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Sobre os Documentos de Discussão 

Os Documentos de Discussão - PPP Américas 2021 compõem uma série de documentos 

elaborados na trajetória de preparação da 10ª edição do PPP Américas, o mais importante 

fórum sobre Parcerias Público-Privadas da América Latina e do Caribe (ALC), organizado a 

cada dois anos pelo BID. 

Para a edição de 2021, foram reunidos 8 grupos de especialistas, profissionais, consultores 

e acadêmicos envolvidos diretamente no planejamento, identificação, estruturação e gestão 

de projetos de PPP nos mais diversos países. Os grupos, sob a coordenação de especialistas 

do BID, debruçaram-se sobre os principais temas da área, a fim de trocar experiências, 

debater casos de sucesso e lições aprendidas nos projetos que acompanham na região.  

Em convocatória aberta em março de 2020, inscreveram-se mais de 200 especialistas, 

profissionais e acadêmicos da região, para participar na iniciativa. Foram selecionados e 

colaboraram com a iniciativa mais de 90 pessoas, de mais de 11 nacionalidades diferentes e 

com ampla atuação nos principais mercados de PPP da ALC. 

Cada tema trabalhado nos grupos originou um Documento de Discussão, que reúne as 

reflexões compartilhadas pelos especialistas em suas discussões conjuntas entre junho de 

2020 e abril de 2021. Adicionalmente, em janeiro de 2021, cada grupo de especialistas 

compartilhou suas reflexões com os demais grupos, fomentando o desenvolvimento de uma 

conversa mais rica e profunda e aproveitando as sinergias das diferentes áreas. 

Essa iniciativa busca contribuir para a consolidação de um ambiente de intercâmbio de 

experiências e melhores práticas em PPPs na região e tem como propósito principal servir de 

contribuição para as discussões que vierem a acontecer no PPP Américas 2021 – onde serão 

propostas soluções em todas as direções.  
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Especialista em PPP do BID 

Ana Beatriz A. Araújo 

Consultora para o PPP Américas no BID   
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As PPPs e os Órgãos de Controle na 

América Latina e no Caribe: Papéis e 

Desafios  

Este relatório apresenta uma visão geral de como funcionam os sistemas de controle de PPPs 

na América Latina e Caribe, com base nas práticas de controle. Discutem-se as diferentes 

definições de órgãos de controle e a heterogeneidade do controle na ALC. Mostramos a 

importância e os desafios do controle nas diferentes etapas das PPPs e a complexidade da 

«multi-institucionalidade», com seus controles e balanços, e às vezes superposições 

onerosas. O relatório também comenta sobre as mudanças do controle no contexto mais geral 

das oportunidades que as novas tecnologias trazem e o contexto mais específico sobre o 

papel e a aprendizagem dos controladores no contexto da pandemia causada pela COVID-

19. Nas observações finais, discutimos um conjunto de constatações sobre a situação atual 

do controle das PPPs na ALC e são feitas sugestões. 
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Introdução 

Este relatório discute o papel e os desafios do controle das Parcerias Público-Privadas (PPPs) 

na América Latina e Caribe (ALC). Um dos benefícios do uso das PPPs é que estas podem 

fornecer “efeitos de demonstração” e ajudar a reduzir a corrupção, aumentando a 

transparência e a qualidade dos serviços públicos (PPP Guide, 2021). Para esses fins, faz-

se necessário um sistema de controle efetivo e, para que o controle seja efetivo, mostra-se 

essencial que exista uma estrutura institucional bem construída e operada. 

O controle não é um fim em si mesmo, mas pode ser um instrumento muito efetivo e 

transformador para garantir serviços públicos de qualidade a preços módicos para a população. 

Os órgãos controladores podem contribuir com melhorias nos projetos e para evitar incrementos 

desnecessários nos orçamentos nas fases de planejamento ou de execução. Além disso, podem 

ter um papel muito importante na luta contra a corrupção e outras práticas perversas nas licitações 

e contratações públicas, como a formação de cartéis. Como mencionou a Transparência 

Internacional sobre as compras públicas no contexto da pandemia da COVID-19, “a corrupção 

pode custar vidas na América Latina”.1  

A corrupção tem muito efeito negativos nos investimentos, dentre os quais contribui para a 

baixa qualidade dos projetos. Frequentemente siginifica uma ausência de uma revisão 

cuidadosa das propostas, o que implica o pagamento de sobrepreços e incrementos 

desnecessários de orçamentos. Como resultado disso, existem menos hospitais, escolas, 

redes de água e esgoto à disposição da população, o que retarda o desenvolvimento 

socioeconômico e condena os indivíduos a mortes precoces que seriam evitáveis. O BID 

estimou em USD 200 bilhões o custo anual da corrupção na ALC.2 Portanto, um sistema de 

controle efetivo sobre as PPPs é essencial na busca de eficiência econômica e de oferta de 

serviços públicos de qualidade para a sociedade.  

No entanto, distorções no exercício do controle podem gerar efeito contrário ao esperado, 

atrasando ou aumentando os custos do projeto, e até mesmo se tornando uma barreira ao 

investimento. Desse modo, a busca do equilíbrio em termos de controle é central, mas 

também um enorme desafio tendo em vista a complexidade das relações de controle nas 

diferentes etapas do “ciclo do projeto” ou do “ciclo de desenvolvimento da infraestrutura” e a 

diversidade de instituições envolvidas.  

Portanto, um controle eficiente é uma peça central de uma estrutura institucional que permite 

aos países acessar os benefícios das PPPs e evitar os custos e prejuízos potenciais que essa 

forma organizacional pode gerar na prestação dos serviços públicos.    

No nível europeu, uma auditoria realizada pelo Tribunal de Contas Europeu concluiu que “embora 

as PPPs tenham potencial para implementar políticas mais rapidamente e garantir níveis de 

manutenção de qualidade ao longo da sua vida útil, os fundos para PPPs financiados pela UE 

 
1 https://www.transparency.org/en/news/corruption-could-cost-lives-in-latin-americas-response-to-the-
coronavirus. Acesso em fevereiro de 2021. 
2 Informação publicada em 2019 e disponível em https://www.larepublica.co/globoeconomia/america-latina-
pierde-us220000-millones-por-la-corrupcion-de-sus-gobiernos-bid-2837566 Acesso em fevereiro de 2021.  

https://ppp-certification.com/sites/www.ppp-certification.com/files/documents/V4%20-%20Spanish%20Guide%20-%2024.03.2020.pdf
https://www.transparency.org/en/news/corruption-could-cost-lives-in-latin-americas-response-to-the-coronavirus
https://www.transparency.org/en/news/corruption-could-cost-lives-in-latin-americas-response-to-the-coronavirus
https://www.larepublica.co/globoeconomia/america-latina-pierde-us220000-millones-por-la-corrupcion-de-sus-gobiernos-bid-2837566
https://www.larepublica.co/globoeconomia/america-latina-pierde-us220000-millones-por-la-corrupcion-de-sus-gobiernos-bid-2837566
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examinados durante a auditoria não foram sempre geridos de forma eficaz e nem sempre com 

uma relação custo-benefício adequada. Os benefícios potenciais das PPPs auditadas muitas 

vezes não foram realizados, pois, à semelhança dos projetos tradicionalmente licitados, sofreram 

atrasos, aumentos de custos e uma subutilização dos resultados do projeto, gerando € 1,5 bilhões 

de gastos ineficientes e ineficazes, dos quais 400 milhões de euros eram Fundos da UE”. O 

relatório também concluiu que em alguns países ainda faltam estruturas jurídicas e institucionais 

que possam controlar adequadamente as PPPs (Tribunal de Contas Europeu, 2018). 

Os desafios da organização dos órgãos de controle não são uma questão específica das 

PPPs, senão um desafio mais geral dos serviços públicos. As PPPs são mecanismos que 

podem facilitar o controle, desde que enquadradas em uma estrutura institucional eficiente de 

órgãos de controle.  

Considerando a importância do controle sobre as PPPs, este relatório apresenta os 

resultados de uma discussão do tema no nível da América Latina e Caribe, particularmente a 

partir das experiências de seis países da região: Brasil, Chile, México, Peru, República 

Dominicana e Uruguai, com vistas a analisar o controle das PPPs nas diferentes fases do 

processo: desde a fase de planejamento até o fim da execução contratual. 

Analisar o papel do controle é um desafio, pois as definições de controle e de órgãos de 

controle são heterogêneas e dependem da institucionalidade que se está considerando. Não 

existe uma lista comum de instituições de controle e suas funções variam de país para país, 

como teremos a oportunidade de observar adiante. Assim, para se pensar o tema de modo 

comparado entre os países da ALC e de maneira consistente com a realidade, é importante 

considerar definições mais amplas, baseadas em práticas de controle.  

Além disso, a discussão sobre controle não se apresenta de forma alijada das muitas discussões 

e desafios inerentes à implantação de projetos sociais, de infraestrutura e inovação de forma mais 

ampla, independentemente de seu regime e local de contratação. Mesmo quando se contrata 

apenas a execução de uma obra ou a prestação de um serviço, existem também riscos de 

atrasos, sobrecustos e falhas, decorrentes de diversos fatores. No entanto, este relatório se 

concentra em PPPs, de modo que os contratos administrativos que não caracterizam projetos de 

PPP não são objeto da análise que se segue.  

Tampouco os problemas verificados nos controles das PPPs são exclusivos da ALC. Bent 

Flyvbjerg (2007; 2014), analisando a experiência de 104 países em seis continentes entre 

1927 e 2013, com base em um banco de dados com mais de dois mil grandes projetos de 

energia e transporte, mostra que cerca de 80% foram marcados por sobrecustos (com uma 

média de + de 43% de sobrecusto) e 40% apresentaram déficit em relação aos benefícios 

estimados (média - 17%). O pesquisador apresenta um conjunto de causas para essas falhas, 

que incluem previsões imperfeitas, otimismo na fase de planejamento, subestimação de 

custos, interferência política, entre outras. 

De acordo com Flyvbjerg (2007; 2014), os grandes projetos de infraestrutura, sejam 

executados como obras públicas, concessões comuns ou PPPs, são marcados por incertezas 

e riscos, devido ao longo prazo de sua duração e as interfaces complexas envolvidas, e pela 
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presença de ativos muito específicos, que podem levar a comportamentos oportunistas, tanto 

por parte do poder público como dos agentes privados.  

No Brasil, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea, 2018) e a Confederação 

Nacional da Indústria (CNI, 2018) apontam outros problemas que afetam a eficácia dos gastos 

relacionados a projetos de infraestrutura. Isso inclui a capacidade limitada do Estado para 

planejamento, formulação, seleção e elaboração de orçamentos. Afirma-se, ainda, que os 

processos decisórios relacionados aos investimentos são marcados por pouca transparência 

e reduzida participação da sociedade civil. 

Além disso, segundo Monteverde e Pereyra (2019), “a mera existência de sobrecustos nos 

projetos tornou-se um estigma para eles e para as equipes que os executam. Mas o fenômeno 

é extremamente mais complexo e precisa ser compreendido em profundidade para se poder 

gerenciá-lo adequadamente. Além disso, essa interpretação, direta e simples, pode levar a 

bloqueios do sistema de investimentos, por falta de ação na tomada de decisões quando há 

custos mais elevados nos projetos”3. 

Especificamente em relação aos projetos de PPP, as críticas frequentes incluem: (i) falta de 

planejamento abrangente e de longo prazo e pouco rigor na análise de custo-benefício (em 

inglês, value for money); (ii) carteiras de projetos concebidas para o curto prazo; (iii) alta 

vulnerabilidade dos entes públicos aos ciclos políticos e o impacto negativo destes sobre a 

corrupção; (iv) erros nos estudos de investimento e engenharia; (v) alocação de riscos 

inadequada; (vi) demora na concessão de autorizações e licenças estatais (como as 

ambientais); (vii) demora na entrega dos prédios ou terrenos; (viii) má seleção do investidor 

privado devido a falhas no processo concorrencial ou licitatório (investidores inexperientes, 

sem capacidade de financiamento); (ix) falta de capacidade fiscal do parceiro público para 

sustentar as contraprestações e os riscos do projeto; (x) falta de monitoramento permanente 

do desempenho dos projetos, entre outros4. Evitar esses problemas é um fator central que 

justifica a necessidade de controle sobre as PPPs. 

O Banco Mundial destaca quatro elementos centrais para uma boa saúde das PPPs ( Banco 

Mundial, 2020)5: (1) boa formulação e desenho de projetos, engenharia de qualidade e um 

sistema de avaliações adequado, que evita levar a licitação projetos que não estão maduros, 

(2) concorrência e transparência nas licitações como os principais objetivos dos sistemas de 

investimento privado, (3) regulação de iniciativas privadas alinhada às boas práticas 

internacionais e (4) execução contratual como mais uma fase do ciclo da infraestrutura e 

prestar igual atenção a esta fase como à de adjudicação dos projetos. O controle deve visar 

a estes objetivos em seu trabalho cotidiano. 

Tanto as críticas quanto as sugestões para aumentar a qualidade das PPPs não se destinam 

apenas às instituições de controle; entretanto, a prática do controle é muito importante para 

evitar muitos desses problemas e pode contribuir para as soluções. Para aumentar as 

 
3 Reflexões sobre custos. Hugo Monteverde, Andrés Pereyra. p. cm. — (Monografia do BID ; 665)      
4 Falhas e oportunidades de melhoria em projetos de PPP nas cidades da ALC são estudados em Vasallo, 2018. 
Uma comparação entre os graus de capacidade para desenvolver projetos de PPP na ALC pode ser encontrada 
em The Economist, 2017.       
5 Policy Note on Attracting Private Investment to Infrastructure in Peru 2020. The World Bank. 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34159       

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34159
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chances de sucesso de uma política ou projeto de infraestrutura, é necessária a adoção de 

controles integrados à gestão, bem como a presença de controles internos e externos à 

Administração Pública que garantam o cumprimento da legislação e a eficiência da gestão 

pública. Existem, portanto, diferentes níveis de controle. Quando todos trabalham à vontade, 

o resultado são políticas públicas e projetos mais resilientes.  

A experiência de mais de 25 anos na gestão de PPPs na região nos ensinou que não basta 

ter uma regulamentação exaustiva e detalhada; igual ou maior ênfase deve ser colocada em 

sua implementação. Nesse sentido, e ao longo deste relatório, veremos que os países da 

ALC continuam enfrentando grandes desafios.  

Assim, a existência de mecanismos eficazes de controle das PPP que façam frente a essas 

críticas ou procurem evitar sua materialização é essencial para o desenvolvimento das PPPs e, 

consequentemente, contribuem para a melhoria das condições de vida dos cidadãos da região. 

Portanto, analisar as formas bem-sucedidas de controle de PPPs, bem como as possíveis falhas 

em seu funcionamento, mostra-se muito útil para aprimorar o uso desses mecanismos.  

Este relatório é o resultado de um esforço coletivo de pesquisa entre especialistas e profissionais 

da região sobre os sistemas de controle de PPPs em seus diferentes países. Assim, este artigo 

apresenta a visão de como se organiza o controle de projetos de PPPs na ALC e os principais 

desafios de sua implementação, buscando contribuir para a promoção de melhorias. 

Esse esforço foi realizado por meio de sete workshops virtuais entre os especialistas, nos 

quais foram apresentadas as experiências e perspectivas do controle de PPPs em seus 

países. Além disso, os participantes forneceram informações relevantes, bem como exemplos 

de sucesso e oportunidades de melhorias para a região. Com esse desenho metodológico, e 

com base em uma perspectiva de análise qualitativa, foi possível abordar problemas e falhas, 

observar um conjunto de boas práticas e, por fim, apresentar recomendações e sugestões de 

avanços para os sistemas de controle de PPPs na ALC.  

Com o objetivo de apresentar uma visão geral do desempenho dos órgãos de controle na 

ALC dos países selecionados, este relatório está dividido em sete seções. Na Seção 1, são 

apresentadas as definições de PPP e controle utilizadas na discussão. Também são 

apresentados os diferentes tipos de órgãos de controle presentes nos países que fazem parte 

da investigação, além de breves casos a título de contextualização, dada a quantidade de 

órgãos que podem ser chamados a se manifestar desde o planejamento até a execução 

contratual de uma PPP. A seguir, na Seção 2, são comentados os momentos de atuação dos 

órgãos de controle - ex ante, concomitante / concorrente ou ex post, e a sua finalidade, bem 

como se discute se incidem apenas sobre o procedimento de adjudicação ou se incluem 

também a revisão dos aspectos substantivos dos projetos. A Seção 3 apresenta os desafios 

que precisam ser superados para se ter um sistema de controle de PPPs eficiente nos países 

da ALC. A seção 4 abre a discussão sobre as transformações recentes observadas na prática 

dos órgãos de controle. Na parte 5, destacam-se os efeitos da pandemia causada pela 

COVID-19 sobre os contratos de PPPs. Por fim, a seção 6 apresenta um resumo das 

principais constatações do grupo e os trade-offs necessários para avançar na questão do 

controle das PPPs. Ao final, são feitas recomendações que buscam fortalecer a capacidade 
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dos países de atrair investidores privados com projetos financiáveis, sustentáveis e resilientes 

que se traduzam em infraestrutura e serviços públicos de qualidade.  

1 Definições centrais:  

PPPs e Órgãos de Controle 

Ao se iniciar uma análise sobre como as PPPs são controladas na ALC, alguns acordos 

semânticos e conceituais se fazem necessários, uma vez que não há uma lista precisa de 

quais ou quem são os órgãos de controle. A análise realizada permitiu verificar que as 

experiências dos países da ALC com as PPPs são muito diferentes, assim como as estruturas 

dos órgãos de controle e suas capacidades. 

Há situações em que os marcos legais são os mesmos para as PPPs e as concessões sem 

contraprestação pública – todas, no final das contas, casos de contratação e associação entre 

o poder público e a iniciativa privada para viabilizar a adequada prestação de serviços à 

população.  

Os órgãos de controle, por vezes, atuam ex ante; em outras, ex post. Em alguns países, sua 

participação é obrigatória; em outros, meramente facultativa. Não foram encontradas 

melhores práticas consolidadas em termos de governança de instituições que desempenham 

funções de controle entre os países da ALC.  

Assim, neste relatório adotamos uma visão mais ampla dos fenômenos, com base nas 

práticas de especialistas e na realidade de como os projetos de PPP se estruturam na ALC, 

ao custo de uma definição menos precisa do ponto de vista teórico, mas que talvez é mais 

confiável da complexa realidade do assunto. 

1.1 As Parcerias Público-Privadas  

O primeiro ponto de atenção consistiu em se chegar a um consenso sobre o que seriam 

Parcerias Público-Privadas (PPPs) para os fins desta pesquisa, uma vez que alguns países da 

região apresentam diferenças legislativas significativas em relação ao tema, diferenciando, por 

exemplo, “concessões comuns” das “parcerias público-privadas”. É o caso do Brasil, que divide 

as PPPs em pelo menos três espécies jurídicas distintas: (i) as concessões comuns, que são 

contratos em que a contraprestação ao privado é feita mediante o pagamento de tarifas pelos 

usuários; (ii) as PPPs como concessões patrocinadas, nas quais a contraprestação é feita a partir 

das tarifas pagas pelos usuários e também por contribuições ou subsídios diretos do Estado; e 

(iii) as PPPs administrativas, nas quais, em geral, o prestador de serviço recebe a contraprestação 

apenas de contribuições ou subsídios estatais, sendo utilizadas nos casos em que não se 

mostra possível cobrar tarifas dos usuários do serviço (por exemplo, PPPs para escolas 

públicas, hospitais públicos ou penitenciárias). Pela legislação brasileira, de acordo com a Lei 

11.079 / 2004, apenas as concessões patrocinadas e as concessões administrativas recebem o 

rótulo de PPP. Por outro lado, constatou-se que a intenção da investigação também se dirigia ao 
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que a legislação brasileira denomina de “concessões comuns”; o seu objeto visava abraçar 

todos os casos de contratos firmados entre o poder público e investidores privados para a 

prestação de serviços depedentes de infraestrutura ou serviços sociais à comunidade, e que 

geralmente costumam necessitar da realização de obras para que possam ser providos. 

Assim, o termo “PPP” é aqui utilizado em sentido amplo, incluindo não apenas os casos em 

que haja contraprestações pecuniárias por parte do setor público, mas também as 

concessões nas quais o agente privado não conta com contribuições diretas do governo. O 

ponto central das PPPs é que são contratos de longo prazo, que buscam fazer uma 

distribuição de riscos entre o poder público e a contraparte privada, com o intuito de atribuí-

los à parte que estiver em melhores condições para gerenciá-los (prevenir os riscos e 

solucioná-los quando ocorrerem). Assim, normalmente, embora não seja a realidade em 

todos os casos, o parceiro privado assume os riscos de financiamento, construção, operação 

e manutenção; enquanto o parceiro público  permanece com o risco político, o risco cambial, 

o risco de força maior, etc. Através das PPPs, são desenvolvidos projetos de prestação de 

serviços públicos, remunerados ou não (serviços sociais), serviços à Administração Pública 

(como gestão de penitenciárias e outros bens/atividades públicas), além de pesquisa aplicada 

ou inovação tecnológica. 

Da mesma forma, considera-se que as PPPs envolvem a delegação a agentes privados da 

prestação de serviços públicos, precedida ou não de obras públicas, no âmbito de 

procedimentos licitatórios. Os contratos de obras públicas que não incluam a manutenção e 

exploração dos bens, uma vez construídos, não são considerados PPPs para efeitos deste 

relatório. Tampouco são PPPs os contratos administrativos de prestação de serviços comuns 

à Administração Pública, como serviços de limpeza, segurança e jardinagem. 

1.2 Os órgãos de controle 

Outra questão sobre a qual foi necessário fazer um acordo prévio reside no que seria 

considerado um órgão de controle. Em resumo, na análise de um projeto de PPP, quais são, 

de fato, os órgãos de controle?  

Essa questão pode ser debatida, dada a ausência de uma definição precisa do que significa 

“controlar” uma PPP. Deve-se entender controle apenas como o controle estatal exercido 

pelas Entidades Fiscalizadoras Superiores 6? Estão incluídos os órgãos gestores dos 

contratos de PPP, como, por exemplo, nos países em que foram constituídas, as agências 

reguladoras setoriais? O Poder Judiciário seria um controlador, já que, em determinadas 

situações, pode declarar a nulidade de processos de contratação e contratos? Deveriam 

apenas os órgãos de controle externo, como os Tribunais de Contas, ser considerados 

controladores, ou gabinetes de controle interno (controladorias) também têm um papel de 

 
6 “As Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS), como as principais entidades de auditoria do setor público, 

com foco na prestação de contas e transparência dos fundos públicos, estão em uma posição única para 

contribuir para o desenvolvimento e manutenção de mecanismos de prestação de contas mais sólidos e eficazes 

entre os governos e seus cidadãos” . (OECD, disponível em 

https://www.oecd.org/dac/effectiveness/Buenas_Pr%C3%A1cticas_para_el_Apoyo_a_Entidades_Fiscalizadoras

_Superiores-%20for%20web.pdf  )       

https://www.oecd.org/dac/effectiveness/Buenas_Pr%C3%A1cticas_para_el_Apoyo_a_Entidades_Fiscalizadoras_Superiores-%20for%20web.pdf
https://www.oecd.org/dac/effectiveness/Buenas_Pr%C3%A1cticas_para_el_Apoyo_a_Entidades_Fiscalizadoras_Superiores-%20for%20web.pdf
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controle relevante como órgãos de fiscalização da atividade da Administração Pública, por 

exemplo, em matéria de conformidade às normas (“compliance”) e combate à corrupção? 

Também aqui se decidiu adotar uma concepção ampla de "controle", baseada na prática do 

seu exercício. Como consequência, considera-se que diversas instituições interagem no 

processo de supervisão das PPPs. Essa interação pode até implicar, em casos específicos, 

decisões em direções opostas, como, por exemplo, a favor e contra a modelagem de um 

projeto, ou sobre quais são as formalidades legais necessárias para que sejam validamente 

contratados e executados.  

Com efeito, considera-se que o controle implica o poder de rever aspectos do projeto de PPP 

ou impedir a sua implementação, ou de propor alterações nas diferentes fases da sua 

estruturação e contratação. Por exemplo, podem ser verificadas as seguintes etapas dos 

projetos a serem controlados: (i) controle dos processos de receitas e despesas públicas 

destinadas às PPPs; (ii) controle dos processos licitatórios; (iii) controle da assinatura e da 

execução dos contratos de PPPs.7 

O controle inclui, mas não se limita a, revisão e aprovação do mecanismo de implementação 

do projeto (o value for money); a supervisão do processo de seleção do parceiro privado que 

desenvolverá o projeto; da atribuição de riscos no contrato; a construção ou operação do 

projeto; as modificações que o contrato venha a sofrer durante a sua execução; e até mesmo 

os eventos de dissolução e reversão dos ativos.  

Com base nisso, e para os fins deste relatório, tanto os órgãos internos quanto externos à 

estrutura do Poder Executivo foram considerados órgãos de controle, mas limitados aos órgãos 

estatais. Assim, são considerados “órgãos de controle”, além das (i) EFS, também (ii) órgãos da 

Administração Pública, tais como o poder público contratante, as agências reguladoras, a 

controladoria interna e os órgãos de defesa da concorrência, bem como (iii) o Poder Judiciário e 

o Ministério Público. Devido ao seu significativo papel no controle das PPPs, os tribunais e cortes 

de contas ou controladorias merecem uma consideração mais detalhada sobre suas atribuições 

e abrangência, conforme será apresentado ao longo deste relatório.  

Além disso, observa-se que existem outros órgãos do Poder Executivo que também podem 

influenciar o funcionamento das PPPs, como os ministérios ou secretarias da fazenda, órgãos 

de promoção e defesa da livre concorrência, superintendências, entre outros (o que varia em 

cada pais). No Uruguai, por exemplo, os ministérios têm um papel mais relevante do que o 

Tribunal de Contas da República (TCR) em termos de controle das PPPs, os pareceres deste 

último não são vinculantes para este tipo de projetos. Como outro exemplo, o quadro 1 ilustra 

o processo de contratação do Chile.  

  

 
7Não encontramos dados que nos permitissem fazer uma análise dos controles e comparar as experiências das PPPs 
na ALC, em cada uma dessas etapas, razão pela qual esta classificação por etapas não será utilizada neste relatório. 
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• QUADRO 01 – Passo a Passo da Contratação de algumas PPPs no Chile 

O processo de outorga de concessão no Chile e a intervenção de diferentes órgãos de controle 

estatal envolve: 

1. Ministério Setorial (por exemplo, Ministério da Saúde em relação às concessões de hospitais): 

quem tem o poder sobre o imóvel a ser concessionado e confere mandato ao Ministério das Obras 

Públicas para realizar o procedimento de PPP. 

2. Ministério das Obras Públicas: elabora as Bases de Licitação e conduz o processo licitatório e 

posterior adjudicação. Durante a vigência do contrato de concessão, corresponde a ele a sua 

administração e controle. 

3. Ministério da Fazenda: aprova a inclusão de projetos na carteira de investimentos, destinando os 

recursos públicos necessários ao desenvolvimento de um determinado projeto. Compete ainda, a 

ele, entre outras funções, aprovar as condições de pré-qualificação e licitação; assinar o decreto 

supremo adjudicatório da concessão; aprovar as modificações contratuais que produzam impacto 

financeiro e assinar o decreto supremo correspondente. 

4. Ministério do Desenvolvimento Social (MDS): é responsável pela Avaliação Social do projeto. 

5. Serviço de Avaliação Ambiental (SEA): responsável pelo Estudo de Impacto Ambiental que, de 

acordo com a regulamentação aplicável, é necessário para o desenvolvimento da PPP. 

Posteriormente, o controle ambiental do empreendimento caberá à Superintendência do Meio 

Ambiente.  

6. Controladoria-Geral da República: órgão de controle externo que fiscaliza a legalidade e 

legitimidade dos atos dos diversos órgãos do Estado, bem como a utilização dos bens do Estado. 

Em particular, entre outras funções, compete a ela: aprovar os termos de referência para os estudos 

necessários ao processo de concessão; aprovar as condições de pré-qualificação, licitação e 

circulares de esclarecimento; aprovar modificações no contrato de concessão; aprovar os acordos 

obrigatórios assinados entre o MOP e outros ministérios setoriais; aprovar contratos de consultoria 

para a Fiscalização Tributária; controlar o exercício de funções públicas dos órgãos e agentes 

envolvidos no processo licitatório. 

No exemplo anterior, à primeira vista, considera-se que apenas a Controladoria-Geral da 

República seria órgão de fiscalização da legalidade dos diversos atos envolvidos neste 

processo, mas se deve destacar que existem diferentes instâncias de aprovação, em 

diferentes esferas governamentais, até que seja implementada uma PPP. Em cada etapa, 

cada órgão avalia ou revisa o projeto de acordo com as suas atribuições reconhecidas por 

lei. 

O quadro 2 ilustra a prática de controle no Uruguai, as agências envolvidas e as diferentes 

funções durante o processo de PPP. No Uruguai, o Poder Concedente, a Administração 

Pública Contratante (APC), é quem estrutura, licita e assina o Contrato de PPP8. 

 
8  Por exemplo, o Ministério dos Transportes e Obras Públicas ou o Ministério do Interior. 
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QUADRO 2 – Uruguai: a prática do controle9  

Organismos com competências de controle:   

● Unidade de PPPs do Ministério da Economia e Finanças (MEF):   

o Acompanhamento dos aspectos econômicos, financeiros, fiscais e contábeis.   

o Avaliação de riscos.  

o Recomendar auditorias externas. 

o Relacionar-se com o setor financeiro.  

● Escritório de Planejamento e Orçamento (OPP): avaliação socioeconômica.   

● Tribunal de Contas da República: pronunciamento e intervenções não vinculantes (exceto 

consulta prévia ao tribunal). 

● Secretaria Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo. 

Dependendo do estágio do processo de PPP, essas entidades têm funções diferentes. Na fase de 

estruturação, o OPP aprova os estudos de avaliação socioeconômica (pré-viabilidade) e as bases 

de contratação da licitação (inclui a minuta do Contrato). Por outro lado, a Unidade de PPPs do MEF 

aprova o Documento de Avaliação (viabilidade orçamentária + modelo financeiro + Value for Money), 

bem como as bases de contratação da licitação (inclui a minuta do Contrato). 

Na fase do processo licitatório, a Unidade de PPPs e a OPP devem aprovar todas as modificações 

que a APC fizer nas bases de contratação, e uma vez selecionada a proposta vencedora, a Unidade 

de PPPs deve verificar a concordância com os estudos anteriores e a obtenção de VFM. Nesta 

instância, o Tribunal de Contas da República deverá pronunciar-se sobre o projeto de adjudicação 

do contrato e sobre a legalidade do processo.  

Posteriormente à adjudicação do contrato, a Unidade de PPPs deverá aprovar os termos da 

estruturação financeira que credencie o adjudicatário (bem como qualquer modificação posterior a 

que estes venham a sofrer). 

Uma vez assinado o contrato, a APC controla a correta execução do projeto e informa a Unidade de 

PPPs sobre qualquer alteração ou quebra do contrato. No caso de modificações ou renegociações 

contratuais, será exigido prévio parecer favorável do OPP e da Unidade de PPPs, bem como a 

intervenção do Tribunal de Contas. Da mesma forma, a Unidade de PPPs poderá solicitar todas as 

informações que julgar pertinentes, bem como recomendar auditorias.  

O caso uruguaio ilustra a coordenação de diferentes funções de controle, incluindo o controle 

interno do Poder Executivo, por exemplo, exercido pela Secretaria Nacional de Combate à 

Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo ou Ministério da Economia e Finanças, 

e o controle externo do Tribunal de Contas da República, que, por enquanto, não tem força 

vinculante, mas apenas faz recomendações. 

 
9 Compilação Normativa Texto Lei 18.786 Decretos reguladores N.° 17/012 de 26 de janeiro de 2012, 280/012 
de 24 de agosto de 2012, 251/015 de 14 de setembro de 2015. https://www.gub.uy/ministerio-economia-
finanzas/sites/ministerio-economia-finanzas/files/documentos/publicaciones/compilado_normativa_ppp.pdf  

https://www.gub.uy/ministerio-economia-finanzas/sites/ministerio-economia-finanzas/files/documentos/publicaciones/compilado_normativa_ppp.pdf
https://www.gub.uy/ministerio-economia-finanzas/sites/ministerio-economia-finanzas/files/documentos/publicaciones/compilado_normativa_ppp.pdf
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Em alguns países, por exemplo, no Brasil, Uruguai e Chile, o Ministério Público e o Poder 

Judiciário atuam como órgãos excepcionais de controle, exercendo certas funções a esse 

respeito porque, embora não participem regularmente da fiscalização de PPPs, têm poderes 

para, por solicitação prévia dos interessados, requerer (Ministério Público) ou adotar (Poder 

Judiciário) decisões quanto a eventuais violações das normas legais nos processos de 

adjudicação (por exemplo, reclamações sobre encaminhamento de licitações em favor do 

interesse privado de algumas empresas) ou durante a execução do contrato (como, por 

exemplo, nos casos de reclamações de renegociações fora dos casos definidos na lei e no 

contrato). Nesta ordem, consideram-se dentro do conceito de controle especialmente os 

casos em que um órgão do Poder Judiciário possa suspender ou cancelar processos de 

adjudicação de PPPs, ainda que os respectivos contratos já tenham sido adjudicados ou 

celebrados.  

É necessário também diferenciar se o controle é exercido apenas em termos de legalidade, 

ou seja, em termos de apuração de eventuais violações de normas legais ou constitucionais 

relativas a processos de licitação ou execução contratual, ou se os controladores também 

podem questionar o mérito da decisão administrativa, por exemplo, quanto à escolha do 

desenho para a estruturação do projeto, ou exigir sua adaptação à modelagem que, na visão 

do órgão de controle, capta melhor a relação custo-benefício para o projeto do que aquela 

que o gestor deseja propor. Em alguns países, há casos em que os tribunais de contas 

controlam a finalidade dos projetos, em termos de alocação de riscos, indicadores de 

qualidade, valor das tarifas, etc. O controle judicial, por outro lado, costuma ser de legalidade, 

mas há casos, como o do Brasil, em que os princípios da eficiência e da economicidade estão 

na Constituição Federal (e são, portanto, normas jurídicas). Assim, pelo menos em teoria, 

torna-se mais difícil traçar os limites entre o controle da legalidade e o de conteúdo do projeto 

de PPP. 

Outra ilustração interessante de diversidade é o caso da República Dominicana, onde existem 

vários órgãos considerados controladores (ver quadro 3).  

• QUADRO 3 – Os órgãos que impactam a prática do controle: O caso da República Dominicana 

Na República Dominicana existem os seguintes órgãos que impactam na prática de controle de 

PPPs. 

Câmara de Contas: exerce o controle externo. Analisa basicamente o controle fiscal dos recursos 

públicos, bem como os processos administrativos. No caso das PPPs, analisa o cumprimento da 

legalidade do processo de seleção do contratado e, durante a execução do contrato, pode realizar 

auditorias para apurar o cumprimento das condições contratuais. Também podem-se controlar 

alguns aspectos materiais. Basicamente, limita-se a determinar se o contrato estava ou não de 

acordo com a lei, sem grandes análises materiais. Os relatórios de auditoria da Câmara de Contas 

podem estabelecer presumíveis responsabilidades administrativas, civis e criminais, o que permitiria 

a outros órgãos, como o Ministério Público, agir judicialmente.  

Controladoria Nacional: exerce o controle interno, analisando e autorizando ordens de pagamento 

para todos os contratos, o que inclui asPPPs que requeiram desembolso de recursos públicos, 

após verificação do cumprimento dos procedimentos legais e administrativos. 
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Órgão regulador das PPPs - Direção-Geral das PPPs: a Direção-Geral das PPPs é a entidade 

autónoma e descentralizada do Estado que promove, regula e fiscaliza as Parcerias Público-

Privadas. No exercício das suas funções, promoverá e regulará as parcerias público-privadas de 

forma ordenada, eficiente e transparente, garantindo o cumprimento da Lei 47-20, das Parcerias 

Público-Privadas e fiscalizando os agentes públicos e privados que intervêm nos referidos projetos.   

Pró Concorrência e Direção-Geral de Contratações Públicas: a Direção-Geral de Contratações 

Públicas intervém emitindo pareceres técnicos sobre a concepção e estruturação de processos 

concorrenciais levados a cabo pela Direção-Geral das PPPs para projetos de PPP.  

Outros órgãos reguladores setoriais: da mesma forma, os órgãos reguladores, como 

telecomunicações, energia, mineração, transporte público, entre outros, podem ter impacto sobre 

alguns aspectos dos projetos de PPP, mas não têm uma função própria de controle.   

No caso dominicano, não há controle, além do jurisdicional, sobre a decisão de realizar um projeto 

na modalidade PPP para solucionar o problema identificado. 

O caso da República Dominicana é interessante de analisar, devido às diferentes instâncias 

de controle. Uma PPP desejada por um gestor público está sujeita a controles clássicos, como 

o da Câmara ou Tribunal de Contas, mas também ao controle da Controladoria Nacional, que 

tem o poder de aprovar todos os pagamentos dos contratos de PPP, atividade que, em outros 

países, costuma ficar, como um ato de gestão do contrato, com a entidade contratante. Assim, 

no caso dominicano, o momento do pagamento está mais próximo de uma instância de 

controle do que de gestão do contrato. Além disso, como será discutido adiante, aparecem 

também as funções dos órgãos reguladores, especificamente de projetos de PPP, com a 

recente criação da Direção-Geral das PPPs, e de defesa da concorrência, esta última com 

poder, em alguns casos, de bloquear a assinatura de certos contratos (por exemplo, 

controlando a concentração de empresas). 
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2 Caracterização dos Órgãos de 

Controle das PPPs na ALC, suas 

Principais Funções e Momentos 

de Fiscalização 

Com base na definição ampla e heterogênea, discutida acima, do que são órgãos de controle 

das PPPs, esta seção apresenta seus diferentes tipos e em que fase eles atuam desde a fase 

de planejamento de um projeto até o término do contrato. Também será discutido se eles 

atuam de ofício ou se precisam ser motivados por reclamações de falhas nos projetos. Como 

se pôde constatar, os órgãos variam substancialmente entre os países investigados, o que 

mostra que a experiência latino-americana é rica e que os países encontram-se em diferentes 

graus de maturidade em termos de controle de PPP. 

O estudo mostra ainda que há casos de realidades distintas circunscritas em um mesmo país, 

principalmente naqueles que adotam o sistema federativo. No Brasil, por exemplo, em 

diferentes níveis (federal, estadual ou municipal), diferentes órgãos de controle interagem 

com diferentes escopos e atribuições dependendo do projeto, como agências reguladoras, 

tribunais de contas e o Poder Judiciário. Projetos municipais ou estaduais que contam com 

contribuições do governo federal também estão sujeitos ao controle do tribunal de contas 

federal (o Tribunal de Contas da União - TCU).    

As seções a seguir discutirão a função dos seguintes tipos de órgãos de controle: (3.1) as 

cortes ou tribunais de contas, que são independentes do Poder Executivo e estão mais 

associados à definição de controle estrito, do ponto de vista teórico, (3.2) os órgãos internos 

da Administração Pública, que têm diferentes ramificações e podem ser os mais relevantes 

para alguns países como o Uruguai, (3.3) além do Ministério Público, que pode receber e 

encaminhar denúncias, e do Poder Judiciário, que pode decidir sobre o destino das PPPs. 

Esses não são órgãos de controle cotidiano, mas podem desempenhar papeis importantes, 

a pedido de uma parte.      

2.1 Autoridades de Auditoria Externas/Tribunais de Contas  

As Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS), também conhecidas como cortes ou tribunais 

de contas, ou ainda Gabinetes de Controladoria (externos à Administração Pública), 

desempenham um papel muito importante no que se refere ao controle externo, seja da 

Administração Pública em geral ou das PPPs em específico. Costumam ser órgãos 

independentes do Poder Executivo, cuja contribuição se baseia na observação do 

cumprimento regulatório pelos gestores públicos e, no caso das PPPs, são relevantes para 

prevenir e evitar danos ao patrimônio público que possam advir desses empreendimentos. 

Dependendo do país, atuam de forma prévia, concomitante ou ex post à definição, 

estruturação ou adjudicação dos projetos e contratos.  
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O ecossistema das EFS em nível regional está integrado à Organização Latino-americana e 

Caribenha de Instituições Superiores de Auditoria (OLACEFS), que é um grupo formado por 

23 Instituições Superiores de Auditoria (Peru, Chile, Brasil, Colômbia, Costa Rica, México, 

República Dominicana, Uruguai, entre outros). Por sua vez, a OLACEFS pertence à 

Organização Internacional das Instituições Superiores de Auditoria (INTOSAI, em inglês, 

International Organization of Supreme Audit Institutions). Ambas as organizações, ao 

promover o intercâmbio de experiências entre tribunais de contas, fortalecem as instituições 

nos países e promovem diretrizes internacionais em temas relevantes. 

Sua atuação nas questões de PPP e participação privada não é diferente. Desde a década 

de 2000, o grupo de trabalho da INTOSAI em projetos de auditoria com participação privada 

tem gerado diretrizes (ISSAI) e outros documentos oficiais. As ISSAIs mais relevantes em 

questões de PPP, atualmente em revisão, são a ISSAI 522010 - "Diretrizes sobre Boas 

Práticas para Auditoria de Finanças Públicas / Privadas e Concessões" e a ISSAI 524011 - 

"Diretrizes sobre Boas Práticas para auditorias de risco em PPPs". Ambos constituem marcos 

de ação para as EFS na área de auditoria de PPP.  

As ISSAIs são usadas pelas EFS em todo o ciclo do projeto, conforme mostrado na Figura 1.  

• Figura 1 – ISSAI: Melhores Práticas para fiscalizar as PPPs 

 

Fonte: The World Bank, 2020. Policy Note on attracting private investment to infrastructure in Peru 2020:  

Na verdade, muitas vezes a ideia de controle está diretamente associada às EFS / aos 

tribunais de contas e a suas auditorias. O papel e o foco dessas instituições, no entanto, 

podem variar em diferentes países, desde casos em que se limita à supervisão puramente 

financeira, a exemplo de tribunais de contas que participam de questões como a qualidade 

 
10Diretrizes de Boas Práticas de Auditoria de Finanças Públicas / Privadas e Concessões, acesso em 
espanhol:https://www.issai.org/?s=ISSAI+5220 .      
11Diretrizes de Boas Práticas para auditorias de riscos em PPP, acesso em 
espanhol:https://www.issai.org/?s=ISSAI+5240 .      

https://www.issai.org/?s=ISSAI+5220
https://www.issai.org/?s=ISSAI+5240
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da regulamentação e a prevenção à lavagem de dinheiro. Em alguns casos, a competência 

desses órgãos restringe-se a fiscalizar o cumprimento das cláusulas financeiras de 

investimentos e pagamentos no âmbito de cada contrato, sem fiscalizar as decisões 

administrativas de estruturação do projeto (modelo de tarifas e estrutura de pagamentos, 

níveis de serviço, indicadores de desempenho , etc.). Em outros casos, como vimos, as 

atribuições são muito mais amplas. Em alguns países, as licitações precisam ser auditadas 

previamente pela EFS, como é o caso no Brasil, em nível federal, e no Chile.  

Além disso, em alguns casos, os tribunais de contas têm competência para impor sanções a 

agentes públicos e privados que não respeitem as leis de contratação pública, transparência 

administrativa e combate à corrupção. Em outros, como República Dominicana e Uruguai, as 

EFS são órgãos consultivos, sem poder sancionador, conforme a tabela a seguir. A tabela 

também permite observar que os tribunais de contas costumam ter um papel central ativo na 

auditoria de projetos e na execução das PPPs. 

• Tabela 01: Papel dos Tribunais de Contas por fase de projetos de PPPs  

País Poder de revisão  
do projeto 

Poder de fiscalizar a 
execução do projeto 

Poder de sancionar 
agentes públicos ou 

privados em caso  
de desvio 

Brasil12 Sim13 Sim14 Sim15 

Chile16 
Não (em relação ao conteúdo 
do Projeto, apenas sua 
conformidade regulatória) 

Não diretamente Sim, agentes públicos 

México17 Sim Sim Sim  

Peru Sim18 Sim 
Sim, só sancionam agentes 
públicos 

República Dominicana19 Não Sim20 Não 

Uruguai21 Sim Não diretamente Não 

Fonte: Elaboração própria  

Para ilustrar o papel dos tribunais de contas nas PPPs, utilizamos o caso do Brasil (quadro 4). 

Mostramos a importância do Tribunal de Contas da União (TCU) nas diferentes fases do projeto. 

• QUADRO 4. As PPPs e o Tribunal de Contas da União (Brasil) 

 
12 Em nível federal – papel do Tribunal de Contas da União.      
13 Art. 18, VIII, Lei 9.491/1997. 
14 Art. 71, Constituição Federal. Em nível federal, art. 41, Lei 8.443/1992; art. 14, § 5º, Lei 11.079/2004; Lei 
13.334/2016, entre outras.  
15Em nível federal, art. 5º, 57 e 58, Lei 8.443/1992 
16 Através da Controladoria Geral da República Lei 10.336: https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=18995      
17 Em nível federal através de diversos órgãos como a Auditoria Superior da Federação, a Comissão 
Intersecretarial de Gasto Público, Financiamento e Desincorporação e a Secretaria da Função Pública. Em nível 
subnacional, os Estados contam com Secretarias de Controladoria que supervisionam estas atividades. 
18 São mandatos da Controladoria Geral da República, veja-se a normativa em 
https://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/CGRNew/as_contraloria/as_portal/Conoce_la_contraloria/Norm
atividad/NormasControl/ 
19 Lei N.° 10-04 da Câmara de Contas da República Dominicana. 
20 Art. 10 da Lei N.° 10-04 da Câmara de Contas da República Dominicana.      
21 Lei N.° 18.786 datada de 19/07/2011 Participação público privada - Art. 23 e 47.  
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18786-2011/8 

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18786-2011/8
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A atuação do Tribunal de Contas da União no Brasil é bastante ampla, abrangendo não apenas as 

auditorias financeiras e contábeis, mas também a consistência dos projetos, os indicadores de 

qualidade, bem como a legalidade das normas que definem quem pode participar nas licitações. 

O controle das PPPs costuma ser concomitante no âmbito federal. A Lei 9491/1997, que 

regulamenta o Programa Nacional de Desestatização, determina a competência do gestor do Fundo 

Nacional de Desestatização para preparar a documentação dos projetos de desestatização para 

apreciação do Tribunal de Contas da União.  

Em 2016, a Lei 13.334 criou o Programa de Parcerias de Investimentos e determinou que os projetos 

classificados como PPPs sejam tratados como empreendimentos de interesse estratégico e tenham 

prioridade nacional perante todos os agentes públicos nas esferas administrativa e de controle da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Essa lei exige ainda que os órgãos com 

competência sobre os projetos atuem em articulação com os órgãos e autoridades de controle para 

aumentar a transparência dos atos administrativos e para a eficiência na recepção e apreciação das 

contribuições e recomendações. 

Em relação à extensão de seu poder de revisão, o TCU determina, em sua Instrução Normativa 

81/2018 que, para o planejamento das ações de controle, os órgãos responsáveis pelos processos 

de desestatização enviem ao Tribunal extrato do planejamento da desestatização desejada, em que 

conste a descrição do objeto, a previsão do valor dos investimentos, sua relevância, localização e 

cronograma de licitação, com precedência mínima de 150 dias da data prevista para a publicação 

do edital de licitação. Os estudos técnico-econômico-financeiros que embasam a licitação da PPP 

devem ser encaminhados com 90 dias de antecedência da data prevista para a publicação do edital, 

para serem analisados pelo TCU em conjunto com os documentos legais da licitação.  

O controle do TCU avalia as características centrais do projeto, o que inclui não só os impactos no 

orçamento e nas finanças públicas, mas também os estudos realizados e as características dos projetos, 

as projeções de demanda, as possibilidades de soluções alternativas ou projetos associados, a 

metodologia de verificação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, a documentação relativa às 

declarações do órgão ambiental competente, a matriz de riscos, entre outros. 

Nos casos em que a PPP necessita de contribuições públicas, o TCU exige a comprovação das garantias 

a serem prestadas pelo poder público e estudo que contenha a descrição exaustiva de todos os 

elementos que compõem a matriz de compartilhamento de riscos do empreendimento, a partir da 

alocação de cada risco mapeado para cada uma das partes envolvidas no contrato a ser assinado. 

 

2.2 Os controles internos da Administração Pública 

Nesta seção, serão apresentados os órgãos pertencentes à Administração Pública que 

habitualmente exercem funções de controle sobre as PPPs. Estes podem ser: o próprio poder 

público contratante, as agências reguladoras, a controladoria interna e os órgãos de defesa 

da concorrência.  

Um exemplo interessante de participação de órgãos de controle da administração pública é 

o México, onde eles estão envolvidos desde as primeiras etapas do processo.  

Quadro 5: a participação do governo e da administração no controle de PPPs no México 
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No nível federal, a Lei de PPPs  torna o governo mexicano um participante desde os estágios iniciais 

do desenvolvimento de projetos de PPP para várias agências a fim de supervisionar e monitorar o 

correto desenvolvimento e conformidade desses projetos com as leis. Destacam-se as participações 

da Unidade de Investimentos do Ministério da Fazenda e Crédito Público (SHCP) e da Comissão 

Intersecretarial de Despesa Pública, Financiamento e Desincorporação (CIGFD).  

As unidades governamentais interessadas em executar projetos de PPP trabalham em parceria com 

a Unidade de Investimento, que assessora e apoia o desenvolvimento do projeto. Entre as 

atribuições desta unidade administrativa, está garantir que os projetos sejam executados dentro dos 

princípios da transparência e fiscalizar os projetos de PPP em suas diferentes etapas. 

Por sua vez, a CIGFD é um órgão de coordenação das ações interinstitucionais voltado para a 

atenção dos assuntos relacionados ao gasto público federal. Entre outras funções, supervisiona a 

alocação e priorização de programas e projetos de investimento, incluindo a autorização 

orçamentária para projetos de PPP que requeiram recursos federais. É integrado por representantes 

das diversas Secretarias de Estado, incluindo a Secretaria da Função Pública.  

 

2.2.1 O poder público contratante 

Geralmente há interação entre a supervisão / gestão de contratos e os poderes de controle. 

Quem fiscaliza e tem o poder de penalizar as operadoras pela má execução do contrato, 

decretar uma intervenção ou mesmo iniciar / solicitar a rescisão antecipada do contrato, 

certamente tem a função de controlar a PPP.  

Alguns países possuem agências reguladoras independentes, ou seja, entidades com 

personalidade jurídica própria, não subordinadas à administração direta, com autonomia 

decisória e administrativa. Nas jurisdições ou esferas de governo que instituíram agências 

reguladoras, como parte das reformas administrativas da década de 1990 (David Levi-Faur & 

Jacint Jordana, 2006), essa separação é observada entre o poder público contratante e o 

órgão administrativo de fiscalização das PPPs. Mas, em muitos casos, as funções de 

contratação e supervisão ainda são misturadas. 

Neste contexto, analisa-se o papel dos órgãos da Administração Pública nos projetos de PPP. 

Em primeiro lugar, é necessário considerar a figura do poder público contratante, visto que é 

comum na Administração Pública que o contratante seja também aquele que mais 

continuamente fiscaliza a execução da PPP. A contraparte pública está sempre presente 

como contratante nos projetos de PPP, mas em alguns casos tem dupla função, assumindo 

também a função de fiscalização. Nessas situações, quem fiscaliza os contratos de PPP é a 

entidade pública contratante e, normalmente, tem até poderes para intervir e aplicar sanções. 

Isso ocorre, por exemplo, em projetos de PPP no Uruguai.  

De fato, nos casos em que não está presente uma entidade independente, é normal que um 

ministério ou secretaria responsável, que pode ou não ser responsável pelo projeto, fique 

também a cargo da sua supervisão / fiscalização. Por exemplo, no Chile, se o outorgante é o 

Ministério da Saúde, o supervisor é o Ministério de Obras Públicas (MOP) por meio de sua 

estrutura de concessão, uma vez que o MOP conduz a licitação da PPP por meio de um 
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acordo-mandato firmado com o ministério do setor; mas apenas o MOP tem poderes e 

agências ou departamentos com poderes para supervisionar o projeto.  

No caso do Peru, para projetos em nível nacional (por exemplo, saúde, educação, prisões, 

resíduos sólidos), ou no caso de projetos em nível subnacional que não possuem um órgão 

regulador adequado, é o titular da PPP que se encarrega de contratar o Fiscal de Projetos: 

este se relaciona e se reporta diretamente ao primeiro.  

Em todo caso, é preciso esclarecer que esse papel de controle não se confunde com o fato 

de que diversos ministérios, secretarias e órgãos do Poder Executivo em geral podem 

participar do processo de estruturação do modelo de PPP (portanto, na tomada de decisão 

sobre seu modelo contratual, a matriz de riscos, as modelagens tarifárias, os indicadores de 

qualidade e de desempenho). 

O fato de que diferentes ministérios façam sugestões ou possam exigir cláusulas ou disposições 

adicionais do órgão de origem não é efetivamente uma atividade de controle. Por exemplo, o fato 

de o órgão responsável pela engenharia exigir modificações no projeto, ou de o órgão ambiental 

exigir que determinadas compensações ou medidas de proteção ambiental sejam incluídas na 

minuta de contrato de PPP a ser licitada, não os torna propriamente órgãos controle de PPP, 

embora sua intervenção possa alterar algumas características do projeto originalmente concebido 

pelo órgão interessado em estruturar a PPP. 

Há casos em que outros órgãos do Poder Executivo, embora não sejam controladores típicos, 

desempenham o papel de bloquear, revisar ou não aprovar projetos, como ocorre quando os 

Ministérios da Fazenda não liberam o dinheiro necessário ao pagamento da contrapartida 

pública, ou quando o Ministério do Meio Ambiente decide não conceder as licenças 

necessárias. Embora não sejam órgãos de controle, desempenham papéis relevantes 

quando se considera que podem impedir a implantação de um projeto de PPP. 

2.2.2 As agências reguladoras  

As agências reguladoras são geralmente os órgãos supervisores típicos e, portanto, os 

primeiros controladores da execução de contratos de PPP. Geralmente têm o poder de impor 

advertências, multas e, em alguns casos, embargar a continuidade de uma obra ou contrato. 

No entanto, nem sempre participam das etapas de priorização do projeto, da concepção do 

projeto e do modelo de licitação. Geralmente essas etapas são deixadas para o poder público 

contratante, representado pelos respectivos ministérios ou secretarias (em nível subnacional 

nos países que adotam a forma federativa, em que temos estados e municípios).  
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• Quadro 6 – A participação da entidade reguladora  

no controle das PPPs na República Dominicana 

No caso da República Dominicana, quando se trata de projetos de PPP, a Direção-Geral de Parcerias 

Público-Privadas participa na etapa do projeto, desde a fase de avaliação do que fazer, a seleção do 

agente e a sua execução. É a unidade centralizadora de todas as PPPs, que também possui funções 

regulatórias. Sua principal função é promover e regular as PPPs. Não exerce a função de poder 

concedente. É criada em virtude da Lei nº 47-20 sobre PPPs. 

Entre suas principais funções de controle da referida Direção, encontram-se as seguintes: 

a. Controlar o cumprimento, fiscalização e acompanhamento da normal execução dos 

contratos de parcerias público-privadas; 

b. Conduzir as fases dos procedimentos de apresentação, declaração de interesse 

público e processo de seleção de iniciativas privadas e ofertas; 

c. Avaliar e decidir sobre a relevância da iniciativa com base no Sistema Nacional de 

Planejamento e Investimento Público, e nas políticas e estratégias de desenvolvimento 

nacional e nas prioridades estabelecidas pelo Governo; 

d. Emitir o veredito recomendando à entidade adjudicante se deve ou não adjudicar o 

contrato. 

Caberia à Direção Geral de PPPs, em conjunto com a entidade contratante, revisar os objetivos do 

projeto e seu cumprimento. Em uma primeira etapa, controla e analisa o processo de seleção. Suas 

decisões podem ser apeladas perante a jurisdição administrativa. Também supervisiona e gerencia a 

operação de projetos de PPP. Nesta parte, interage diretamente e pode exercer os aspetos de controle 

da distribuição dos riscos, dos níveis de serviço, bem como das demais disposições contratuais, em 

conjunto com a entidade contratante.   

Fonte: Elaboração própria  

O papel das agências reguladoras pode variar até dentro de um mesmo país, pois pode haver 

casos de setores específicos que não possuem agências reguladoras, enquanto outros as 

tenham. A tabela a seguir apresenta uma síntese das atribuições das agências reguladoras nos 

diferentes países estudados. No caso de países com múltiplos níveis de governo (nacional e 

subnacional), foi considerada a realidade do governo central / nacional (ou federal). 
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Tabela 02: Papel das agências reguladoras em nível nacional 

País Tem uma ou mais entidades 

administrativas 

independentes com poder 

sobre as PPPs 

Poder de conceber 

ou revisar o projeto 

antes da licitação 

Poder de 

fiscalizar a 

execução do 

projeto 

Poder de 

sancionar 

agentes 

privados 

Brasil22 Sim Via de regra, sim23 Sim Sim 

Chile Sim Sim Sim Sim 

México Sim Sim Sim Sim 

Peru24 Sim Sim Sim Sim 

República 

Dominicana25 

Sim Sim Sim Sim 

Uruguai26 Não Não Não Não 

Fonte: Elaboração própria  

2.2.3  As controladorias internas   

Em muitos países, os diferentes órgãos do Poder Executivo respondem a uma controladoria 

interna, que, embora não seja um órgão independente da chefia do Poder Executivo, é separada 

daqueles que exercem as funções de outorga nas PPPs e geralmente tem funções de 

transparência, fiscalização, combate à corrupção e garantia do uso adequado dos recursos 

públicos. Também costuma verificar se a contratação e os respectivos pagamentos estão de 

acordo com as normas legais em vigor. 

 

 

 

Tabela 3: Presença de controladorias internas e seus papéis 

 
22No Brasil, existe uma lei geral com as atribuições das agências reguladoras federais (Lei 13.848/2019), além 
de existirem leis específicas que criam cada agência reguladora e disciplinam seus papéis (como a Lei 
9.427/1996, que criou a primeira agência reguladora em nível federal, a Agência Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel). As competências de cada entidade reguladora podem variar segundo as leis específicas. 
23 Nem sempre os projetos passam pela agência reguladora, embora este seja o caso em alguns setores e 
níveis de governo. No caso das PPPs de energia elétrica, as diretrizes do projeto são definidas pelo poder 
concedente, que pode delegar à Aneel a realização do procedimento licitatório. No caso da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT), compete-lhe propor ao Ministério dos Transportes, nos casos de concessão ou 
autorização, os planos de outorga, orientados por estudos específicos de viabilidade técnica e econômica, para 
exploração de infraestrutura e a prestação de serviços de transporte terrestre (Lei 10.233 / 2001).      
24 Não existe uma única página oficial que agrupe todas as agências reguladoras de serviços públicos do país, 
porém, elas são citadas a seguir: OSIPTEL-Telecomunicações, OSITRAN-Transportes, SUNASS-Água e  
Saneamento e OSINERGMIN-Energia 
25Na República Dominicana, a Lei N.º 47-20 cria a Direção Geral de PPPs, que é uma entidade autônoma e 
descentralizada do Estado, a qual  tem personalidade jurídica, patrimônio próprio, autonomia administrativa, 
jurisdicional, financeira e técnica, e estará vinculada ao Ministério da Presidência. 
O parágrafo do artigo 5º da Lei N.º 47-20 estabelece que suas funções incluem a promoção e regulação das PPPs de 
forma ordenada, eficiente e transparente. Da mesma forma, estabelece que os riscos dos projetos devem ser 
mitigados, mediante a regulamentação e fiscalização dos agentes públicos e privados envolvidos em tais projetos.       

26 Lei N.° 18.786 datada de 19/07/2011 Participação público-privada. 
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18786-2011/8            

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18786-2011/8
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País Possui controladoria 

interna com poder 

de fiscalização nas 

PPPs 

Poder de revisão 

do projeto antes 

da licitação 

Poder de 

fiscalizar a 

execução do 

projeto 

Poder de 

sancionar 

agentes públicos 

ou privados em 

caso de desvio 

Brasil27 Sim28 Não Não diretamente Sim 

Chile 
Sim (com a mesma 
precisão quanto ao 
escopo da Tabela 1) 

Não diretamente Não diretamente Sim29 

México Sim Sim Sim Sim 

Peru Não30 N.A. N.A. N.A. 

República 
Dominicana31 

Sim Não Sim, com limitações Não 

Uruguai32 Sim Não Não diretamente Não 

Fonte: Elaboração própria 

Podemos observar uma importante heterogeneidade nos países analisados. No caso da 

República Dominicana, por exemplo, a controladoria exerce o controle interno, analisando e 

autorizando as ordens de pagamento de toda a contratação que requeira desembolso de fundos 

públicos, após prévia comprovação do cumprimento dos procedimentos legais e administrativos. 

Basicamente, sua intervenção se limita aos aspectos de controle do desembolso de recursos ao 

contratado. Igualmente, pode realizar auditorias nos projetos de PPP.     

2.2.4 Órgãos de defesa da concorrência  

As funções dos órgãos de defesa da concorrência costumam incluir poderes de revisão de 

propostas de concentração econômica, no caso de um agente econômico adquirir outros 

ativos ou projetos de PPP, ou de revisão de processos de subcontratação. Há também o 

controle de denúncias de comportamento anticoncorrencial (por exemplo, cartéis em 

licitações), além de uma função consultiva, que pode incluir pareceres sobre editais (visando, 

por exemplo, evitar a criação de barreiras à entrada).  

A participação dos órgãos de defesa da concorrência nas contratações públicas de PPP tem 

o potencial de reduzir o risco de ofertas oportunistas, de concentração de poder econômico 

e, consequentemente, podem favorecer a obtenção de condições mais vantajosas para a 

Administração Pública (e, consequentemente, para os usuáriose a sociedade em geral). Além 

disso, quanto maior o número de licitantes em um processo competitivo, melhores serão as 

propostas e, portanto, o resultado da adjudicação. Se o processo de escolha do contratante 

 
27 No que se refere ao órgão federal, a Controladoria Geral da União (CGU). Estados e municípios também 
tendem a ter órgãos de controle interno e transparência.           
28 Em nível federal, a Controladoria Geral da União (CGU) tem suas atribuições definidas na Lei 10.683/2003. 
29 No caso do Ministério das Obras Públicas, o seu Ministério Público interno inicia procedimentos 
sancionatórios, mas a sanção é imposta pelo Ministro.      
30 São mandatos da Controladoria Geral da República, veja-se a normativa em 
https://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/CGRNew/as_contraloria/as_portal/Conoce_la_contraloria/Norm
atividad/NormasControl/ 
      

31 Lei N.° 10-07 que institui o Sistema Nacional de Controle Interno e da Controladoria Geral da República, 
estabelece suas  atribuições e competências. 
      

32 Lei N.° 18.786 datada de 19/07/2011 Participação público-privada 
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18786-2011/8      

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18786-2011/8
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for adequado (não viciado por cartéis e sem barreiras desnecessárias à entrada), espera-se 

que o poder público contratante ou o órgão regulador, seja qual for o caso, estarão em melhor 

posição para acompanhar o desenvolvimento dos projetos. 

Os órgãos de defesa da concorrência também poderão emitir pareceres consultivos não 

vinculantes, visando promover o caráter competitivo das licitações junto aos órgãos setoriais, 

evitando-se restrições desnecessárias que possam ameaçar a concorrência ou os resultados 

ótimos para a Administração. Estes órgãos podem cumprir o mesmo papel nos casos em que 

o adjudicatário da concessão deva realizar uma obra ou serviço que requeira a participação 

de terceiros ou a realização de um processo concorrencial de terceirização. Nesses casos, 

em alguns países, o órgão de defesa da concorrência pode emitir diretrizes ou controlar o 

novo processo de licitação de terceirização, como no Chile.      

• Quadro 7 - O controle das PPPs pelos órgãos de defesa da concorrência - o caso brasileiro 

O Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência é composto por uma secretaria do Ministério da 

Economia (SEAE) e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). A Secretaria de 

Advocacia da Concorrência e Competitividade (Secretaria de Defesa da Concorrência e 

Competitividade – SEAE) tem função consultiva, podendo emitir pareceres sobre a estrutura de 

privatizações e projetos de PPP, sendo o CADE o órgão judicante administrativo, que delibera sobre 

atos de concentração e denúncias de comportamento anticoncorrencial.  

Os casos de cartelização em contratos públicos, incluindo PPPs, são analisados pelo Conselho, que 

pode impor sanções às empresas que adotem comportamento anticoncorrencial em licitações e 

contratações de PPP. 

Os consórcios formados para participar de licitações de PPP estão isentos de controle de concentração no 

Brasil.33 Mas, se durante a vigência do contrato de PPP ocorrerem mudanças na composição societária do 

parceiro privado, e se os grupos econômicos envolvidos atenderem aos requisitos de faturamento anual 

previstos na legislação, o órgão de defesa da concorrência deverá avaliar a concentração resultante da 

pretendida operação, podendo aprovar, rejeitar ou impor restrições para que seja aprovada.  

Além disso, é interessante mencionar que o CADE assinou um acordo de cooperação técnica com o 

TCU em 2018, com o objetivo de trocar inteligência e tecnologia no combate aos cartéis em licitações.34  

Na República Dominicana, o órgão de defesa da concorrência tem uma função consultiva não 

vinculante para outros setores e entidades reguladoras, como a Direção-Geral de Parcerias 

Público-Privadas. Adicionalmente, pode, em certos casos, rever atos jurídicos estatais 

contrários à livre concorrência, através de relatório público à respetiva autoridade. Dessa 

forma, exerce um papel de advocacia da concorrência. Sua funcionalidade, intervenção e 

interferência na contratação pública estão atualmente em discussão. Não é nem tem funções 

propriamente de órgão de controle.      

  

 
33 Lei 12.529/2011 (Lei Brasileira de Defesa da Concorrência     ). Ver art. 90, parág. único.  
34 http://www.cade.gov.br/noticias/cade-e-tcu-celebram-acordo-de-cooperacao. Acesso em 01.dez.2020.       

http://www.cade.gov.br/noticias/cade-e-tcu-celebram-acordo-de-cooperacao.%20Acceso%20el%2001.Dic.2020
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2.3 O Ministério Público e o Poder Judiciário  

O Ministério Público e o Poder Judiciário, dependendo do país,35 podem ter papéis relevantes 

no controle das PPPs, atuando no sentido de coibir a licitação ou execução de determinados 

empreendimentos que se apresentem ilegais ou inconstitucionais, bem como instaurar 

processos após o pronunciamento das EFS.  

Porém, deve-se esclarecer que não se trata de órgãos de acompanhamento diário de PPPs 

ou de controle direto, mas que atuam em casos específicos. O Poder Judiciário deve ser 

motivado por agente interessado no controle ou por entidade que tenha por objeto a defesa 

do interesse público, como, por exemplo, associações, fundações ou o Ministério Público. 

Embora o Ministério Público não seja propriamente um órgão de controle, uma vez que não 

tem poderes para revisar ou anular decisões sobre licitações ou execução de contratos de 

PPP, normalmente tem amplos poderes para apurar crimes, além de competência para propor 

ações judiciais que possam resultar no bloqueio de projetos de PPP em fase de gestação ou 

em execução. O Ministério Público atua, seja no recebimento de denúncias, seja de ofício, 

nos casos em que haja suspeita de problemas de estruturação, erros no cálculo da 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro ou corrupção. 

Embora o Poder Judiciário não possa substituir o Executivo em seus papéis estruturantes de 

projetos de PPP, em alguns países se observa a presença de princípios constitucionais como 

economicidade, eficiência e competitividade, que conferem ao Poder Judiciário amplos 

instrumentos de controle, não apenas da legalidade formal das PPPs, mas também de seus 

aspectos econômicos. Esse é o caso do Brasil. 

  

 
35 Em alguns países, como no Chile, o Ministério Público somente tem um papel no processo penal. Em outros casos, 
como no Brasil, além da função penal, também podem propor ações civis públicas de reparação de danos, inclusive por 
falta de transparência administrativa, nos casos de violação do patrimônio público, enriquecimento ilícito dos gestores 
públicos e, inclusive, por violação dos princípios da Administração Pública, como honestidade e lisura.      
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• Tabela 4: Papel do Poder Judiciário 

País Poder para suspender / 

extinguir licitações em 

casos de ilegalidades 

Poder de suspender 

/ extinguir contratos 

administrativos em 

caso de ilegalidades 

Extensão do controle: 

Apenas por razões de 

ilegalidades formais / 

processuais (1) ou, 

também controla o 

conteúdo dos projetos, 

convites para contratos 

ou cláusulas contratuais 

(2) 

Brasil Sim Sim 236 

Chile Sim Sim 1 

México Sim Sim 1 

Peru Não Não Não 

República Dominicana Sim37 Sim38 2 

Uruguai39 Não40 Não Não 

Fonte: Elaboração própria  

Para ilustrar a interação entre tribunais de contas e o Poder Judiciário, o quadro 8 discute o 

caso do Peru.  

  

 
36 Segundo a Constituição Federal do Brasil, qualquer lesão ou ameaça ao direito pode ser decidida pelo Poder 
Judiciário (art. 5º, XXXV). Segundo o art. 37, são princípios da Administração Pública a legalidade, a impessoalidade, 
a moralidade, a publicidade e a eficiência. Além disso, o art. 70 menciona a economicidade como uma das dimensões 
do controle das contas públicas. Portanto, como são normas jurídicas, esses princípios podem ser invocados para 
respaldar decisões judiciais relacionadas às PPPs.  Assim, é possível ao Poder Judiciário decretar a nulidade de um 
contrato de PPP porque, em sua visão, resulta ineficiente ou antieconômico. 
37 Na sede administrativa, pode-se ordenar a suspensão do procedimento concorrencial ou de seleção. Também 
se pode realizar através de uma medida cautelar ditada pela jurisdição contencioso-administrativa.   
38Na República Dominicana, a jurisdição competente seria a contencioso-administrativa, que tomaria conhecimento 
dos recursos contenciosos contra os atos, inclusive os contratos, as atuações e as disposições de autoridades 
administrativas contrárias ao Direito, como consequência das relações entre a Administração do Estado e 
osparticulares.   
      

39 Lei N.° 18.786 datada de 19/07/2011 Participação público-privada  
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18786-2011/8      
      

40 No Uruguai, este papel pode ser adjudicado ao Tribunal Contencioso Administrativo (TCA). O Tribunal do 
Contencioso  Administrativo conhecerá das demandas de nulidade de atos administrativos definitivos, cumpridos 
pela Administração no exercício de suas funções, contrários a uma norma  de direito ou com desvio de poder. 
Por exemplo, pode declarar a nulidade de uma adjudicação definitiva.      

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18786-2011/8
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Quadro 8. O controle judicial no Peru: Momentos e conteúdo das decisões dos controladores 

Nos relatórios de auditoria de conformidade (controle subsequente) emitidos pela Controladoria 

Geral da República do Peru (CGR Peru),41são frequentemente determinadas as supostas 

responsabilidades administrativas, civis e criminais dos servidores públicos.  

Embora a decisão da CGR Peru não possa ser revisada por outros órgãos do Estado, é o Poder 

Judiciário, por meio de seus órgãos jurisdicionais, e o Ministério Público que se encarregam de 

avaliar os resultados das auditorias e, se for o caso, promover as ações cíveis e criminais, 

respectivamente. Também é importante mencionar que costuma haver interação entre os dirigentes 

dos referidos órgãos e os dirigentes da CGR, uma vez que a matéria auditada, os contratos de PPP, 

é complexa e possui um elevado componente técnico, para que possam ser realizadas reuniões 

onde a CGR apresenta um resumo da auditoria e responde às dúvidas. 

Além disso, deve-se levar em conta que, em casos graves de desvios de conduta nos 

processos licitatórios ou na execução de contratos de PPP, em diversos países da ALC, o 

Poder Judiciário costuma ter poderes para, não só determinar a reparação do dano ao 

Estado, mas também condenar as pessoas envolvidas por falta de transparência 

administrativa e até criminalmente. Os países da ALC estão aprimorando suas leis para 

prevenir e penalizar as práticas de corrupção e a conduta anticoncorrencial nas contratações 

públicas. 

2.3.1 Os tribunais arbitrais 

Mais uma vez, é importante sublinhar que a interpretação dos órgãos de controle neste 

documento é amplamente entendida a partir da percepção de especialistas a partir de 

experiências concretas na região da América Latina e do Caribe. Os órgãos de arbitragem 

não se enquadram nas definições canônicas de órgãos de controle. Neste documento, nós 

os incluímos porque são percebidos como uma instituição importante na estrutura institucional 

para controlar falhas e proteger ou maximizar o valor das PPPs. 

Alguns países preveem em suas legislações que disputas contratuais em casos de PPPs 

podem ser submetidas a painéis de arbitragem, o que geralmente é percebido como um fator 

atraente para os investimentos privados, pois garantem mais agilidade e tecnicidade nas 

decisões e, portanto, mais segurança jurídica.  

No Brasil, é possível submeter à arbitragem disputas entre a Administração Pública e o parceiro 

privado sobre questões de direitos patrimoniais disponíveis. As leis brasileiras de concessão e de 

PPPs estabelecem expressamente a possibilidade de arbitragem como meio de resolução de 

conflitos.42 O equilíbrio económico-financeiro da concessão, os cálculos das indenizações em 

 
41 Para mais consultas, consultar o  site da Controladoria-Geral da República, ver item 6.1. “Auditoria de 
cumprimento”, onde se destacam a diretiva sobre auditoria de cumprimento e a resolução que aprova o manual 
de auditoria de cumprimento. 
Acesso via 
https://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/CGRNew/as_contraloria/as_portal/Conoce_la_contraloria/Norm
atividad/NormasControl/ 
42 Lei 11.079/2004, art. 11, III; Lei 8.987/1995, art. 23-A. 
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caso de resolução ou transferência dos contratos, bem como o descumprimento das disposições 

contratuais são reconhecidos como direitos patrimoniais disponíveis.43 

No caso uruguaio, podem ser submetidos a arbitragem “os conflitos que surjam devido à 

aplicação, interpretação, execução, cumprimento e rescisão de contratos”44.  

No caso dominicano, os mecanismos de solução de controvérsias estão estabelecidos em 

contrato, permitindo mecanismos alternativos de solução de controvérsias, como renegociação, 

conciliação, mediação e arbitragem, que não são exaustivos45. 

No caso do Chile, um mecanismo de resolução de controvérsias para concessões de obras 

públicas está especialmente regulamentado na lei sobre o assunto 

(https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=16121), e que atualmente contempla a 

possibilidade de que as concessionárias optem entre submeter suas controvérsias ao 

Tribunal de Justiça de Santiago ou a uma Comissão de Arbitragem designada para cada 

concessão de obras públicas (art. 36 e 36 bis). Com base na experiência, nenhuma 

concessionária ajuizou ação no Tribunal de Justiça, demonstrando a importância dos tribunais 

arbitrais no controle das PPPs. É importante considerar que, para as concessões cujas 

ofertas foram apresentadas após 2010, a lei contempla uma etapa prévia para aquelas 

controvérsias de natureza técnica ou econômica, que consiste na necessidade de submeter 

o conflito a uma recomendação não vinculante do Painel Técnico de Concessões de Obras 

Públicas (www.panelconcesiones.cl). Para as concessões cujas ofertas são anteriores a essa 

data, antes de se recorrer à Comissão de Arbitragem, a controvérsia  devia ser submetida a 

uma Comissão de Conciliação para se tentar chegar a um acordo entre as partes. 

No Peru, é obrigatório que as partes de um contrato de PPP submetam seus litígios à 

arbitragem, de acordo com a regulamentação específica de cada contrato46.  

Assim, em casos específicos de alegações de violação contratual na fase de execução do 

contrato, é possível interpretar que os painéis arbitrais atuam como uma espécie de órgãos 

de controle ex post, em atividade semelhante à exercida pelo Poder Judiciário. 

  

 
43Esses casos estão referenciados na Lei 13.448 / 2017, que dispõe sobre prorrogações e relicitações de 
contratos de concessão nos setores rodoviário, ferroviário e aeroportuário (Lei 13.448 / 2017) 
44Lei N.° 18.786 (Lei de Participação Público-Privada). Art. 54 (Solução de controvérsias). 
45 Art. 76 da Lei No. 47-20, sobre Parcerias Público- Privadas.  
46Artigo 56.º da Lei Marco das PPPs (Decreto Legislativo 1362) e artigos 119.º a 133.º dos regulamentos da Lei 
Marco (Decreto Supremo 240-2018-EF) 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=16121
file:///C:/Users/michellecar/Downloads/www.panelconcesiones.cl
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3 As Fases das PPPs e as Decisões 

Associadas ao Controle 

Além das diferentesestruturas possíveis de controle de projetos de PPP, que incluem o Poder 

Executivo, as EFS, bem como a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário, é 

importante destacar os momentos em que são realizadas as atividades de controle, uma vez 

que os tempos influenciam diretamente na sua eficácia.  

Dependendo de quando são realizadas, as atividades de controle podem ser classificadas 

como ex ante, concomitantes ou concorrentes, ou ex post. Os diversos órgãos de controle 

costumam atuar ou ser acionados em momentos distintos e com diferentes tipos de decisões, 

variando também de acordo com o país a que se referem.  

3.1 As fases do controle: ex ante, ex post e durante o processo 

O ciclo de implantação da nova infraestrutura começa com as etapas de formulação das 

políticas públicas. A partir das diretrizes e metas definidas pelas políticas públicas de 

infraestrutura, os projetos são selecionados, planejados, avaliados e executados. Em alguns 

países, como o Brasil, ainda nesta fase inicial do ciclo, o organismo de controle externo (TCU) 

já tem uma função. 

No caso das PPPs, como o agente privado dependerá da exploração rentável da atividade 

para recuperar o investimento que fará, espera-se que o investidor exija clareza nas regras 

antes de se comprometer. 

Essa clareza também é essencial para o poder concedente que irá licitar o projeto de PPP. A 

regularidade, a consistência e a precisão dos dados, assim como os cálculos e os 

pressupostos utilizados são determinantes para que esse ativo seja licitado a um preço justo, 

tanto para o Governo como para os interessados. 

Portanto, o gestor deve adotar práticas para que a avaliação da viabilidade técnica, 

econômica e ambiental dos projetos seja robusta. Além disso, é desejável, em muitos casos, 

incorporar a gestão de riscos e acionistas antes de passar a execução para o parceiro privado. 

Embora nas PPPs grande parte do risco seja atribuída ao parceiro privado, são necessários 

estudos robustos para garantir a eficácia da solução adotada. Hoje, é comum despender esforços 

iniciais para formular uma alocação de riscos mais eficiente no momento da concepção do 

projeto. E o motivo é claro: a formulação da proposta econômica por parte dos interessados na 

PPP, quaisquer que sejam os seus critérios de seleção, atribui um valor a cada um dos riscos 

que possam afetar a prestação do serviço contratado. Qualquer dúvida sobre a responsabilidade 

em relação a um determinado risco significa que o indivíduo deve considerá-lo como seu. 

Dada a complexidade desses arranjos, o controle externo pode valer a pena nesse processo. 

O chamado “controle concomitante” contribui para evitar a ocorrência de não conformidades 
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ou falhas que estejam gerando valor injusto para o bem a ser licitado, ou que possam 

comprometer a execução do contrato ou sua fiscalização no futuro. 

Em alguns países, por exemplo, os ministérios da fazenda ou os tribunais de contas podem 

participar do controle ex ante ou concomitante, determinando modificações nos projetos antes 

das licitações. É o caso do Brasil em relação ao TCU, que avalia os projetos à medida que 

são desenvolvidos em nível ministerial. Outro exemplo de controle ex ante é o caso do 

Uruguai, onde o Ministério da Economia e Finanças pode solicitar modificações no projeto 

antes da licitação, garantindo uma distribuição adequada dos riscos. 

Concluídas as etapas de planejamento, seleção, estudo e licitação do empreendimento, é 

hora de executar o contrato, ou seja, construir e explorar o projeto. No caso de uma PPP, a 

execução do contrato será longa, de muitos anos, sujeita às mais diversas incertezas e 

complexas renegociações. Nesse momento, também há espaço para controles externos, 

sempre com o objetivo de contribuir para a eficácia e o sucesso da execução do contrato. 

• Figura 2: Resumo das fases do controle: ex ante, ex post e durante o processo 

 

Fonte: Elaboração própria 

No momento da execução do contrato, a abordagem de controle busca examinar, por 

exemplo, o desempenho, a eficiência e a eficácia da entidade reguladora ou supervisora. 

Assim, ao auditar aspectos de desempenho destas entidades, o controle procura contribuir, 

por exemplo, para corrigir desvios, aumentando a eficiência e eficácia ou prevenindo falhas 

na fiscalização das contratações, com vistas, em última instância, à adequada prestação do 

serviço outorgado.  

Em outras palavras, a implementação eficaz e bem-sucedida de um projeto ou a prestação 

adequada do serviço em um contrato de concessão depende do cumprimento adequado de 

um longo e robusto ciclo de planeamento e implementação. Para cada etapa ou momento 

desse ciclo, é possível uma abordagem diferente por parte do organismo de controle.  

Na Figura 2 a seguir, apresenta-se o processo pelo qual passa um projeto de PPP no Uruguai, 

bem como as intervenções de controle que podem ser vistas.      
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• Figura 3: Ilustração do processo de um Projeto de Participação Público-Privada no Uruguai47. 

 

Por outro lado, o controle do Poder Judiciário é sempre ex post a um ato administrativo que 

produza efeitos, embora também possa bloquear o processo de contratação da PPP antes 

de sua efetivação, como quando emite ordem de bloqueio de licitação porque, por exemplo, 

há suspeita de favorecimento de um ou mais licitantes. 

Na figura 4 abaixo, é apresentado um caso de controle ex ante da EFS do Peru, o caso da 

PPP de Titicaca-Puno. 

  

 
47 Compilação Normativa do Texto da Lei 18.786; Decretos reguladores n.° 17/012 del 26 de janeirode 2012, 
280/012, de 24 de agostode 2012, 251/015, de 14 de setembro de 2015. https://www.gub.uy/ministerio-
economia-finanzas/sites/ministerio-economia-
finanzas/files/documentos/publicaciones/compilado_normativa_ppp.pdf 
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• Figura 4: Ilustração de controle prévio na PPP: Usina de Tratamento  

da Água Residual Titicaca - Puno48 

 
Fonte: Controladoria - Peru https://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/cgrnew/as_contraloria/as_portal  

A tabela mostra que a participação da EFS peruana conseguiu que 11 recomendações 

resultassem em mudanças no projeto, além de 2 que foram parcialmente acatadas.  

• Quadro 9 – Momentos de controle de projetos no TCU - Brasil      

A fiscalização do TCU pode ser prévia, concomitante ou posterior aos atos dos gestores administrativos. 

Regra geral, os contratos de PPP celebrados entre a União e o parceiro privado envolvem valores 

muito elevados, prazos muito longos, além de estarem ligados a políticas e serviços públicos de 

elevado impacto na sociedade. O controle que o TCU exerce antes da publicação do edital de licitação, 

e concomitante ao desenvolvimento do projeto pelo ministério responsável, tem por objetivo dar maior 

segurança jurídica ao mercado e permitir a correção de falhas antes do lançamento do edital, com 

menor custo para o processo regulatório e para a sociedade. A correção de eventuais falhas após o 

lançamento do edital para contratar ou a assinatura do contrato pode ser demasiadamente cara. 

Após a concessão do serviço público, a atuação do TCU continua, monitorando a execução dos 

contratos de concessão por meio de auditorias nos órgãos reguladores (controle ex post e indireto dos 

contratos, desde que o contrato já esteja firmado, e podem ser assinados aditivos sem prévia anuência 

do TCU). Isso não substitui o papel constitucional e legal das agências reguladoras, responsáveis pela 

regulação do mercado. 

A ação da entidade reguladora não é reduzida pela ação do TCU porque não cabe a esse órgão 

controlador, por exemplo, escolher metodologias de cálculo ou fixar valores tarifários. Porém, o TCU 

aponta a possível ilegalidade ou inconsistência na tomada de decisão dos gestores e pode determinar 

a correção da falha.      

 
48 O relatório completo foi publicado em sua página web institucional. Para acessar o documento: 
https://s3.amazonaws.com/spic-informes-publicados/informes/2019/03/2019CPRC92000004_ADJUNTO.pdf.  
Para acessar a ficha-resumo que enumera os riscos: 
https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2019CPRC92000004&amp;TIP
OARCHIVO=RE.  
Notícia sobre a assinatura do contrato: https://peruconstruye.net/2019/10/30/ptar-titicaca-estado-peruano-y-
consorcio-mexicano-suscriben-contrato-de-proyecto-ptar-titicaca/  

https://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/cgrnew/as_contraloria/as_portal
https://s3.amazonaws.com/spic-informes-publicados/informes/2019/03/2019CPRC92000004_ADJUNTO.pdf
https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2019CPRC92000004&amp;TIPOARCHIVO=RE
https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2019CPRC92000004&amp;TIPOARCHIVO=RE
https://peruconstruye.net/2019/10/30/ptar-titicaca-estado-peruano-y-consorcio-mexicano-suscriben-contrato-de-proyecto-ptar-titicaca/
https://peruconstruye.net/2019/10/30/ptar-titicaca-estado-peruano-y-consorcio-mexicano-suscriben-contrato-de-proyecto-ptar-titicaca/
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3.2 O conteúdo do controle e tipos de decisões  

Os temas e áreas que envolvem o controle dos projetos de PPP são diversos e variados, 

assim como as decisões que devem ser tomadas no processo. Assim, o controle é 

heterogêneo em seu conteúdo, forma e aplicação.  

3.2.1 Os conteúdos das decisões de controle  

As questões podem ir desde controles meramente formais, até controles financeiros, 

orçamentários e de mérito, que questionam se a estruturação do projeto é apta a atingir os 

objetivos públicos ou de política social desejáveis, garantindo uma relação custo-benefício 

que justifique a escolha da modalidade PPP. Desse modo, podem-se enumerar os seguintes 

tipos de controle: 

● Controle de formalidade / procedimento: visa verificar se foram observadas as 

formalidades legalmente exigidas em termos de processos, documentação, licitações, 

assinatura do contrato, publicidade em meios oficiais, apresentação de relatórios de 

cumprimento das etapas do contrato, etc. 

● Controle financeiro: tem como foco o cumprimento das etapas de investimento e aportes 

de capital (privado e público). O objetivo é observar se os pagamentos estão sendo 

efetuados de acordo com as disposições contratuais, se os reajustes tarifários e os 

reequilíbrios econômico-financeiros, bem como as modificações do contrato, ocorreram 

de acordo com a legislação e o contrato. 

● Controle substantivo: é o controle sobre as decisões administrativas de estruturação do 

projeto (sobre a escolha do modelo de PPP, o modelo tarifário, os indicadores de 

desempenho, a distribuição de riscos, etc.). Em princípio, isso só é possível dentro da 

estrutura hierárquica da administração, desde os órgãos técnicos até o órgão político 

máximo que toma a decisão final sobre a licitação do projeto de PPP. O Poder Judiciário, 

aqui, não pode rever esses tipos de decisões administrativas, mas apenas controla 

ilegalidades ou inconstitucionalidades. 

3.2.2 Os tipos de decisões de controle  

O tipo de supervisão que um órgão de controle pode realizar também varia. É muito 

importante fazer referência à natureza das decisões dos controladores, ou seja, se são 

vinculantes ou não, antes de entrar no assunto que é fiscalizado / supervisionado. 

Existem órgãos que podem deliberar sobre modificações em projetos de PPP (em 

estruturação ou em execução); outros podem apenas emitir recomendações para órgãos 

públicos responsáveis; outros podem sancionar pessoalmente os gerentes que não cumpram 

suas decisões nos projetos, outros podem relatar sobre sua conformidade, etc.  

Para cada tipo de fiscalização, os instrumentos a cargo de cada órgão de controle também 

variam: podem ser emitidas recomendações, pronunciamentos, laudos favoráveis, 

determinações, advertências, multas, suspensão de projetos, entre outros.  
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 É válido citar outro tipo de instrumento usualmente utilizado pelos tribunais de contas e pelo 

Poder Judiciário, que são as medidas preliminares ou cautelares. São medidas de controle, 

pois podem resultar na suspensão da licitação ou na execução do contrato (Pascoal, 2009), 

como acontece no Brasil. Porém, em outros casos, tais medidas não são vinculantes, como 

no Peru, onde são entendidas como recomendações. 

• Quadro 10 – Formas de controle do TCU - Brasil 

No exercício de sua função corretiva, cabe ao TCU determinar quem é o responsável pela adoção 

das medidas para corrigir as irregularidades apuradas ou recomendar a implementação de melhorias 

quando verificadas oportunidades de melhoria de desempenho. 

Em 2020, o TCU aprovou a Resolução TCU 315/2020, que apresenta as seguintes possibilidades de 

atuação: 

Determinação: é uma deliberação obrigatória que impõe ao destinatário a adoção, em prazo 

determinado, de medidas concretas e imediatas para prevenir, corrigir a irregularidade, eliminar os 

seus efeitos ou abster-se de praticar atos irregulares; 

Ciência: é uma deliberação de natureza declaratória que informa o destinatário da ocorrência de uma 

irregularidade, quando as circunstâncias não exigem medidas concretas e imediatas, bastando, para 

efeitos de controle, induzir a prevenção de situações futuras análogas; 

Recomendação: é uma deliberação colaborativa que apresenta ao destinatário oportunidades de 

melhoria, de forma a contribuir para a melhoria da gestão ou dos programas e ações governamentais. 

Nas recomendações, em particular, há maior liberdade para o TCU indicar diferentes possibilidades, 

ou seja, diferentes opções discricionárias de soluções para o gestor. Por meio de suas 

recomendações, o controlador assume o papel de consultor e pode fornecer ao regulador uma 

variedade de opções possíveis. Ao propor recomendações, o TCU costuma especificar a ação 

recomendada para que ocorra a melhoria do desempenho. 

A nota característica da recomendação é a ausência de força vinculante. A recomendação inclui medidas 

que o Tribunal não pode impor, uma vez que é necessário salvaguardar o espaço de discricionariedade 

reservado à Administração. O Tribunal aponta o problema, mas cabe ao Administrador estabelecer medidas 

concretas para o cumprimento eficiente desse propósito (maximizar o resultado, com o mínimo 

comprometimento possível dos recursos físicos, humanos, econômicos, ambientais, etc.). 

Diferentemente das recomendações, as determinações do TCU não estão sujeitas ao julgamento de 

conveniência dos gestores, pois são coercitivas. 

A determinação tem finalidade corretiva e confere certeza na caracterização da situação como irregular 

ou ilegal e, portanto, exige que o gestor adote medidas específicas que possam corrigir ou interromper 

a irregularidade / ilegalidade. Pode ser necessário, em situação preventiva, quando o risco de 

irregularidade é iminente, impor a adoção de medidas concretas e imediatas para coibi-lo.  
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4 Interação Entre os Controladores 

e Seus Controlados 

Esta seção apresenta os pontos de atenção na interação entre gestores e controladores. Levando 

em consideração as constatações sobre o assunto, esta seção se divide em duas partes; a 

primeira apresenta as considerações gerais e, em seguida, analisa-se especificamente a questão 

do risco de sobreposição de papéis. 

4.1 Problemas gerais 

A interação entre a entidade pública contratante e os órgãos de fiscalização nem sempre 

ocorre no quadro de um processo harmonioso. Por vezes, existe resistência, por parte da 

entidade adjudicante, à revisão pelos órgãos de controle das decisões tomadas nas fases 

iniciais das PPPs, como as fases de planejamento e estruturação.  

Outras questões frequentemente levantadas incluem o fato de que a troca de informações 

entre gestores e controladores, ou entre diferentes controladores, nem sempre é rápida. Às 

vezes, essa troca de informações ocorre apenas por meio de ofícios ou solicitações 

estritamente formais, sem resultados concretos para o aprimoramento dos projetos. 

Assim, a cultura institucional tem um papel relevante nessa questão. Em alguns casos, há 

falta de coordenação entre os órgãos de controle e os de gestão, embora atuar de forma 

coordenada possa ser mais eficiente e fomentar a confiança entre os diferentes atores do 

sistema. Por exemplo, no Peru, a Controladoria Geral da República não se pronuncia sobre 

as bases da Licitação (como ocorre no Chile), mas sim sobre a versão final do contrato de 

PPP, quando podem já ter transcorrido 2 ou mais anos de estruturação do projeto. Além disso, 

a opinião da Controladoria do Peru não é vinculante, exceto em casos específicos como 

auditorias de conformidade.  

Uma possibilidade seria os gestores se reunirem periodicamente com os controladores, com o 

que, além de se conseguir uma redução na assimetria de informações, seria criada empatia entre 

as equipes, que vão conhecendo e aprimorando os projetos desde o seus estágios iniciais. 

No entanto, em muitos casos, isso é mais uma boa prática do que uma política, que poderia ser 

menos pessoal e mais institucionalizada. No caso uruguaio, nota-se uma diferença importante 

em termos de tempos de estruturação dos projetos, quando se formam grupos de trabalho com 

reuniões periódicas entre as instituições participantes do processo, para além dos vínculos 

formais49. Percebe-se melhor resultado quando os órgãos de controle são envolvidos desde as 

fases iniciais do processo, evitando-se conflitos que podem surgir se sua participação se limitar 

a instâncias formais, o que geralmente ocorre quando o projeto já está em estágio avançado. 

 
49 No Registro de Projetos de PPP do Uruguai, pode-se ver a evolução em termos de tempos de estruturação e 
desenvolvimento de projetos ao longo do tempo.  https://www.gub.uy/ministerio-economia-finanzas/iniciativas-
publicas.            

https://www.gub.uy/ministerio-economia-finanzas/iniciativas-publicas
https://www.gub.uy/ministerio-economia-finanzas/iniciativas-publicas
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Também foram observados casos em que se tentam replicar projetos de um lugar para outro, 

principalmente no nível subnacional, sem considerar as diferentes realidades das 

comunidades em que serão implementados. Assim, quando chegam ao órgão de controle, 

geralmente precisam de muitas modificações, pois foram o resultado de um processo de 

copiar e colar sem uma análise mais aprofundada da realidade em que serão desenvolvidos. 

Além disso, a imprensa pode desempenhar um papel muito significativo. Uma estratégia que 

pode ser adotada é que o órgão de controle que se opõe a um projeto decida colocar notícias 

negativas na mídia. Hoje em dia, há que se considerar também que pode haver tensões que 

saem do âmbito das instituições tradicionais de mídia e se espalham pelas redes sociais, com 

embates entre grupos a favor e contra um projeto, não necessariamente por questões técnicas.  

Os gestores também podem se sentir ameaçados pelos controladores, pois podem sofrer 

consequências caso algum órgão de controle considere que o projeto não foi bem formulado 

ou que as alterações contratuais não foram bem negociadas ou executadas. Alguns órgãos 

de controle, como o TCU no Brasil, podem impor sanções aos gestores públicos que realizem 

PPPs ineficientes ou com problemas de estruturação e não tenham sido previamente 

submetidos ao controle, ou que se desviem das determinações dos controladores. 

4.2 Superposição de papéis entre gestor e controlador 

É comum observarem-se críticas aos órgãos de controle (como os tribunais de contas e, em 

casos extremos, o Ministério Público ou o Poder Judiciário), por se intrometerem demais na 

questão dos projetos, tornando-se gestores de segunda instância.50 Existe o risco de que 

muitas interações no processo de controle levem a atrasos na licitação até que gestores e 

controladores concordem sobre os seus detalhes. E, assim, pode-se perder o momento 

político para o desenvolvimento de um projeto. 

Por outro lado, é preciso ter cuidado para não se assinar contratos para projetos pouco resilientes. 

Assim, a sobreposição de funções é um fato que merece atenção. O ideal seria que as 

funções dos órgãos de fiscalização fossem complementares e colaborativas e que todas 

funcionassem adequadamente. Mas, em alguns casos, a sobreposição de funções pode ser 

importante e funcional para países com histórico de descumprimento de normas e 

inadimplemneto de contratos, bem como alegações frequentes de corrupção.  

No Brasil, por exemplo, existem 32 tribunais de contas. Além do federal, os estados e alguns 

municípios têm, cada um, seu próprio órgão de controle externo. Na maioria dos casos, esses 

órgãos subnacionais não interagem com o órgão gestor das PPPs até a publicação do edital, 

atuando apenas ex post, ao contrário do Tribunal de Contas da União, que recebe as minutas 

dos editais de licitação no nível federal para controle antes de sua publicação. Os ministérios 

costumam esperar a aprovação do TCU perto da minuta antes de publicá-la.  

Embora este controle ex ante possa atrasar o edital da licitação, tende a reduzir o ruído nas fases 

subsequentes da licitação até a assinatura do contrato. Essa decisão também tende a dar ao 

 
50 Críticas ao papel do tribunal de contas brasileiro na revisão dos projetos de PPPs podem ser encontradas em 
Dutra, 2020 e em Ribeiro e Jordão, 2020.      



  

www.iadb.org 43 

gestor mais segurança jurídica, pois, caso sejam atendidas as demandas do TCU, não se espera 

que haja questionamento / revisão das decisões do gestor posteriormente. Além disso, antes da 

publicação do edital da licitação, o gestor não está sujeito a sanções, que podem ser aplicadas 

caso seja autorizado o lançamento de um edital de licitação ou a assinatura de um contrato que 

o tribunal de contas posteriormente identifique como ilegal, antieconômico ou ineficiente. 

Outro ponto de atenção é o risco de adoção de posições distintas por órgãos estatais 

diferentes em um mesmo projeto. Isso tende a atrasar o lançamento de projetos e gerar 

insegurança jurídica. Há que se considerar que o tribunal de contas pode acabar funcionando 

como um gestor de segundo nível, fazendo sugestões de mudanças no modelo econômico-

financeiro ou em cláusulas contratuais que, apesar de não serem formalmente obrigatórias, 

tornam-se verdadeiras exigências porque os gestores têm medo de serem sancionados. Por 

exemplo, na fase de estruturação, há ocasiões em que existem divergências entre o ministério 

ou outro órgão que irá exercer a função de outorgante, de um lado, e a controladoria ou o 

tribunal de contas, de outro, quanto aos aspectos técnicos da PPP.51  

Além disso, as regras que dispõem sobre a governança e a interação entre os gestores e os 

controladores nem sempre são claras e, consequentemente, os papéis de quem planeja, de 

quem realiza o projeto e de quem exerce sua supervisão são misturados.  

Na verdade, o órgão de fiscalização pode ser tentado a substituir as decisões administrativas 

da autoridade concedente pelas suas. No caso do México, às vezes ocorrem sobreposições 

de funções, chega-se a confundir o controlador e o poder concedente quanto às funções que 

as normas jurídicas efetivamente atribuem a cada um. A realidade é que o controle tende a 

ser mais reativo: quando é constatado um caso de não conformidade com a PPP, o 

controlador afirma que nunca foi intimado a se manifestar no projeto.       

É possível argumentar que a revisão prévia dos projetos de PPP pelos tribunais de contas 

não ameaça a autonomia dos gestores, mas antes ajuda a reduzir o risco de erros e, portanto, 

é uma medida adequada para a obtenção de melhores projetos, depois de terem passado 

pela análise do órgão de controle.  

Além disso, os controladores podem se defender da alegação de que estão interferindo no 

mérito dos projetos, argumentando que a necessidade de revisão do controlador (apuração 

de alterações) em um projeto submetido à supervisão costuma ser inversamente proporcional 

à qualidade e à maturidade dos documentos que são apresentados pelo órgão gestor. 

Quando bons projetos são apresentados, haveria menos intervenção do controlador. 

Em suma, nem sempre é claro o alcance dos poderes dos controladores e, sobretudo, os 

limites desse poder. Por fim, há também casos em que os órgãos de controle não possuem 

 
51Em trabalho de revisão das PPPs de iluminação pública (PI) dos municípios do Estado de São Paulo pelo 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), Brasil, Ayrton Rehbein observou que todas os projetos 
foram suspensos ou declarados nulos pelo TCE-SP em seu processo de controle ex ante: “O estudo abrangeu 
10 (dez) municípios que possuíam análise prévia aos editais de licitação de PPP de IP pelo TCE-SP a partir de 
2017, com exceção da capital São Paulo, e em 6 (seis) projetos foi determinada a suspensão da licitação e em 4 
(quatro) a anulação” (Rehbein, 2020).   
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competência técnica para revisar projetos, ou em que, mesmo possuindo-a, o poder político 

pode influenciar esse controle.  

A seguir, é apresentado o exemplo da República Dominicana, no que diz respeito à falta de 

experiência dos órgãos de controle.      

• Quadro 11 – Falha nas funções do controle na República Dominicana 

No caso dominicano, não há propriamente um controle efetivo realizado pelos órgãos de controle. 

A Controladoria Nacional verifica os pontos formais para liberar ou não o pagamento. 

A Direção-Geral das PPPs, como agência reguladora, controla alguns aspectos da PPP, como a 

viabilidade do projeto.  

Existem problemas de coordenação no planejamento de projetos, as entidades contratantes têm 

sua própria visão das oportunidades de infraestrutura; os conflitos são vividos com os municípios 

onde o projeto estará localizado e com a Direção Geral de Compras e Contratações Públicas. Neste 

momento, considera-se centralizar e coordenar um projeto. 

A Direção-Geral de PPPs é uma entidade criada recentemente, por força da Lei 47-20; seus 

regulamentos de aplicação, bem como a interação com outras entidades, agências e órgãos 

reguladores não têm experiência prática.  Por isso, os conflitos e sobreposições foram analisados 

a partir da perspectiva anterior à sua criação. 

Para ilustrar os riscos de controles sobrepostos, veja-se um exemplo. Na cidade de Porto 

Alegre, Brasil, foi apresentado um caso em que o investidor ficou sem poder de ação diante 

das diferentes visões do Tribunal de Contas do Estado, do Ministério Público e do Poder 

Judiciário sobre um projeto. 

Quadro 12 - Superposição de funções de controle: o caso do mercado municipal da cidade de Porto 

Alegre, Brasil 

Trata-se da concessão do uso do espaço público no mercado público da cidade, imóvel com relevância 

histórica e cultural. 

A primeira sobreposição de entendimentos incidiu sobre se o projeto necessitava de autorização 

legislativa para ser delegado à iniciativa privada, uma vez que foi lançado pelo município sem votação 

prévia da assembleia local. O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS) entendeu 

que a aprovação legislativa era necessária de acordo com a legislação e, assim, o Tribunal impôs medida 

cautelar administrativa suspendendo a licitação do projeto de PPP.52  

Ao mesmo tempo, o Ministério Público ingressou com ação judicial propondo a nulidade do processo 

licitatório. A discussão por trás da controvérsia gira em torno de se a concessão em questão seria de 

serviço público (necessitando, assim, de prévia autorização legislativa) ou uma concessão de uso de 

bem público, caso em que tal aprovação seria necessária.  

O juiz de primeira instância considerou desnecessária a autorização legislativa e suspendeu a medida 

cautelar administrativa do TCE-RS, mas o MP recorreu da decisão, e o Tribunal de Justiça a reverteu. O 

 
52 Informações disponíveis em https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2020/08/18/tce-rs-mantem-
suspensao-de-concessao-do-mercado-publico-de-porto-alegre.ghtml. Acesso em 10 de dezembro de 2020. 

https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2020/08/18/tce-rs-mantem-suspensao-de-concessao-do-mercado-publico-de-porto-alegre.ghtml
https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2020/08/18/tce-rs-mantem-suspensao-de-concessao-do-mercado-publico-de-porto-alegre.ghtml
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município recorreu ao Supremo Tribunal Federal, mas o Presidente do Tribunal manteve a decisão 

suspensiva da licitação.53  

O caso é ilustrativo de pelo menos dois pontos relevantes na questão do controle das PPPs: um é o fato 

de que, em alguns países, os tribunais de contas consideram ter um papel além do controle financeiro e 

orçamentário dos projetos, controlando também outros aspectos relacionados à legalidade e 

constitucionalidade das propostas.      

O segundo é a ilustração de como a presença / sobreposição de múltiplos controladores externos, no caso, 

Tribunal de Contas, Ministério Público e Poder Judiciário, pode levar a decisões contraditórias que, sem entrar 

no mérito da causa, denotam um cenário de insegurança jurídica para os investidores quanto à legalidade de 

um projeto de PPP. No caso do mercado municipal, dois investidores chegaram a apresentar propostas ao 

município antes da suspensão do processo licitatório. 

 

 

 
53 https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2020/10/13/luiz-fux-mantem-suspenso-processo-de-
concessao-do-mercado-publico-de-porto-alegre.ghtml      

ESFERA FEDERAL SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
 - Decisão Monocrática

TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL
 - Decisão Monocrática

         - Decisão Colegiada

ESFERA ESTADUAL                               - Decisão de Mérito (pendente)

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
 - Decisão Monocrática

         - Decisão Colegiada

                    - Decisão de Mérito (pendente)

ESFERA MUNICIPAL PREFEITURA
CONCESSÃO DO MERCADO PÚBLICO

                       - Decisão de Mérito (pendente)
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5 Transformações dos Órgãos  

de Controle 
Esta seção apresenta exemplos de avanços no controle que os órgãos de controle estão 

adotando para aumentar a capacidade de prevenção e remediação tempestiva de vícios e 

erros em projetos de PPP.  

5.1 Mais diálogo 

Mesmo com diferentes níveis de implantação, é crescente a consciência da necessidade de 

evitar que projetos de PPP não sejam realizados ou que sua execução seja paralisada por 

disputas entre gestores e controladores.  

É preciso avançar na busca de mecanismos consensuais de troca de informações e na 

construção de consensos capazes de trazer mais previsibilidade aos investidores e usuários 

que necessitam dos serviços. Nesse sentido, como será visto na próxima seção, a urgência 

e a ausência de precedentes comparáveis à pandemia provocada pela COVID-19 inauguram 

um espaço relevante para uma postura mais colaborativa, de diálogo e construção de 

consensos entre os diversos níveis de gestores e controladores. A ênfase não deve ser 

colocada em punir os gestores que erram em projetos de PPP, mas sim em atuar 

preventivamente para evitar erros, tendo em vista que muitas decisões precisam ser tomadas 

de forma rápida e em cenários incertos. 

5.2 Preocupação com a duração das etapas de controle dos 

projetos de PPP 

Os tempos de duração dos processos de controle podem ser muito variados dependendo da 

natureza do projeto. Isso pode estar relacionado à complexidade do setor e à falta de 

experiência prévia dos controladores.  

Os dois gráficos a seguir ilustram que estruturar projetos de infraestrutura é uma tarefa 

complexa que requer várias etapas e longos prazos. O tribunal de contas pode ter uma 

parcela relevante de tempo nesse processo, mas isso geralmente varia muito. Nos gráficos, 

podem-se ver as principais etapas da estruturação de uma PPP federal no Brasil, a partir dos 

prazos dos estudos, da consulta pública, do controle pelo TCU, da publicação do edital, da 

realização da licitação e para a assinatura do contrato. 

No Brasil, dados do Programa de Parcerias de Investimentos - PPI mostram que, desde a 

contratação dos estudos que fundamentam o projeto até a contratação da PPP, os projetos 

de concessão aeroportuária federal demoram, em média, 732 dias54. No caso das 

concessões aeroportuárias, o prazo gasto com o TCU é em média de 93 dias. 

 
54 Dados do PPI, ainda não publicados em conjunto, podem ser pesquisados por projeto, em 
https://www.ppi.gov.br/projetos1#/s/Em%20andamento/u//e//m//r/ Acesso em 12 de dezembro de 2020.        

https://www.ppi.gov.br/projetos1#/s/Em%20andamento/u//e//m//r/
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• Figura 5: Prazos de estruturação das concessões aeroportuárias,  

incluindo-se a etapa de controle ex ante - Brasil 

 
Fonte: Elaboração própria, dados PPI. 

Para rodovias e ferrovias, os prazos da etapa de controle são mais longos. As figuras a seguir 

ilustram que os prazos de revisão / controle das concessões rodoviárias levam, em média, 

309 dias, ou mais de dez meses.  

• Figura 6: Prazo de estruturação de concessões de estradas,  

incluindo-se o prazo do controle ex ante – Brasil 

 

Fonte: Elaboração própria, dados PPI. 

 

Os diferentes tempos estão associados à complexidade dos projetos, à experiência anterior 

com o setor e à qualidade da estrutura organizacional / institucional dos setores, bem como 

à qualidade dos projetos individuais. Os setores mais bem estruturados e experientes tendem 
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a levar menos tempo. Além disso, o tempo dos processos de controle pode decorrer tanto da 

capacidade limitada do órgão de controle para analisar o projeto quanto da falta de pessoal 

ou de recursos financeiros.  

Às vezes, os controladores argumentam que a baixa qualidade dos projetos é o que leva ao 

atraso de suas revisões. Além disso, os prazos para o controle das fases de estruturação interna 

dos projetos, quaisquer que sejam, que antecedem a publicação do edital (como a contratação 

de consultorias e as discussões do modelo a ser utilizado para a desejada infraestrutura), nem 

sempre são regulamentados. É relevante considerar que os controladores devem ter 

regulamentado os prazos de exercício das suas competências, mesmo na fase interna de 

estruturação das PPPs, visto que já existem, na maioria dos casos, prazos para a sua análise na 

fase externa da licitação (após a publicação do edital da licitação). 

Tem sido relatado que, por vezes, os projetos atrasam nos órgãos estruturantes, e não nos 

órgãos de controle. No Uruguai, os prazos foram encurtados por lei para responder ao atraso, 

mas se verifica que o tempo de análise do Tribunal de Contas (TCR) não mudou, pois o 

problema não estava neste órgão55.   

Atualmente, os órgãos de controle estão mais atentos à importância da duração da sua 

atividade de controle, para que os projetos de PPP não se atrasem nem se demore muito a 

reconhecer os direitos de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos durante a sua 

execução, quando costumam ser necessários para garantir a continuidade dos projetos.      

5.3 Digitalização e Inteligência artificial 

A atividade dos órgãos de controle também está sendo impactada positivamente pelo avanço 

da tecnologia. 

Algumas etapas das PPPs estão se beneficiando da tecnologia, como a assinatura digital de 

contratos e o uso de blockchain para registros fundiários, o que facilita o trabalho dos órgãos 

de controle. A digitalização de processos e a automação de procedimentos reduzem custos 

e dão mais garantias à integridade das informações. Alguns tribunais de contas passaram a 

trabalhar com inteligência artificial para promover melhor controle dos contratos, e a utilizar, 

por exemplo, ferramentas para comparar os preços dos insumos no momento da auditoria do 

orçamento do projeto. 

Assim, alguns órgãos de controle estão trabalhando com algoritmos e inteligência artificial 

para melhor controlar licitações e contratos administrativos em geral. É o caso da autoridade 

de defesa da concorrência brasileira, por meio do Projeto Cérebro, que utiliza big data para 

detectar e eliminar cartéis (Macedo, 2018). Medidas como essa têm muito potencial para 

ajudar a controlar o cumprimento de contratos administrativos. 

No caso chileno, observou-se a incorporação, pela controladoria, de Livros Eletrônicos de 

Obras, o que facilita a troca de comunicações entre o setor privado e as entidades de controle 

 
55 Lei 18.786 Lei de Participação Público-Privada e seus decretos reguladores 17/012, 280/012 e 215/015.  
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que intervêm direta e cotidianamente no projeto, permitindo assim a apresentação de 

instrução ou requisitos mais rapidamente.  

Além disso, em recentes editais de licitação para concessão de obras públicas (principalmente 

hospitalares) no Chile, observou-se a incorporação do denominado “Sistema Informatizado de 

Comunicações” (SIC), que corresponde a um sistema de avaliação de desempenho, que prevê 

que as disputas por interrupções ou déficits dos serviços concessionados sejam comunicadas 

pelo usuário por meio do referido sistema. Como um sistema de comunicação e alerta 

informatizado, o SIC é usado para duas funções diferentes: (i) para solicitar ordens de serviço de 

usuários autorizados, ou requerimentos que correspondem à grande maioria dos registros do 

sistema e (ii) para registrar e relatar incidentes de interrupções ou déficits nos serviços 

concessionados, de acordo com padrões de nível de serviço previamente definidos. Desta forma, 

o SIC é fundamental para a monitoramento do nível de serviço a cargo do Inspetor Fiscal, visto 

que é a forma oficial e válida de registro desses incidentes e, em caso de descumprimento, 

permite contabilizar descontos nas notas para a prestação de serviços e, eventualmente, servir 

de precedente para a aplicação de multas.56  

No caso do Uruguai, foram implantados sistemas informatizados para o acompanhamento e 

monitoramento dos contratos de PPP de infraestrutura social. No caso de projetos educativos, 

existe um “Centro de Atendimento ao Usuário”, que permite o monitoramento e a gestão dos 

Eventos de Atendimento que são reportados em cada um dos Centros, que apontam, tanto 

para o contratado como para a supervisão do setor público, as falhas e inconvenientes que 

tenham surgido. Cada centro possui uma figura de ligação encarregada de reportar no 

sistema. O sistema permite a rastreabilidade dos eventos de serviço e suas soluções, além 

de atribuir diferentes perfis de acordo com o papel de cada ator no processo.57 

Por outro lado, o projeto do Recinto Penitenciário conta com uma plataforma tecnológica de 

suporte ao sistema centralizado de comunicação, registro e controle, o que facilita uma inter-

relação fluida entre o poder concedente, o contratado e o Inspetor do Contrato, para que 

possa ser coordenada e controlada a operação dos serviços. Este sistema registrará qualquer 

informação relativa aos serviços incluídos no contrato.58 

 
56https://documentos.bancomundial.org/es/publication/documents-
reports/documentdetail/305651603954008662/main-report. Acesso em 15 de dezembro de 2020.      
57 Contrato do Primeiro Projeto de Infraestrutura Educativa      
https://www.mef.gub.uy/innovaportal/file/28335/1/contrato_firmado_ppp_e1_anep_web.pdf      
58 Contrato do Recinto Penitenciário - Projeto PPP - UPPL N.° 1.      
https://www.gub.uy/ministerio-economia-finanzas/sites/ministerio-economia-finanzas/files/inline-
files/contratofirmado.pdf 

https://documentos.bancomundial.org/es/publication/documents-reports/documentdetail/305651603954008662/main-report
https://documentos.bancomundial.org/es/publication/documents-reports/documentdetail/305651603954008662/main-report
https://www.mef.gub.uy/innovaportal/file/28335/1/contrato_firmado_ppp_e1_anep_web.pdf
https://www.mef.gub.uy/innovaportal/file/28335/1/contrato_firmado_ppp_e1_anep_web.pdf
https://www.gub.uy/ministerio-economia-finanzas/sites/ministerio-economia-finanzas/files/inline-files/contratofirmado.pdf
https://www.gub.uy/ministerio-economia-finanzas/sites/ministerio-economia-finanzas/files/inline-files/contratofirmado.pdf
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 6 O papel dos Órgãos de Controle 

em Relação à Pandemia Causada 

pela COVID-19 

A magnitude dos efeitos da crise econômica derivada da pandemia torna necessário 

posicionar os órgãos de controle das PPPs, como as agências reguladoras e os tribunais de 

contas, sobre a necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Muitos 

setores de infraestrutura sofreram uma queda drástica na demanda e atrasos no pagamento 

de contas por parte dos usuários. No Chile, por exemplo, foi informado que, durante o terceiro 

trimestre de 2020, as transações contabilizadas em rodovias urbanas tiveram uma redução 

de 34,1% em relação ao mesmo período de 2019. Os dados dos aeroportos são ainda mais 

graves para os passageiros internacionais: durante o terceiro trimestre de 2020, o número de 

viajantes caiu de 2,8 milhões no terceiro trimestre de 2019 para 70.600. Observou-se também 

uma queda substancial no número de passageiros domésticos, que passou de 3,5 milhões 

para 528.400 (Direção Geral de Concessões, 2020). 

Por outro lado, é preciso ter cuidado com as solicitações de reequilíbrio oportunistas, não 

baseadas em situações geradas pela COVID-19. Nesse sentido, as seguintes medidas foram 

verificadas pelos órgãos de controle especificamente em relação à pandemia. 

6.1 Prioridade 

Dada a potencial magnitude da necessidade de reequilíbrio em diversos setores de 

infraestrutura, é necessário priorizar as reivindicações das concessionárias, especialmente 

os contratos relativos a serviços públicos oferecidos à população, como transporte, energia 

elétrica e saúde. O TCU brasileiro criou um programa específico, o Coopera, o qual será 

comentado adiante.59 

6.2 Necessidade de comprovação dos desequilíbrios contratuais 

É necessário que os solicitantes de modificações em seus contratos possam provar que a 

queda na demanda, o aumento dos custos e outros efeitos adversos são um resultado direto 

da pandemia, e não de situações que teriam ocorrido mesmo sem a COVID-19. 

Deve-se atentar para quais são as situações de força maior ou outras razões legais ou contratuais 

suscetíveis de gerar alterações nos contratos de PPP. É necessário considerar a presença de 

assimetria de informação entre investidores, Administração Pública e controladores, para exigir 

que as decisões de revisão contratual sejam baseadas em evidências. 

  

 
59 https://portal.tcu.gov.br/coopera/.       

https://portal.tcu.gov.br/coopera/
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6.3 O papel das agências reguladoras e dos tribunais de contas 

O primeiro ator a receber propostas de reequilíbrio econômico-financeiro geralmente são as 

agências reguladoras (ou contrapartes públicas, quando não há agência setorial estabelecida). 

Os Tribunais de Contas, por sua vez, podem ter o poder de revisão, vinculante ou não, 

dependendo do país, as decisões dos reguladores, se considerarem que as decisões foram 

tomadas sem observância da economicidade ou em prejuízo do interesse público. 

É muito importante que haja uma visão mais colaborativa entre gestores e controladores para 

garantir respostas rápidas e segurança jurídica, para evitar que o ambiente institucional se 

deteriore em decorrência da demora no atendimento rápido às concessionárias. Em alguns 

países, há tentativas de uma ação mais ágil, ponderada, com menos burocracia, para apoiar 

em vez de sancionar os controladores de primeira instância (como as agências reguladoras).  

Devem ser buscadas soluções criativas, e os órgãos de fiscalização devem atuar em 

consonância com esses fins. Um exemplo nesse sentido é a plataforma Coopera do Tribunal 

de Contas da União, no Brasil. Trata-se de um portal na internet em que são coletadas 

informações sobre o Plano Especial de Acompanhamento às Ações de Combate à COVID-

19, através do qual o Tribunal acompanha 27 ações que são desenvolvidas em 8 ministérios, 

além da assinatura de acordos de cooperação com outros órgãos estaduais para a 

cooperação e o intercâmbio de informações técnicas. O objetivo é oferecer aos gestores 

maior segurança jurídica na tomada de decisões de contratação durante a pandemia e 

aumentar a transparência dos gastos públicos. Se o programa for bem-sucedido, será 

possível pensar em mecanismos semelhantes para o controle das PPPs no nível federal e, 

posteriormente, em algum mecanismo de cooperação técnica com controladores estaduais e 

municipais e com os demais países da ALC.60 

6.4 Uso da tecnologia para facilitar o intercâmbio de informações 

Com a pandemia, as comunicações entre os diferentes níveis de autoridades governamentais 

tornaram-se menos formais e burocráticas. Com as normas de distanciamento social, 

percebeu-se que a tecnologia pode aproximar as pessoas e atuar em prol da eficiência.  

Como as pessoas não precisam se deslocar para fazer reuniões, mais problemas podem ser 

resolvidos e consensos alcançados com mais frequência, por meio de reuniões virtuais, muito 

mais do que era aceitável, em termos de rituais burocráticos, na época pré-pandemia. 

  

 
60 Mais informações em https://portal.tcu.gov.br/coopera/. Acesso em 2 de novembro del 2020.      

https://portal.tcu.gov.br/coopera/
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7 Observações Finais:  

Trade-Off e Melhores Práticas  

As variáveis de tempo e custo são essenciais: os controles excessivos ou os atrasos na 

obtenção de uma aprovação final podem desestimular os investidores. Por outro lado, 

mudanças ex post ou contratos mal estabelecidos podem gerar custos de muito longo prazo 

para a sociedade, além de custos com processos judiciais. Ademais, o excesso de controle 

pode ter efeitos adversos sobre a possibilidade de inovação.  

Deve-se buscar um equilíbrio entre a necessidade de controle dos projetos e a de 

manter a discricionariedade do gestor, com o objetivo de aprimorar e inovar nas PPPs. 

Uma questão complexa seria a possibilidade ou disposição de contratar um seguro de 

responsabilidade civil (espécie de seguro D&O) para proteger o administrador público que 

toma decisões como parte contratante das PPPs, para tratar de casos de subsequente 

condenação pessoal pelos órgãos de controle. Essa é uma questão delicada porque, se por 

um lado pode ser um fator positivo para atrair altos executivos para cargos de gestão na 

Administração Pública, por outro, pode se tornar um fator para que eles sejam menos 

cuidadosos em suas decisões, o que podem ter impactos profundos no uso dos recursos 

públicos. 

A busca por um controle eficiente envolve aumentar a eficiência do processo, não 

necessariamente reduzindo o controle, e é uma medida meritória para esclarecer os 

papéis de cada controlador e evitar muitas funções sobrepostas. Mas como tornar esse 

processo mais eficiente?  Ainda existem questões muito debatidas, mas já existem alguns 

trade-offs importantes, sobre os quais já se chegou a algum consenso, e sobre os quais 

podemos avançar para ver como seriam implementados no contexto de cada país.  

Como vimos, a heterogeneidade institucional e funcional entre os órgãos de controle dos 

diferentes países não nos permite chegar a uma única conclusão sobre as melhores práticas 

que seja generalizável. Porém, na construção de modelos de controle de PPPs bem-

sucedidos, alguns pontos-chave podem ser destacados para o sucesso do controle, 

entendendo-se como bem-sucedido um controle que pode perceber erros e falhas 

precocemente e corrigi-los prontamente, evitando que o tempo de controle se torne 

uma etapa de bloqueio desnecessário e uma perda do prazo para contratação de PPPs. 

Nesse sentido, são os seguintes pontos-chave para o sucesso do controle das PPPs: 

(i) É importante que cada órgão de controle tenha sua área de atuação 

claramente delineada. Os países devem revisar seus marcos legais e tentar 

esclarecer pontos obscuros ou pontos que podem sugerir a sobreposição de 

funções de controle, ou entre funções de controle e gestão, e definir os limites com 

clareza. Idealmente, deve ficar claro em um ou mais documentos quais são os 

órgãos e competências responsáveis pelo controle das diferentes fases da PPP, 

estruturação, contratação e execução, e qual o âmbito das respetivas 
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competências. Podemos agrupar as diferentes funções de controle deste 

documento em seis grandes conceitos:  

a. Revisão de projetos. Os tribunais de contas controlam a relação custo-

benefício dos projetos e devem ter o poder de rever os projetos nas questões 

que envolvam despesas públicas (orçamentos, contribuições públicas para o 

projeto, etc.), além do poder de sancionar agentes públicos e privados nos 

casos de desvios graves de conduta. As funções meramente de relatório ou 

consultoria são insuficientes nesses aspectos. Visto que os tribunais de contas 

são centrais para o processo de controle das PPPs; pode-se desejar dar poder 

de decisão para revisar / bloquear questões como orçamentos, pagamentos e 

outras questões de impacto econômico e financeiro, em países onde eles 

ainda têm atuação muito limitada ou têm apenas um caráter consultivo; 

b. Fiscalizar a execução dos projetos. As agências reguladoras ou o poder 

público contratante devem ter poderes e capacidade técnica e gerencial para 

fiscalizar a execução do contrato. Também necessitam de um conjunto de 

instrumentos jurídicos e contratuais que lhes permita rever, em conjunto com 

o parceiro privado, os problemas que possam surgir durante a execução 

contratual que não sejam da responsabilidade do contratado. A matriz de 

riscos deve estar clara nos contratos, devendo os órgãos de fiscalização ter 

competência para resolver administrativamente os conflitos e aplicar as 

sanções por quebra de contrato, com prontidão e com respeito ao devido 

processo legal; 

c. Velar pela credibilidade das PPPs. A controladoria interna deve se preocupar 

com o combate à corrupção, à lavagem de dinheiro e com outras denúncias 

graves que podem diminuir a credibilidade das PPPs como mecanismo para 

aumentar a infraestrutura e os serviços públicos na ALC; 

d. Garantir a conformidade com os critérios de concorrência. Os órgãos de 

defesa da concorrência devem zelar para que os projetos de PPPs não 

incluam barreiras desnecessárias à licitação (fase de consulta prévia); devem 

zelar para que as fusões e aquisições não criem ou reforcem o poder de 

mercado dos agentes econômicos que atuam nos diversos mercados 

relevantes onde se desenvolvem as PPPs; e devem eliminar cartéis e outras 

formas de abuso de posição dominante; 

e. Garantir a legalidade. O Ministério Público deve apurar a legalidade dos 

contratos de PPPs, bem como a execução dos contratos, e apresentar as 

ações judiciais cabíveis nos casos de desvios. O Poder Judiciário deve aplicar, 

quando solicitado a ele, a legislação sobre PPPs, leis anticorrupção e de 

combate à lavagem de dinheiro (inclusive penal), além das normas de combate 

à falta de transparência administrativa e crimes relacionados; 

f. Resolver as violações contratuais. O Poder Judiciário e os painéis de arbitragem 

devem resolver as violações contratuais que não tenham sido corrigidas na 
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esfera administrativa. A arbitragem deve ser um procedimento de prestígio 

para a resolução de disputas, devido à sua capacidade de reunir especialistas 

na área e oferecer soluções céleres.  

(ii) Formação e fortalecimento institucional  

a. Deve ser preservada a formação dos agentes públicos que atuam como 

órgãos controladores de PPPs, incluindo a implementação de recursos 

inovadores nos processos de revisão de projetos e acompanhamento de sua 

execução, como o uso de tecnologia. 

b. Os recursos necessários devem ser alocados no orçamento público para 

que haja órgãos de controle bem estruturados e com a capacidade técnica 

necessária. É importante gerar capacidade de controle efetiva nos órgãos de 

controle e, por outro lado, que eles levem em consideração a delicadeza 

política que os projetos de PPP implicam. Se forem iniciados controles em 

todas as decisões do Executivo, e entrar-se em pontos de controle que outros 

órgãos podem já ter controlado, podem-se dissuadir os gestores de usar o 

mecanismo de PPP para projetos essenciais à sociedade, além de afastar o 

interesse dos investidores.  

c. O uso de novas tecnologias de informação e digitalização pode aumentar 

substancialmente a eficiência dos processos. 

(iii)  Processo contínuo de controle. É boa prática envolver os órgãos de controle 

desde a fase inicial do processo de contratação para evitar atrasos ou 

paralisações quando o projeto já está em fase avançada, com o edital já publicado, 

por exemplo, ou que as obras sejam interrompidas para a execução de medidas 

cautelares administrativas (tribunais de contas) ou judiciais. Os tribunais de contas 

e os órgãos internos da Administração Pública devem acompanhar a trajetória do 

dinheiro, evitando o desperdício dos recursos públicos; 

(iv)  Verificações e contrapesos. As verificações e os contrapesos das diferentes 

instituições e esferas devem ser garantidos. Mas é importante que decisões 

contraditórias sejam evitadas tanto quanto possível. A coordenação entre os órgãos 

de controle é muito relevante. Quando houver mais de um órgão de controle com 

atribuições sobre uma PPP, é relevante considerar a possibilidade de trabalharem 

juntos e em tempo real, ou buscar outras formas de coordenação para que todos os 

órgãos competentes possam se expressar e, porventura, chegar a um consenso 

antes do início da licitação 

(v) Cooperação interinstitucional. A celebração de acordos de cooperação entre os 

tribunais de contas e os órgãos especializados da Administração, como os órgãos 

de defesa da concorrência, é desejável e pode aumentar a qualidade dos projetos. 

Institucionalizar os mecanismos de troca de informações entre o órgão gestor do 

projeto e os órgãos de controle pode trazer mais segurança jurídica para o avanço 

dos projetos de PPP, mas deixar um grau de informalidade que permita trocas 

conforme a necessidade, sem estabelecer muitas etapas em uma revisão 

burocrática do processo, também tem sua importância. 
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(vi) Legislação e alocação de responsabilidades adequadas: As legislações 

devem prever com clareza as situações de responsabilidade pessoal dos 

administradores e agentes privados para punir casos dolosos ou negligência 

grosseira de desvios de conduta ou decisões teratológicas em projetos de PPP, 

nas esferas cível, administrativa e, nos casos limites, penal. É necessário que a 

ameaça de condenação tenha credibilidade para evitar desvios de conduta nos 

processos de PPP; 

Para os casos graves que devem implicar sanções contra agentes públicos ou 

concessionárias e particulares, é importante que os processos administrativos e 

judiciais sejam minuciosos, sem descurar o devido processo legal, e que estejam 

bem instruídos com os exames e laudos técnicos necessários. É relevante que o 

controlador adote uma postura isenta e, preferencialmente, que as funções de 

investigação e repressão das denúncias sejam separadas internamente. 

No entanto, muitos são os pontos que ainda apresentam questionamentos e trade-offs, onde 

estudos futuros e considerações específicas de cada país devem ser considerados, como, 

por exemplo, sobre a extensão e os limites da atuação dos tribunais de contas, além das 

questões setoriais e específicas. Por um lado, estas entidades desempenham um papel 

importante pela sua independência em relação aos gestores e pela sua formação técnica; por 

outro lado, a atribuição de poderes de controle aos tribunais de contas para projetos de PPP, 

relativamente a decisões fundamentais de fundo que necessitem de conhecimentos setoriais, 

como a forma de avaliar a relação qualidade / preço do projeto, tende a ser ineficaz, a menos 

que sejam criadas unidades especializadas. Este tipo de medida tende a ser ineficaz devido 

aos problemas de sobreposição de competências, falta de capacidade técnica e demora na 

resposta. Em qualquer caso, os tribunais de contas devem analisar todos os pagamentos e 

efeitos do orçamento público que um projeto de PPP possa ter. 

Existem também importantes trade-offs no que diz respeito ao grau de liberdade dos gestores 

para contratação de projetos, de forma mais ágil, pois frequentemente gera maiores riscos de 

sofrer paralisações durante sua execução por decisão dos órgãos de controle. A maior 

preparação na revisão concomitante dos projetos pelos órgãos de controle até a sua licitação, 

para que não fiquem paralisados na execução, reduz os custos ex post (e tende a aumentar 

a eficiência), mas demora mais, e eles assumem o risco de perder o apoio associado aos 

ciclos políticos.  

Deve-se levar em conta que, se os projetos demoram muito para se estruturar, devido a 

múltiplos controles ex ante ou concomitantes, o tempo político para a sua contratação pode 

ser perdido, uma vez que a adoção da PPP, em grande medida, depende de se há 

governantes a favor desse tipo de contratação. No entanto, na ALC, o fato de haver múltiplos 

controles sobre as compras públicas pode ser valorizado como um mecanismo não só para 

aumentar a qualidade dos projetos, mas também para combater a corrupção. Quando os 

projetos de PPP são definidos como prioritários, os períodos de revisão até a implementação 

costumam ser mais curtos. Faz diferença que um projeto tenha uma autoridade diretamente 

interessada em sua implementação e que os níveis mais altos da burocracia administrativa 

estejam diretamente envolvidos em sua estruturação. 
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Por fim, é essencial aprender com os desafios e ser capaz de se adaptar, mantendo a 

credibilidade do processo de controle, como revelou a resposta deste ano à crise da COVID-19. 

As experiências recentes de respostas às necessidades de contratação dos gestores públicos e 

as discussões sobre o reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de PPPs devido à COVID-

19 tendem a favorecer situações de troca de informações entre gestores e controladores de forma 

mais frequente e cooperativa. A urgência de respostas e a magnitude do impacto sugerem que 

os atores mudem suas posturas, tornando-se mais ativos e menos burocráticos: “menos ofícios 

e mais reuniões” pode traduzir uma ideia de interlocução mais direta, menos interventora e mais 

de construção de consensos, que pode surgir como resultado do impacto da COVID-19 nas 

contratações públicas em geral, o que talvez possa influenciar positivamente o ambiente de 

controle das PPPs e permanecer após o fim da pandemia. 
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