cost plus não ter sido 
alterado, o que não corresponderia a uma boa 
prática segundo o Modelo proposto, a ação do 
TCU resultou em benefício da modicidade 
tarifária, em virtude dos estudos que revisaram o 
coeficiente tarifário efetivamente terem 
implicado redução no valor dos reajustes anuais 
conferidos aos serviços em execução pelas 
operadoras estabelecidas nos setor (e.g. em 2003, 
o reajuste que seria de 23,29%, por conta da 
determinação do TCU caiu para 16,86%). A esse 
respeito, citam-se as Resoluções 249/2003 
(ANTT, 2003c), 255/2003 (ANTT, 2003e), que 
alteraram critérios da planilha de cálculo do valor 
da tarifa, e que explicitamente citaram a Decisão 
427/2002 (TCU, 2002a). Também devem ser 
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Tipo de Ação do TCU 
Antes 

da Ação 
do TC 

Após a 
Ação 

do TC 

Efeito da Ação do TCU na Regulação do TRIP 

mencionadas as Resoluções 1.508/2006 (ANTT, 
2006h), que alterou os valores do PMA e do IAP, 
e 1.627/2006 (ANTT, 2006j), que adotou como 
metodologia uma fórmula paramétrica, em 
substituição à planilha de cálculo anteriormente 
vigente, que faz o cálculo da tarifa a partir de 
índices setoriais de diversos insumos envolvidos 
na produção do TRIP. 
2) O modelo de remuneração vigente que não 
permite a transferência de parte dos ganhos de 
produtividade para a modicidade tarifária ainda 
não foi substituído, e não há sinais para sua 
mudança. A fórmula paramétrica adotada 
continua a considerar os custos médios do setor, e 
só simplifica os cálculos a serem feitos quando 
dos reajustes das tarifas, mas não tira as 
inconsistências do modelo. Como após a 
auditoria operacional ainda não houve licitação 
para delegação dos serviços de TRIP, a 
determinação ainda não pôde ter obediência 
verificada. 

C nenhuma sa sa não houve ação neste parâmetro 

19 - investimento 
L 

Determinação ao MT e à ANTT para que 
revejam, para os futuros certames licitatórios, o 
modelo de remuneração vigente, observada a 

- ? 
Como após a auditoria operacional ainda não 
houve licitação para delegação dos serviços de 
TRIP, a determinação ainda não pôde ter 
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Regulatória300 Guidelines da 
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Tipo de Ação do TCU 
Antes 

da Ação 
do TC 

Após a 
Ação 

do TC 

Efeito da Ação do TCU na Regulação do TRIP 

preservação do risco associado à prestação do 
serviço público pelo particular. 

obediência verificada. 

20 - redução de 
monopólio e de 
dominação de 
mercado 

N 

Recomendação à Casa Civil da Presidência da 
República para que adote as providências 
cabíveis para que figure entre as atribuições da 
ANTT a possibilidade de estabelecer 
restrições, limites ou condições para empresas, 
grupos empresariais e acionistas, quanto à 
obtenção e transferência de concessões, 
permissões e autorizações, à concentração 
societária e à realização de negócios entre si, 
com vistas a propiciar concorrência efetiva 
entre os agentes e a impedir a concentração 
econômica na exploração de bens públicos e na 
prestação de serviços públicos. 

- + 

A ANTT, por iniciativa própria, dada a sua não 
competência legal de realizar o acompanhamento 
de concentração econômica dos serviços públicos 
sob sua jurisdição, e a importância do controle 
das estruturas de mercado, firmou acordos de 
cooperação técnica com a SEAE e o CADE para 
o estabelecimento de mecanismos institucionais 
que permitam abordar a questão. 

21 - promoção da 
escolha do 
consumidor D 

Determinação à ANTT, para nas futuras 
licitações, acrescentar todos os casos de 
infrações previstos na Resolução 233/2003 
(ANTT, 2003a), ou outro normativo que venha 
a substituí-la, às situações que ensejam a 
aplicação de multas, citadas nas minutas de 
contrato, mantida a obrigação de o contratado 
observar o disposto na legislação punitiva 
vigente à época do certame. 

- ? 

Como após a auditoria operacional ainda não 
houve licitação para delegação dos serviços de 
TRIP, a determinação ainda não pôde ter 
obediência verificada. 
Cabe citar, embora não decorra diretamente da 
determinação deste parâmetro, que foram 
expedidas as Resoluções 1.383/2006 (ANTT, 
2006b), que dispôs sobre os direitos e deveres das 
permissionárias e dos usuários do TRIP, e as 
700/2004 (ANTT, 2004h) e 1.372/2006 (ANTT, 
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Tipo de Ação do TCU 
Antes 

da Ação 
do TC 

Após a 
Ação 

do TC 

Efeito da Ação do TCU na Regulação do TRIP 

2006a), que alteraram alguns conteúdos da 
233/2003 (ANTT, 2003a). 

Q nenhuma sa sa não houve ação neste parâmetro 

R nenhuma sa sa não houve ação neste parâmetro 

22 - combate a 
práticas anti-
competitivas M 

1) Determinação à ANTT, para nas futuras 
licitações: 
- considerar a participação das pessoas físicas 
no processo licitatório, principalmente para as 
ligações não atrativas às empresas de porte, 
com intuito de disponibilizar a oferta regular 
dos serviços; 
- rever os critérios de qualificação econômico-
financeira, e não exigir comprovação de capital 
social mínimo dos proponentes superior a 10% 
do valor estimado da contratação, no intuito de 
ampliar a concorrência e promover a 
modicidade tarifária; 
- rever os critérios de qualificação econômico-
financeira, e não exigir prestação de garantia 
pela contratação dos serviços que exceda a 5% 
do valor total de investimentos previsto para o 
empreendimento; 
- fundamentar, a partir das peculiaridades do 
setor, a adoção do Índice de Liquidez Geral - 

-/- ?/- 

1) Como após a auditoria operacional ainda não 
houve licitação para delegação dos serviços de 
TRIP, as determinações ainda não puderam ter 
obediência verificada. 
2) A redação dada ao inciso II do § 3º do artigo 
15 da Resolução 18/2002 ainda não foi revista. 
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Tipo de Ação do TCU 
Antes 

da Ação 
do TC 

Após a 
Ação 

do TC 

Efeito da Ação do TCU na Regulação do TRIP 

ILG, ou outro que vier a lhe suceder, como 
parâmetro para habilitação econômico-
financeira dos licitantes; 
- suprimir das minutas de contrato o tipo de 
veículo necessário para operação do serviço, 
por restritivo, mantendo-se em anexo, o 
esquema operacional, no qual constará o modo, 
forma e condições de prestação do serviço. 
2) Determinação à ANTT para rever a redação 
dada ao inciso II do § 3º do artigo 15 da 
Resolução 18/2002 (ANTT, 2002a) de forma a 
não restringir a participação no processo 
licitatório de interessados que, apesar de não 
prestarem serviço de transporte de passageiros, 
comprovem a disponibilidade de quadro 
profissional apto para a prestação do serviço, 
pois tal dispositivo, na forma que consta no 
citado normativo, restringe a concorrência no 
certame licitatório e promove a concentração 
do setor. 

N 

1) Determinação o desenvolvimento de critério 
metodológico que permita definir o valor pago 
pela outorga constante dos editais de licitação. 
2) Determinação à ANTT para, nos 
julgamentos das futuras licitações, se limitar à 

-/- +/+ 

1 e 2) A ANTT decidiu fixar um valor simbólico 
de R$ 1,00 para o valor da outorga a ser ofertado 
nas licitações, de forma que seja vencedor o 
concorrente que apresentar o menor valor da 
tarifa a ser cobrado dos usuários dos serviços de 
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Tipo de Ação do TCU 
Antes 

da Ação 
do TC 

Após a 
Ação 

do TC 

Efeito da Ação do TCU na Regulação do TRIP 

adoção dos critérios estabelecidos pela Lei 
Federal 8.987/1995 (BRASIL, 1995a), e não 
mais adotar como regra obrigatória o critério 
de escolha do vencedor baseado na 
combinação do menor valor da tarifa após 
qualificação das propostas técnicas com a 
melhor oferta de pagamento pela outorga após 
qualificação de propostas técnicas, haja vista 
essa hipótese, estabelecida no Decreto 
2.521/1998 (BRASIL, 1998), chocar com as 
disposições da citada lei. 

TRIP. 

O 

1) Determinação para que a ANTT envie ao 
Tribunal informações acerca das eventuais 
licitações que se pretendessem realizar para 
delegação de serviços de TRIP. 
2) Determinação à ANTT para anulação dos 
contratos de adesão das permissões, resultantes 
de transformações ilegais de autorizações de 
serviços complementares, conexões, e 
fretamento, e realização de certames para 
novas outorgas desses serviços, haja vista esses 
contratos terem correspondido à delegação de 
serviço público, já na vigência da CF/1988, 
sem a realização de prévia licitação. 
3) Determinação ao MT e à ANTT para que 

-/-/- +/-/-/? 

1) O TCU pôde saber previamente a realização 
dos certames e, dessa forma, realizar auditagens 
no setor, tanto na fase da licitação, como na 
execução contratual. 
2) O prazo para anulação e realização de 
licitações saneadoras das transformações 
irregulares venceu em junho de 2004 e a ANTT 
ainda não cumpriu a deliberação feita. 
3) As licitações para as todas as linhas que 
operam sob medidas judiciais ainda não foram 
providenciadas. 
4) Como após a auditoria operacional ainda não 
houve licitação para delegação dos serviços de 
TRIP, a determinação ainda não pôde ter 
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Tipo de Ação do TCU 
Antes 

da Ação 
do TC 

Após a 
Ação 

do TC 

Efeito da Ação do TCU na Regulação do TRIP 

adotem as providências necessárias no âmbito 
das respectivas jurisdições, no sentido de 
procederem, no prazo de 360 dias, contados de 
16 de dezembro de 2004, às licitações das 
linhas de TRIP que operam por decisão 
judicial. 
4) Determinação à ANTT, para nas futuras 
licitações, incluir nas minutas de contrato 
cláusula prevendo a rescisão unilateral do 
contrato, em razão da precariedade do instituto, 
bem como suprimir a previsão de indenização 
ao permissionário. 

obediência verificada. 

P 

O TCU constatou que os prazos para as 
delegações – fixados em 15 anos – são muito 
longos. 

- ? 

Como após a auditoria operacional ainda não 
houve licitação para delegação dos serviços de 
TRIP, a eventual redução dos prazos contratuais 
ainda não pôde ter obediência verificada. 
Entretanto, salienta-se que, como a legislação que 
permite o estabelecimento de prazos de 15 anos 
não foi alterada, é provável que os novos 
contratos continuem a ter longa duração. 
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APÊNDICE E: Quadro 14 
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Quadro 14: Resumo das contribuições do TCE/BA para a regulação do setor 

Qualidade da 
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Tipo de Ação do TCE/BA 
Antes da 
Ação do 

TC 

Após a 
Ação 

do TC 

Efeito da Ação do TCE/BA na Regulação do TIPO 
Baiano 

3 - a estrutura 
regulatória 

A nenhuma sa sa não houve ação neste parâmetro 

4 - objetivos, 
funções e 
poderes 

A 

O relato técnico do TCE/BA apontou 
desvio de finalidade, pois a AGERBA não 
deveria realizar as licitações para delegação 
dos serviços, à uma por inconsistência 
jurídica em decorrência de infração à norma 
criadora da Agência que a ela não deu essa 
competência, à duas por não ser boa prática 
regulatória, que o mesmo órgão fosse 
simultaneamente concessor e fiscalizador 
de serviço público por ele mesmo delegado. 

- - 

A AGERBA discordou da opinião do TCE/BA, tendo 
inclusive afirmado, após citar opinião do Professor 
Marçal Justen Filho (2003) - que a competência da 
Agência licitar era uma opção política, juridicamente 
admissível (TCE/BA, 2006a) – e que seria enviada ao 
Governador do Estado, para encaminhamento à 
Assembléia Legislativa, minuta de Projeto de Lei que 
estava em fase final de elaboração, na qual eram 
estabelecidas alterações na Lei Estadual 7.314/1998 
(BAHIA, 1998a), entre as quais a conferência à 
Autarquia da competência para licitar e delegar os 
serviços (AGERBA, 2007c). 

7 - necessidades 
de informação 

B nenhuma sa sa não houve ação neste parâmetro 

C nenhuma sa sa não houve ação neste parâmetro 9 - segurança e 
fornecimento D nenhuma sa sa não houve ação neste parâmetro 
10 - acesso do 
consumidor 

D nenhuma sa sa não houve ação neste parâmetro 

                                                 
301 A coluna “Antes da Ação do TC” sempre será preenchida com “-“, haja vista os pontos de auditoria feitos pelos TCs indicarem aspectos inconsistentes na gestão e/ou 
regulação dos serviços. A coluna “Após a Ação do TC” será preenchida com a seguinte legenda para a qualidade da prática regulatória: boa (+) ou inadequada (-); sem ação 
(sa); não se pode concluir (?). 
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Tipo de Ação do TCE/BA 
Antes da 
Ação do 

TC 

Após a 
Ação 

do TC 

Efeito da Ação do TCE/BA na Regulação do TIPO 
Baiano 

11 - 
consumidores 
vulneráveis ao 
fornecimento 

E nenhuma sa sa não houve ação neste parâmetro 

D nenhuma sa sa não houve ação neste parâmetro 

12 - padrões de 
serviço F 

A auditoria indicou ausência de 
mecanismos de aferição da eficiência, 
eficácia e efetividade dos serviços prestados 
pelas operadoras. - - 

A AGERBA, após reconhecer que não dispunha dos 
mecanismos, afirmou que o Plano Diretor de 
Transportes, que estava em elaboração, previa a 
realização de capacitação técnica da Autarquia, para 
melhoria dos serviços de fiscalização (AGERBA, 
2007c). Entretanto, esse plano ainda não está 
concluído. 

13 - lidando com 
reclamações dos 
consumidores 

D 

O relatório diagnosticou que a Ouvidoria da 
Agência atuava principalmente como 
mediadora de conflitos entre as operadoras 
e os usuários, entretanto seus serviços da 
não eram conhecidos pela maior parte das 
cidades do Estado. 

- + 

A AGERBA não fez quaisquer considerações acerca 
do achado da auditoria, mas instituiu o Projeto 
Crescendo, para divulgação dos direitos e deveres dos 
usuários do sistema de transporte intermunicipal nas 
escolas baianas do ensino médio e fundamental, o que 
correspondeu a significativo avanço na regulação. 

15 - controle de 
preços 

G nenhuma sa sa não houve ação neste parâmetro 

16 - ligando 
preço à 
qualidade 

F 

A auditagem apontou fragilidade no quadro 
do pessoal de fiscalização da AGERBA,má 
distribuição de fiscais entre os postos de 
fiscalização, bem como deficiência na 
quantidade de veículos necessários à 

- - 

A Autarquia informou que solicitou reiteradamente à 
Secretaria de Administração do Estado o aumento de 
vagas no seu quadro e a realização de concurso 
público. O aumento da quantidade de vagas já havia 
sido aprovado, e era aguardada para o ano de 2006 a 
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Tipo de Ação do TCE/BA 
Antes da 
Ação do 

TC 

Após a 
Ação 

do TC 

Efeito da Ação do TCE/BA na Regulação do TIPO 
Baiano 

fiscalização, e recomendou a realização de 
concurso público. 

realização de concurso. Quanto à má distribuição de 
pessoal entre os postos, a Agência informou que com 
os novos funcionários esperava solucionar o problema 
(AGERBA, 2007c). Entretanto, ainda não foi feita 
qualquer contratação para reforço da fiscalização. 

17 - encorajando 
a eficiência do 
fornecedor 

H nenhuma sa sa não houve ação neste parâmetro 

I nenhuma sa sa não houve ação neste parâmetro 18 - custos de 
financiamento 
dos fornecedores J nenhuma sa sa não houve ação neste parâmetro 

C 

O relatório da auditagem recomendou que a 
AGERBA concluísse o mais rápido 
possível o Plano Diretor de Transportes que 
estava em andamento, por tratar-se de peça 
de fundamental importância para a boa 
gestão do sistema de TIPO baiano. 

- + 

Foi informado que no biênio 2007/2008 era 
aguardada a conclusão do Plano Diretor de 
Transportes (AGERBA, 2007c). 

19 - investimento 

L nenhuma sa sa não houve ação neste parâmetro 
20 - redução de 
monopólio e de 
dominação de 
mercado 

N nenhuma sa sa não houve ação neste parâmetro 

D nenhuma sa sa não houve ação neste parâmetro 21 - promoção 
da escolha do 
consumidor Q nenhuma sa sa não houve ação neste parâmetro 
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Tipo de Ação do TCE/BA 
Antes da 
Ação do 

TC 

Após a 
Ação 

do TC 

Efeito da Ação do TCE/BA na Regulação do TIPO 
Baiano 

R nenhuma sa sa não houve ação neste parâmetro 

M nenhuma sa sa não houve ação neste parâmetro 
N nenhuma sa sa não houve ação neste parâmetro 

O 

Sem entrar no mérito da conveniência ou 
não da renovação dos contratos ou 
realização de licitações, a equipe técnica 
constatou que a AGERBA prorrogou 
serviços com operadoras inadimplentes 
quanto ao pagamento de multas decorrentes 
de autos de infração. 

- + 

A Autarquia reconheceu os achados do TCE/BA e 
informou que já estava sendo providenciado um 
levantamento sobre a real situação das operadoras e, 
caso fossem constatados equívocos quanto às 
renovações, seria sua prioridade o saneamento de 
quaisquer atos que por ventura tivessem ocorrido. 
Entretanto nada foi comentado quanto priorizar 
licitações no lugar de renovações (AGERBA, 2007c). 

22 - combate a 
práticas anti-
competitivas 

P nenhuma sa sa não houve ação neste parâmetro 
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APÊNDICE F: Quadro 15 
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Quadro 15: Resumo das contribuições do TCE/RJ para a regulação do setor 

Qualidade da 
Prática 

Regulatória302 Guidelines da 
INTOSAI 

P
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 d

a 
R
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Tipo de Ação do TCE/RJ 
Antes 

da Ação 
do TC 

Após a 
Ação 

do TC 

Efeito da Ação do TCE/RJ na Regulação do TIPO 
Carioca 

3 - a estrutura 
regulatória 

A nenhuma sa sa 
não houve ação neste parâmetro 

4 - objetivos, 
funções e 
poderes 

A nenhuma sa sa 
não houve ação neste parâmetro 

7 - necessidades 
de informação 

B nenhuma sa sa 
não houve ação neste parâmetro 

C nenhuma sa sa não houve ação neste parâmetro 9 - segurança e 
fornecimento D nenhuma sa sa não houve ação neste parâmetro 
10 - acesso do 
consumidor 

D nenhuma sa sa 
não houve ação neste parâmetro 

11 - 
consumidores 
vulneráveis ao 
fornecimento 

E nenhuma sa sa 

não houve ação neste parâmetro 

D nenhuma sa sa não houve ação neste parâmetro 
12 - padrões de 
serviço F 

O TCE/RJ constatou que não há 
indicadores de qualidade a serem 
observados pelas operadoras. 

- - 
O DETRO não impôs indicadores de qualidade a 
serem seguidos pelas operadoras, e não tomou 
providências para alterar a situação. 

13 - lidando com D O TCE/RJ constatou que a quantidade de - + O DETRO aumentou de um para três o número de 

                                                 
302 A coluna “Antes da Ação do TC” sempre será preenchida com “-“, haja vista os pontos de auditoria feitos pelos TCs indicarem aspectos inconsistentes na gestão e/ou 
regulação dos serviços. A coluna “Após a Ação do TC” será preenchida com a seguinte legenda para a qualidade da prática regulatória: boa (+) ou inadequada (-); sem ação 
(sa); não se pode concluir (?). 
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Tipo de Ação do TCE/RJ 
Antes 

da Ação 
do TC 

Após a 
Ação 

do TC 

Efeito da Ação do TCE/RJ na Regulação do TIPO 
Carioca 

reclamações dos 
consumidores 

telefones para recebimento de queixas dos 
usuários era pequena. 

linhas receptoras das reclamações, o que melhorou o 
canal de diálogo com os usuários, embora a 
quantidade ainda ter se revelado insuficiente. 

15 - controle de 
preços 

G nenhuma sa sa não houve ação neste parâmetro 

16 - ligando 
preço à 
qualidade 

F 

O TCE/RJ constatou que o quadro de 
fiscalização do DETRO é insuficiente para 
a realização de suas funções em campo, 
além de não auditar as empresas nos 
aspectos relativos a dados operacionais e 
preços de insumos. 
O Tribunal de Contas recomendou 
realização de concurso para aumento do 
quadro de fiscais do DETRO. 

- - 

O DETRO não corrigiu as deficiências apontadas 
nem fez concurso público para a ampliação do seu 
quadro de fiscalização. 

17 - encorajando 
a eficiência do 
fornecedor 

H nenhuma sa sa 
não houve ação neste parâmetro 

I nenhuma sa sa não houve ação neste parâmetro 

18 - custos de 
financiamento 
dos fornecedores J 

1) A equipe técnica do TCE/RJ entendeu 
que o cálculo do reajuste tarifário feito, 
baseado em planilha do GEIPOT, 
apresentou diversas inconsistências, o que 
desaguou em percentual de reajuste bem 
superior ao que deveria ter sido adotado. O 

- -/- 

1) Apesar das indicações da equipe técnica do 
TCE/RJ de que os reajustes efetuados nas tarifas do 
TIPO estavam superestimados, o Pleno do Tribunal 
de Contas acatou os argumentos apresentados pelo 
DETRO. 
2) Até a última auditoria realizada na Autarquia não 
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Tipo de Ação do TCE/RJ 
Antes 

da Ação 
do TC 

Após a 
Ação 

do TC 

Efeito da Ação do TCE/RJ na Regulação do TIPO 
Carioca 

Pleno do Tribunal, entretanto, não 
concordou com essa constatação. 
2) A equipe técnica diagnosticou que o 
DETRO não fazia auditagem nos dados 
operacionais das empresas, nem verificava 
a compatibilidade com valores de mercado 
dos custos dos insumos apresentados pelas 
operadoras. Além disso, a Autarquia não 
dispunha de banco de dados dos custos dos 
insumos. Por conta disso, a equipe sugeriu, 
e o Pleno do Tribunal acatou, que o 
DETRO: 
- exigisse antes da realização do cálculo do 
reajuste que as operadoras apresentassem 
todos os seus custos comprovados por notas 
fiscais de mercadorias e/ou serviços; 
- realizasse auditorias junto às empresas a 
fim de atestar a veracidade dos dados 
operacionais constantes dos BOMs; 
- criasse um banco de dados atualizado com 
preços dos insumos de transporte, a fim de 
que se obtivesse valor confiável para o 
reajuste. 

foi constatada a obediência das deliberações do 
Tribunal. 

C nenhuma sa sa não houve ação neste parâmetro 
19 - investimento 

L nenhuma sa sa não houve ação neste parâmetro 
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Tipo de Ação do TCE/RJ 
Antes 

da Ação 
do TC 

Após a 
Ação 

do TC 

Efeito da Ação do TCE/RJ na Regulação do TIPO 
Carioca 

20 - redução de 
monopólio e de 
dominação de 
mercado 

N nenhuma sa sa não houve ação neste parâmetro 

D nenhuma sa sa não houve ação neste parâmetro 

Q nenhuma sa sa não houve ação neste parâmetro 
21 - promoção 
da escolha do 
consumidor 

R nenhuma sa sa não houve ação neste parâmetro 

M nenhuma sa sa não houve ação neste parâmetro 
N nenhuma sa sa não houve ação neste parâmetro 

22 - combate a 
práticas anti-
competitivas 

O 

O TCE/RJ analisou os editais para 
licitações que se pretenderam realizar em 
todas as linhas do sistema de TIPO do 
Estado do Rio de Janeiro e fez sugestões de 
melhoria do teor desses documentos. Após 
ações na Justiça contra as licitações, 
invocações à lei estadual das concessões 
(RIO DE JANEIRO, 1997), dificuldades do 
DETRO em realizar os certames, 
constatação de que a estrutura operacional 
posta em licitação era inadequada, não 
alteração dos editais pelo DETRO para 
inserção das alterações determinadas, o 
Pleno do Tribunal de Contas determinou, 

- - 

O DETRO efetivamente não realizou até o momento 
quaisquer licitações para a delegação dos serviços do 
sistema estadual de TIPO, nem parece que vai fazê-
lo, haja vista o artigo 6º da Lei Estadual 2.831/1997 
(RIO DE JANEIRO, 1997) ter renovado todos os 
contratos de adesão em 15 anos, prorrogáveis por 
uma vez em igual período. Dessa forma, os contratos 
vigentes são válidos até 2012, haja vista o Tribunal 
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro não ter 
declarado inconstitucional citado artigo. Além disso, 
caso efetuada a prorrogação permitida pela legislação 
estadual, os contratos só expirariam em 2027. 
Portanto, percebe-se que não há, num horizonte 
próximo, possibilidade de realização de licitações 
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Tipo de Ação do TCE/RJ 
Antes 

da Ação 
do TC 

Após a 
Ação 

do TC 

Efeito da Ação do TCE/RJ na Regulação do TIPO 
Carioca 

antes mesmo da Justiça se posicionar 
definitivamente acerca da liberação ou não 
feitura dos certames, e o DETRO acatou, a 
anulação das licitações. 

pelo DETRO, o que é ruim para a qualidade 
regulatória, haja vista a competitividade no sistema 
continuar a ser negligenciada. 

P nenhuma sa sa não houve ação neste parâmetro 
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APÊNDICE G: Quadro 16 
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Quadro 16: Resumo das contribuições do TCE/SC para a regulação do setor 

Qualidade da 
Prática 

Regulatória303 Guidelines da 
INTOSAI 
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Tipo de Ação do TCE/SC 
Antes da 
Ação do 

TC 

Após a 
Ação 

do TC 

Efeito da Ação do TCE/SC na Regulação do TIPO 
Catarinense 

3 - a estrutura 
regulatória 

A nenhuma sa sa não houve ação neste parâmetro 

4 - objetivos, 
funções e 
poderes 

A nenhuma sa sa não houve ação neste parâmetro 

7 - necessidades 
de informação 

B nenhuma sa sa não houve ação neste parâmetro 

C nenhuma sa sa não houve ação neste parâmetro 9 - segurança e 
fornecimento D nenhuma sa sa não houve ação neste parâmetro 
10 - acesso do 
consumidor 

D nenhuma sa sa não houve ação neste parâmetro 

11 - 
consumidores 
vulneráveis ao 
fornecimento 

E nenhuma sa sa não houve ação neste parâmetro 

D nenhuma sa sa não houve ação neste parâmetro 12 - padrões de 
serviço F nenhuma sa sa não houve ação neste parâmetro 
13 - lidando com 
reclamações dos 
consumidores 

D nenhuma sa sa não houve ação neste parâmetro 

                                                 
303 A coluna “Antes da Ação do TC” sempre será preenchida com “-“, haja vista os pontos de auditoria feitos pelos TCs indicarem aspectos inconsistentes na gestão e/ou 
regulação dos serviços. A coluna “Após a Ação do TC” será preenchida com a seguinte legenda para a qualidade da prática regulatória: boa (+) ou inadequada (-); sem ação 
(sa); não se pode concluir (?). 



 

 

297

 

Qualidade da 
Prática 

Regulatória303 Guidelines da 
INTOSAI 

P
ar

âm
et

ro
 d

a 
R

eg
ul

aç
ão

 

Tipo de Ação do TCE/SC 
Antes da 
Ação do 

TC 

Após a 
Ação 

do TC 

Efeito da Ação do TCE/SC na Regulação do TIPO 
Catarinense 

15 - controle de 
preços 

G nenhuma sa sa não houve ação neste parâmetro 

16 - ligando 
preço à 
qualidade 

F nenhuma sa sa não houve ação neste parâmetro 

17 - encorajando 
a eficiência do 
fornecedor 

H nenhuma sa sa não houve ação neste parâmetro 

I nenhuma sa sa não houve ação neste parâmetro 18 - custos de 
financiamento 
dos fornecedores J nenhuma sa sa não houve ação neste parâmetro 

C nenhuma sa sa não houve ação neste parâmetro 
19 - investimento 

L nenhuma sa sa não houve ação neste parâmetro 
20 - redução de 
monopólio e de 
dominação de 
mercado 

N nenhuma sa sa não houve ação neste parâmetro 

D nenhuma sa sa não houve ação neste parâmetro 

Q nenhuma sa sa não houve ação neste parâmetro 
21 - promoção 
da escolha do 
consumidor 

R nenhuma sa sa não houve ação neste parâmetro 

M nenhuma sa sa não houve ação neste parâmetro 
N nenhuma sa sa não houve ação neste parâmetro 

22 - combate a 
práticas anti-
competitivas 

O 
O TCE/SC constatou que todas as 

- - 
O DETER nada fez para realizar as licitações para 
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Tipo de Ação do TCE/SC 
Antes da 
Ação do 

TC 

Após a 
Ação 

do TC 

Efeito da Ação do TCE/SC na Regulação do TIPO 
Catarinense 

prorrogações dos contratos vigentes de 
TIPO no Estado são irregulares e informou 
o fato ao DETER, sugerindo que as 
necessárias licitações para contratação dos 
serviços fossem realizadas. 

regularização do sistema, por entender que os 
contratos vigentes, e suas prorrogações, são legais. 

P nenhuma sa sa não houve ação neste parâmetro 



 

 

299

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE H: Quadro 17 
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Quadro 17: Resumo comparativo das ações dos TCs analisados 
Estados selecionados 

Guidelines da 
INTOSAI 

P
ar

âm
et

ro
 

TCU 
TCE/BA TCE/RJ TCE/SC 

3 – a estrutura 
regulatória 

A - - - - 

4 – objetivos, 
funções e poderes 

A - 

O TCE/BA apontou 
desvio de finalidade, 
pois a AGERBA não 
deveria realizar as 
licitações para delegação 
dos serviços, por não ter 
competência jurídica, e 
por não ser boa prática 
regulatória, que o mesmo 
órgão fosse concessor e 
fiscalizador de serviço 
público por ele mesmo 
delegado. 
A AGERBA discordou 
da opinião do TCE/BA, 
tendo inclusive afirmado 
que a competência para a 
Agência licitar era uma 
opção política, 
juridicamente admissível 
e que seria enviada ao 
Governador do Estado, 
para encaminhamento à 
Assembléia Legislativa, 

- - 
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Estados selecionados 

Guidelines da 
INTOSAI 

P
ar

âm
et

ro
 

TCU 
TCE/BA TCE/RJ TCE/SC 

minuta de Projeto de Lei 
que conferiria à 
Autarquia competência 
para licitar e delegar os 
serviços. 

7 – necessidades de 
informação 

B 

1) A ANTT deverá, nas futuras 
licitações, adaptar as minutas de 
contrato aos procedimentos 
aprovados por meio da Resolução 
248/2003 (ANTT, 2003b), ou outro 
normativo que venha a substituí-la, 
quanto ao envio trimestral de dados 
mensais de desempenho 
operacional e balancetes analíticos 
mensais, bem como o envio anual 
de dados contábeis das 
permissionárias. 
2) A ANTT informou que iniciou 
ações para estabelecer rotinas de 
coleta e de análise de dados sobre 
estudos de demanda de transporte, 
incluindo contatos com o IBGE, 
mas o TCU entendeu que essas 
providências ainda não atenderam 
aos aspectos relativos à 
identificação dos usuários e à 
demanda pelos serviços, em 

- - - 
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Estados selecionados 

Guidelines da 
INTOSAI 

P
ar

âm
et

ro
 

TCU 
TCE/BA TCE/RJ TCE/SC 

especial, quanto à elasticidade-
preço e à elasticidade-renda da 
demanda, ao preço do serviço, ao 
preço dos serviços substitutos e 
complementares e da renda dos 
potenciais usuários. 
3) Foram expedidas as Resoluções 
417/2004 (ANTT, 2004a), que 
instituiu o Plano de Contas Básico 
para o TRIP, e 1.627/2006 (ANTT, 
2006j), que instituiu o Manual de 
Contabilidade para o TRIP. 

9 – segurança e 
fornecimento C 

1) A eventual realização dos 
aditivos aos contratos de adesão 
para inserção dos fatores adicionais 
de qualidade que tinham sido 
propostos pelas vencedoras dos 
certames através de termos de 
compromisso, mas que tinham sido 
omitidos dos contratos, ainda não 
pôde ser checada. 
2) Após considerações do TCU, foi 
expedida a Resolução 1.159/2005 
(ANTT, 2005e), que disciplinou os 
indicadores de produtividade e 
qualidades a serem aplicados no 
TRIP. 

- - - 
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D - - - - 

10 – acesso do 
consumidor 

D 

O MT ainda precisa realizar estudos 
prévios, inclusive análise de 
sensibilidade, a fim de identificar a 
possibilidade de utilização de 
recursos públicos para custear as 
gratuidades previstas em lei, como 
forma de se propiciar a redução da 
exclusão social e de se perseguir a 
justiça tarifária. 

- - - 

11 – consumidores 
vulneráveis ao 
fornecimento 

E 

1) A ANTT deverá, para as futuras 
licitações, realizar estudos a fim de 
atualizar os procedimentos adotados 
relativos à premissa básica utilizada 
para identificar as linhas a serem 
licitadas, passando da rentabilidade 
à obrigatoriedade de se 
disponibilizar o serviço público, 
adequando-se o esquema 
operacional da linha (tipo de 
veículo e frota) às características da 
região e ao público-alvo que se 
pretende atender. 
2) Urge que o CONIT entre em 
pleno funcionamento. 

- - - 

12 – padrões de D - - - - 
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serviço 

F - 

O TCE/BA indicou 
ausência de mecanismos 
de aferição da eficiência, 
eficácia e efetividade dos 
serviços prestados pelas 
operadoras. 
A AGERBA, afirmou 
que o Plano Diretor de 
Transportes, que estava 
em elaboração, previa a 
realização de capacitação 
técnica da Autarquia, 
para melhoria dos 
serviços de fiscalização. 
Entretanto, esse plano 
ainda não está concluído. 

O TCE/RJ constatou que 
não há indicadores de 
qualidade a serem 
observados pelas 
operadoras. O DETRO não 
tomou providências para 
alterar a situação. 
 

- 

13 - lidando com 
reclamações dos 
consumidores 

D - 

O TCE/BA diagnosticou 
que a Ouvidoria da 
Agência era atuante, 
entretanto seus serviços 
da não eram conhecidos 
pela maior parte das 
cidades do Estado. 
A AGERBA não fez 
quaisquer considerações 
acerca do achado da 
auditoria, mas instituiu o 

O TCE/RJ constatou que a 
quantidade de telefones para 
recebimento de queixas dos 
usuários era pequena. O 
DETRO aumentou de um 
para três o número de linhas 
receptoras das reclamações, 
o que melhorou o canal de 
diálogo com os usuários, 
embora a quantidade ainda 
ter se revelado insuficiente. 

- 
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Projeto Crescendo, para 
divulgação dos direitos e 
deveres dos usuários do 
sistema de transporte 
intermunicipal nas 
escolas baianas do 
ensino médio e 
fundamental, o que 
correspondeu a 
significativo avanço na 
regulação. 

 

15 – controle de 
preços 

G 

1) A ANTT acatou a determinação 
do TCU e eliminou a possibilidade 
de preços mínimos para a tarifa a 
ser ofertada pelos concorrentes nas 
licitações. 
2) Deverão o MT e a ANTT rever, 
nos futuros certames licitatórios, o 
modelo de remuneração vigente, 
observada a consideração de uma 
taxa de remuneração utilizando 
métodos já aplicados em outros 
setores que foram submetidos a 
alguma forma de delegação de 
serviços públicos ou em avaliação 
de ativos privatizados, que levem 
em conta o custo de capital em 

- - - 
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função dos seus diversos 
componentes de financiamento, 
bem como os riscos e as 
particularidades do serviço 
permitido. 

16 – ligando preço à 
qualidade 

F - 

O TCE/BA apontou 
fragilidade no quadro da 
fiscalização da 
AGERBA, e 
recomendou a realização 
de concurso público. 
A Autarquia informou 
que solicitou 
reiteradamente à 
Secretaria de 
Administração do Estado 
o aumento de vagas no 
seu quadro e a realização 
de concurso, que era 
aguardado para o ano de 
2006. Entretanto, ainda 
não foi feita qualquer 
contratação para reforço 
da fiscalização. 

O TCE/RJ constatou que o 
quadro de fiscalização do 
DETRO é insuficiente para 
a realização de suas funções 
em campo, além de não 
auditar as empresas nos 
aspectos relativos a dados 
operacionais e preços de 
insumos, e recomendou 
realização de concurso para 
aumento do quadro de 
fiscais do DETRO. 
A Autarquia não corrigiu as 
deficiências apontadas nem 
fez concurso público para a 
ampliação do seu quadro de 
fiscalização. 

- 

17 - encorajando a 
eficiência do 
fornecedor 

H - - - - 
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I 

1) A ANTT deverá, nas futuras 
licitações, fazer constar, quando for 
o caso, as possíveis fontes de 
receitas alternativas, 
complementares ou acessórias, bem 
como as provenientes de projetos 
associados. 
2) A ANTT ainda falta identificar 
as atividades econômicas 
exploradas pelas permissionárias de 
TRIP, a fim de apurar as possíveis 
receitas alternativas, 
complementares, acessórias ou de 
projetos associados e revertê-las à 
modicidade tarifária, aditando, 
conforme o caso, os contratos em 
vigor. 

- - - 

18 – custos de 
financiamento dos 
fornecedores 

J 

1) Apesar do modelo cost plus não 
ter sido alterado, o que não 
corresponderia a uma boa prática 
segundo o Modelo proposto, a ação 
do TCU resultou em benefício da 
modicidade tarifária, em virtude dos 
estudos da ANTT que revisaram o 
coeficiente tarifário efetivamente 
terem implicado redução no valor 
dos reajustes anuais conferidos aos 

- 

1) Apesar das indicações da 
equipe técnica do TCE/RJ 
de que os reajustes 
efetuados nas tarifas do 
TIPO estavam 
superestimados, o Pleno do 
Tribunal de Contas acatou 
os argumentos apresentados 
pelo DETRO. 
2) A equipe técnica 

- 
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serviços em execução pelas 
operadoras estabelecidas nos setor 
(e.g. em 2003, o reajuste que seria 
de 23,29%, por conta da 
determinação do TCU caiu para 
16,86%). A esse respeito, citam-se 
as Resoluções 249/2003 (ANTT, 
2003c), 255/2003 (ANTT, 2003e), 
que alteraram critérios da planilha 
de cálculo do valor da tarifa, e que 
explicitamente citaram a Decisão 
427/2002 (TCU, 2002a). Também 
devem ser mencionadas as 
Resoluções 1.508/2006 (ANTT, 
2006h) e 1.627/2006 (ANTT, 
2006j), que, apesar de ainda 
conterem inconsistências e não 
transferirem parte dos ganhos de 
produtividade aos usuários, de 
alguma forma representam uma 
evolução em relação à planilha 
vigente antes da atuação do TCU 
sobre o TRIP. 
2) O MT e a ANTT devem rever, 
para os futuros certames licitatórios, 
o modelo de remuneração vigente, 
no sentido de conferir estímulo ao 

diagnosticou que o DETRO 
não fazia auditagem nos 
dados operacionais das 
empresas, nem verificava a 
compatibilidade com 
valores de mercado dos 
custos dos insumos 
apresentados pelas 
operadoras. Além disso, a 
Autarquia não dispunha de 
banco de dados dos custos 
dos insumos. Por conta 
disso, a equipe sugeriu, e o 
Pleno do Tribunal acatou, 
que o DETRO: 
- exigisse antes da 
realização do cálculo do 
reajuste que as operadoras 
apresentassem todos os seus 
custos comprovados por 
notas fiscais de mercadorias 
e/ou serviços; 
- realizasse auditorias junto 
às empresas a fim de atestar 
a veracidade dos dados 
operacionais constantes dos 
BOMs; 
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aumento da qualidade e 
transferência do ganho de 
produtividade ao usuário, por 
intermédio da modicidade tarifária. 
O modelo de remuneração vigente 
não permite a transferência de parte 
dos ganhos de produtividade para a 
modicidade tarifária e ainda não foi 
substituído, e não há sinais para sua 
mudança. A recente fórmula 
paramétrica adotada continua a 
considerar os custos médios do 
setor, e só simplifica os cálculos a 
serem feitos quando dos reajustes 
das tarifas, mas não tira as 
inconsistências do modelo. 

- criasse um banco de dados 
atualizado com preços dos 
insumos de transporte, a fim 
de que se obtivesse valor 
confiável para o reajuste. 
Entretanto, até a última 
auditoria realizada na 
Autarquia não foi 
constatada a obediência das 
deliberações do Tribunal. 

19 - investimento 
C - 

O TCE/BA recomendou 
que a AGERBA 
concluísse o mais rápido 
possível o Plano Diretor 
de Transportes que 
estava em andamento, 
por tratar-se de peça de 
fundamental importância 
para a boa gestão do 
sistema de TIPO baiano. 
Foi informado que no 

- - 
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biênio 2007/2008 era 
aguardada a conclusão 
desse documento. 

L 

O MT e a ANTT deverão rever, 
para os futuros certames licitatórios, 
o modelo de remuneração vigente, 
observando a preservação do risco 
associado à prestação do serviço 
público pelo particular. 

- - - 

20 - redução de 
monopólio e de 
dominação de 
mercado 

N 

Após considerações do TCU, a 
ANTT, dada a sua não competência 
legal de realizar o acompanhamento 
de concentração econômica dos 
serviços públicos sob sua 
jurisdição, e a importância do 
controle das estruturas de mercado, 
firmou acordos de cooperação 
técnica com a SEAE e o CADE 
para o estabelecimento de 
mecanismos institucionais que 
permitam abordar a questão. 

- - - 

21 - promoção da 
escolha do 
consumidor D 

A ANTT deverá, nas futuras 
licitações, acrescentar todos os 
casos de infrações previstos na 
Resolução 233/2003 (ANTT, 
2003a), ou outro normativo que 
venha a substituí-la, às situações 

- - - 
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que ensejam a aplicação de multas, 
citadas nas minutas de contrato, 
mantida a obrigação de o contratado 
observar o disposto na legislação 
punitiva vigente à época do 
certame. 

Q - - - - 
R - - - - 

22 - combate a 
práticas anti-
competitivas 

M 

Após detectar diversas barreiras à 
entrada de potenciais interessados 
na prestação dos serviços de TRIP, 
o TCU deliberou que: 
1) a ANTT deverá, nas futuras 
licitações: 
- considerar a participação das 
pessoas físicas no processo 
licitatório, principalmente para as 
ligações não atrativas às empresas 
de porte, com intuito de 
disponibilizar a oferta regular dos 
serviços; 
- rever os critérios de qualificação 
econômico-financeira, e não exigir 
comprovação de capital social 
mínimo dos proponentes superior a 
10% do valor estimado da 
contratação, no intuito de ampliar a 

- - - 
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concorrência e promover a 
modicidade tarifária; 
- rever os critérios de qualificação 
econômico-financeira, e não exigir 
prestação de garantia pela 
contratação dos serviços que exceda 
a 5% do valor total de 
investimentos previsto para o 
empreendimento; 
- fundamentar, a partir das 
peculiaridades do setor, a adoção do 
Índice de Liquidez Geral - ILG, ou 
outro que vier a lhe suceder, como 
parâmetro para habilitação 
econômico-financeira dos licitantes; 
- suprimir das minutas de contrato o 
tipo de veículo necessário para 
operação do serviço, por restritivo, 
mantendo-se em anexo, o esquema 
operacional, no qual constará o 
modo, forma e condições de 
prestação do serviço; 
2) a ANTT revisasse a redação dada 
ao inciso II do § 3º do artigo 15 da 
Resolução 18/2002 (ANTT, 2002a) 
de forma a não restringir a 
participação no processo licitatório 
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de interessados que, apesar de não 
prestarem serviço de transporte de 
passageiros, comprovem a 
disponibilidade de quadro 
profissional apto para a prestação 
do serviço, pois tal dispositivo, na 
forma que consta no citado 
normativo, restringe a concorrência 
no certame licitatório e promove a 
concentração do setor. Essa revisão, 
no entanto, ainda não foi 
providenciada. 

N 

Após considerações do TCU, a 
ANTT decidiu fixar um valor 
simbólico de R$ 1,00 para o valor 
da outorga a ser ofertado nas 
licitações, de forma que seja 
vencedor o concorrente que 
apresentar o menor valor da tarifa a 
ser cobrado dos usuários dos 
serviços de TRIP. 

- - - 

O 

1) Após o cumprimento da 
determinação de envio de 
informações acerca da realização de 
licitações para delegação de 
serviços de TRIP, o TCU pôde 
realizar auditagens no setor, tanto 

Sem entrar no mérito da 
conveniência ou não da 
renovação dos contratos 
ou realização de 
licitações, a equipe 
técnica constatou que a 

O TCE/RJ analisou os 
editais para licitações que se 
pretenderam realizar em 
todas as linhas do sistema 
de TIPO do Estado do Rio 
de Janeiro e fez sugestões 

O TCE/SC constatou que 
todas as prorrogações dos 
contratos vigentes de 
TIPO no Estado são 
irregulares e informou o 
fato ao DETER, 
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durante os certames realizados, 
como na execução contratual desses 
serviços. 
2) O TCU determinou que a ANTT 
anulasse os contratos de adesão das 
permissões, resultantes de 
transformações ilegais de 
autorizações de serviços 
complementares, conexões, e 
fretamento, e realização de 
certames para novas outorgas 
desses serviços, haja vista esses 
contratos terem correspondido à 
delegação de serviço público, já na 
vigência da CF/1988, sem a 
realização de prévia licitação. O 
prazo para anulação e realização de 
licitações saneadoras das 
transformações irregulares venceu 
em junho de 2004 e a ANTT ainda 
não cumpriu a deliberação feita. 
3) O TCU determinou ao MT e à 
ANTT para que adotassem as 
providências necessárias para a 
realização, no prazo de 360 dias, 
contados de 16 de dezembro de 
2004, das licitações das linhas de 

AGERBA prorrogou 
serviços com operadoras 
inadimplentes quanto ao 
pagamento de multas 
decorrentes de autos de 
infração. 
A Autarquia informou 
que já estava sendo 
providenciado um 
levantamento sobre a 
real situação das 
operadoras e, caso 
fossem constatados 
equívocos quanto às 
renovações, seria sua 
prioridade o saneamento 
de quaisquer atos que 
por ventura tivessem 
ocorrido. Entretanto nada 
foi comentado quanto 
priorizar licitações no 
lugar de renovações. 

de melhoria do teor desses 
documentos. Após ações na 
Justiça contra as licitações, 
invocações à lei estadual 
das concessões, dificuldades 
do DETRO em realizar os 
certames, constatação de 
que a estrutura operacional 
posta em licitação era 
inadequada, não alteração 
dos editais pela Autarquia 
para inserção das alterações 
determinadas, o Pleno da 
Corte de Contas 
determinou, antes mesmo 
da Justiça se posicionar 
definitivamente acerca da 
liberação ou não feitura dos 
certames, e o DETRO 
acatou, a anulação das 
licitações. Dessa maneira, 
até o momento, o DETRO 
efetivamente não realizou 
quaisquer licitações para a 
delegação dos serviços do 
sistema estadual de TIPO, 
nem parece que vai fazê-lo, 

sugerindo que as 
necessárias licitações para 
contratação dos serviços 
fossem realizadas. Apesar 
disso, o DETER nada fez 
para realizar as licitações 
para regularização do 
sistema, por entender que 
os contratos vigentes, e 
suas prorrogações, são 
legais. 
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TRIP que operavam por decisão 
judicial. Entretanto, essa 
deliberação ainda não foi cumprida. 
4) A ANTT deverá, nas futuras 
licitações, incluir nas minutas de 
contrato cláusula prevendo a 
rescisão unilateral do contrato, em 
razão da precariedade do instituto, 
bem como suprimir a previsão de 
indenização ao permissionário. 

haja vista o artigo 6º da Lei 
Estadual 2.831/1997 (RIO 
DE JANEIRO, 1997) ter 
renovado todos os contratos 
de adesão em 15 anos, 
prorrogáveis por uma vez 
em igual período. Dessa 
forma, os contratos vigentes 
são válidos até 2012, haja 
vista o Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio de Janeiro 
não ter declarado 
inconstitucional citado 
artigo. Além disso, caso 
efetuada a prorrogação 
permitida pela legislação 
estadual, os contratos só 
expirariam em 2027. 
Portanto, percebe-se que 
não há, num horizonte 
próximo, possibilidade de 
realização de licitações pelo 
DETRO, o que é ruim para 
a qualidade regulatória, haja 
vista a competitividade no 
sistema continuar a ser 
negligenciada. 
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P 

O TCU constatou que os prazos 
para as delegações – fixados em 15 
anos – são muito longos. 
Entretanto, enquanto a legislação 
que permite o estabelecimento de 
prazos de 15 anos não for alterada, 
é provável que os novos contratos 
continuem a ter longa duração. 

- - - 



 

 


