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RESUMO 
 
 
Esse estudo tem como objetivo geral analisar a atuação dos Tribunais de Contas nos 
processos de Parcerias Público-Privadas (PPPs) de iluminação pública, buscando 
compreender em que medida pode ser esta considerada colaboração técnica ou 
empecilho à sua efetivação. Pretende-se ainda delimitar, segundo a doutrina pátria, o 
conceito de administração pública, identificando os seus princípios regentes – dentre 
eles, o da eficiência; compreender a atuação dos Tribunais de Contas no Brasil 
segundo disposto no texto da Constituição Federal Brasileira de 1988; apresentar 
conceito para o que seja uma Parceria Público-Privada, destacando aspectos gerais 
a ela correspondentes segundo texto da Lei nº 11.079/2004; investigar modelos 
internacionais de uso de PPPs para prestação de serviços públicos à população; 
traçar aspectos gerais relativos às PPPs em iluminação pública; compreender a 
relação entre as PPPs e o cumprimento, pela administração pública, do princípio 
constitucional da eficiência administrativa. A metodologia utilizada na investigação 
permite classificar a pesquisa como exploratória e descritiva quanto aos seus fins; 
bibliográfica e documental quanto às técnicas para coleta de dados; qualitativa em 
relação à abordagem do problema; e estudo de caso de PPPs de iluminação pública 
realizado nos municípios de Niterói/RJ e Rio de Janeiro/RJ. A análise dos dados é 
crítica de conteúdo. A problemática estabelecida para a presente pesquisa gira em 
torno do seguinte questionamento: Em se tratando de processos de Parcerias Público-
Privadas (PPPs) de iluminação pública, em que medida a atuação dos Tribunais de 
Contas pode ser considerada colaboração técnica para a sua análise, e até que ponto 
ela oferece empecilhos à sua efetivação? Os principais resultados obtidos apontaram 
no sentido de que a atuação dos Tribunais de Contas para análise dos processos de 
PPPs de iluminação pública pode ser apontada como elemento responsável pela 
grande quantidade, atualmente, de projetos/contratos paralisados, ou cancelados, o 
que faz com que se especule uma atuação não norteada pelo senso de colaboração 
técnica – como deveria ser – funcionando tão somente como empecilho à efetivação 
do contrato. Contudo, como se tratou de resultados baseados em dados documentais, 
tão somente, sugere-se para estudos futuros realizar pesquisas que busquem 
aprofundar os apontamentos aqui lançados, de modo a se confirmar – ou não – a 
hipótese considerada após a análise dos documentos pertinentes – qual seja, de que 
a atuação dos Tribunais de Contas nos processos de análise de PPPs de iluminação 
pública ao invés de se subsumir tão somente na colaboração técnica que se espera 
que esses órgãos forneçam, o que se tem é uma atuação na qual não se aplica a 
celeridade esperada para a efetivação desse tipo de contrato, indo de encontro à 
necessidade de observância pela administração pública da eficiência constitucional 
que abrange, dentre outras nuances, a necessidade de se cuidar para que não se 
imprima demasiada formalização e burocratização aos procedimentos, considerando 
a necessidade de se concretizar o interesse maior – que é o da coletividade. 
 
Palavras-chave: Parcerias Público-Privadas - Tribunais de Contas - Eficiência 
Administrativa - Celeridade. 



 

 

ABSTRACT 
 
 
This study has the general objective of analyzing the performance of the Courts of 
Accounts in the processes of Public-Private Partnerships (PPPs) for public lighting, 
seeking to understand the extent to which this may be considered technical 
collaboration or impediment to its effectiveness. It is also intended to delimit, according 
to national doctrine, the concept of Public Administration, identifying its governing 
principles - among them, efficiency; understand the performance of the Courts of 
Accounts in Brazil according to the provisions of the Brazilian Federal Constitution of 
1988; present a concept for what is a Public-Private Partnership, highlighting general 
aspects corresponding to it according to the text of Law No. 11,079/2004; investigate 
international models for using PPPs to provide public services to the population; outline 
general aspects related to PPPs in public lighting; understand the relationship between 
PPPs and compliance by the Public Administration with the constitutional principle of 
administrative efficiency. The methodology used in the investigation allows to classify 
the research as exploratory and descriptive, regarding its purposes; bibliographic and 
documentary, regarding the techniques for data collection; qualitative approach to the 
problem; and case study of public lighting PPPs carried out in the municipalities of 
Niterói/RJ and Rio de Janeiro/RJ. Data analysis is content critical. The problem 
established for this research revolves around the following question: In the case of 
public-private partnership (PPP) processes for public lighting, to what extent can the 
performance of the Courts of Auditors be considered a technical collaboration for their 
analysis and in what level does it hinder their implementation? The main results 
obtained pointed out that the time spent by the Courts of Accounts for the analysis of 
public lighting PPP processes is very long, which makes it possible to speculate a 
performance that is not guided by the sense of technical collaboration – as it should 
be – functioning only as a hindrance to the execution of the contract. However, as it 
was results based on documentary data, only, it is recommended, for future studies to 
carry out research that seeks to deepen the notes launched here, aiming to confirm - 
or not - the hypothesis considered after the analysis of the documents relevant - that 
is, that the performance of the Courts of Accounts in the analysis processes of public 
lighting PPPs, instead of being subsumed only in the technical collaboration that these 
bodies are expected to provide, what we have is a performance to which the expected 
speed for the execution of this type of contract does not apply, meeting the need for 
the Public Administration to observe constitutional efficiency, which bureaucratization 
of procedures, considering the need to realize the greatest interest –which is that of 
the community. 
 
Keywords: Public-Private Partnerships - Courts of Auditors - Administrative Efficiency 
- Speed. 
  



 

 

RESUMÉN 
 
 
Este estudio tiene el objetivo general de analizar el desempeño de los Tribunales de 
Cuentas en los procesos de Alianzas Público-Privadas (APP) para alumbrado público, 
buscando comprender en qué medida esto puede considerarse colaboración técnica 
o impedimento para su efectividad. También se pretende delimitar, de acuerdo con la 
doctrina nativa, el concepto de Administración Pública, identificando sus principios 
rectores, entre ellos, el de eficiencia; comprender el desempeño de los Tribunales de 
Cuentas en Brasil de acuerdo con las disposiciones de la Constitución Federal 
brasileña de 1988; presentar un concepto de lo que es una Asociación Público-
Privada, destacando los aspectos generales correspondientes según el texto de la Ley 
N ° 11.079/2004; investigar modelos internacionales para usar las APP para 
proporcionar servicios públicos a la población; esbozar aspectos generales 
relacionados con las APP en alumbrado público; Comprender la relación entre las APP 
y el cumplimiento por parte de la Administración Pública del principio constitucional de 
eficiencia administrativa. La metodología utilizada en la investigación permite clasificar 
la investigación como exploratoria y descriptiva, con respecto a sus propósitos; 
bibliográfica y documental, sobre las técnicas para la recopilación de datos; enfoque 
cualitativo del problema; y estudio de caso de APP de alumbrado público realizadas 
en los municipios de Niterói/RJ y Rio de Janeiro/RJ. El análisis de datos es de 
contenido crítico. El problema establecido para esta investigación se relaciona con la 
siguiente pregunta: En el caso de procesos de colaboración público-privada (APP) 
para alumbrado público, ¿en qué medida se puede considerar la actuación de los 
Tribunales de Cuentas una colaboración técnica para su análisis o un perjuicio de su 
eficacia? Los principales resultados obtenidos señalaron que el tiempo empleado por 
los Tribunales de Cuentas para el análisis de los procesos de PPP de alumbrado 
público es muy largo, lo que permite especular un rendimiento que no está guiado por 
el sentido de colaboración técnica, como debería ser, funcionando solo como un 
obstáculo para la ejecución del contrato. Sin embargo, como los resultados se basaron 
en datos documentales, solo se sugiere, para futuros estudios, llevar a cabo una 
investigación que busque profundizar las notas lanzadas aquí, para confirmar o no la 
hipótesis considerada después del análisis de los documentos  relevante – es decir, 
que el desempeño de los Tribunales de Cuentas en los procesos de análisis de las 
APP de alumbrado público, en lugar de estar incluido únicamente en la colaboración 
técnica que se espera que estos organismos brinden, lo que tenemos es un 
desempeño al que la velocidad esperada para la ejecución de este tipo de contrato no 
se aplica, lo que satisface la necesidad de que la Administración Pública observe la 
eficiencia constitucional, que incluye, entre otros matices, la necesidad de tener 
cuidado para que no se imprima demasiada formalización y burocratización de los 
procedimientos, considerando la necesidad de lograr el mayor interés – que es el de 
la comunidad. 
 
Palabras clave: Asociaciones Público-Privadas - Tribunales de Cuentas - Eficiencia 
Administrativa - Velocidad. 
  
 
  
 



 

 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

CF Constituição Federal 

Cosip Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública 

DB Design E Build 

DBFO Design, Build, Finance and Operate 
DF Distrito Federal 

FMI Fundo Monetário Internacional 

HÁ Housing Associations 

LC Lei Complementar 

NAO National Audit Office 

ODS Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

PDCA Plan - Do - Check - Act 

PFI Private Finance Initiative 

PPPS Parcerias Público-Privadas 

STF Supremo Tribunal Federal 

SCUT Sistema de Controle de Usuários e Tarifação 

TIP Taxa de Iluminação Pública 
  



 

 

 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

Gráfico 1 – Projetos/contratos ofertados por segmento (%). Posição: 25 de maio de 

2020 .......................................................................................................................... 48 

Gráfico 2 – Projetos/contratos ofertados por nível de ente político (%). Posição: 25 de 

maio de 2020 ............................................................................................................. 49 

Gráfico 3 – Situação dos projetos/contratos de iluminação pública (%). Posição: 25 de 

maio de 2020 ........................................................................................................... 500 

  



 

 

 

 

LISTA DE QUADROS  

Quadro 1 – Participação do TCM-RJ no projeto de PPP de iluminação pública do 

município do Rio de Janeiro ...................................................................................... 51 

Quadro 2 – Participação do TCE-RJ no projeto de PPP de iluminação pública do 

município de Niterói ................................................................................................... 54 

Quadro 3 – Quadro comparativo – Rio de Janeiro-RJ x Niterói-RJ ........................... 57 
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 13 

1  ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO BRASIL ........................................................ 16 

1.1 Conceito da Administração Pública ......................................................... 16 

1.2 Os princípios regentes da Administração Pública no Brasil ................. 17 

1.3  Os Tribunais de Contas no Brasil ............................................................. 19 

2 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS .................................................................. 29 

2.1  Conceito de parceria público-privada ...................................................... 29 

2.2  Disposições legais sobre a PPP no Brasil: Lei nº 11.079/2004 .............. 31 

2.3  Experiências de parcerias público-privada no Direito Comparado ....... 32 

2.4  PPPs em iluminação pública ..................................................................... 37 

2.5  As parcerias público-privadas e a eficiência administrativa .................. 43 

3  METODOLOGIA ................................................................................................. 46 

4  RESULTADOS E DISCUSSÃO ......................................................................... 48 

4.1  Pesquisa no município do Rio de Janeiro-RJ ......................................... 50 

4.2  Pesquisa no município de Niterói-RJ ....................................................... 53 

CONCLUSÃO ........................................................................................................... 63 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 66 

ANEXOS ................................................................................................................... 72 

Anexo 1 – Pesquisa no município do Rio de Janeiro-RJ .............................. 72 

Anexo 2 – Pesquisa no município de Niterói-RJ ............................................ 75 

 

 



13 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Com a crescente escassez de recursos públicos para responder às políticas 

públicas necessárias ao atendimento da população – principalmente dos mais 

necessitados – juntamente com a prioridade de prestar serviços públicos mais 

eficientes e eficazes, as limitações ao investimento público impostas pela lei fiscal 

brasileira e a insustentabilidade econômica de determinadas atividades foram alguns 

dos motivos mais importantes para a criação de uma nova ferramenta de gestão pela 

Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, qual seja, as Parcerias Público-Privadas 

(PPPs) (BRASIL, 2004). 

Segundo Gasparini (2012) as PPPs dizem respeito a qualquer ajuste 

celebrado entre um ente particular e a administração pública (independentemente do 

nível), a fim de permitir a execução de programas voltados ao bem-estar da sociedade 

em geral e ao desenvolvimento socioeconômico do país – como serviços concedidos, 

concessões de serviços anteriores a obras públicas, acordos/convênios e consórcios 

públicos. O seu objetivo principal é, pois, de acordo com o autor, promover uma 

cooperação entre os setores públicos e privados a fim de gerar bens e serviços para 

a sociedade, atingindo as expectativas de ambos.  

Desse modo, o que se tem é que nas PPPs fundamentalmente o ente público 

acaba assumindo a função de gerência, regulação e de fiscalização dos serviços 

ofertados, além do provimento da infraestrutura adequada para atendimento das 

demandas da sociedade (GASPARINI, 2012). Ou seja, as funções usualmente 

públicas são conferidas para a esfera privada, buscando, com isso, promover 

melhorias gerais nos serviços prestados à coletividade. 

Diante disso, com a economia vivendo momentos de instabilidade em que 

faltam recursos públicos para prover o devido atendimento à população de suas 

necessidades, os projetos de PPP representam uma relevante estratégia utilizada 

pelos governos na busca de ofertar uma desejada infraestrutura, cumprindo, assim, 

com o seu objetivo de cumprir o interesse público primário (do povo).  

Ao se analisar os procedimentos estabelecidos em um processo de PPP, 

verifica-se que uma parte importante e dispendiosa é a etapa de organização de 
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projetos, a qual requer estudos prévios, instrumentos jurídicos adequadamente 

formulados, análise da viabilidade econômico-financeira e demais procedimentos 

estabelecidos em lei. Ou seja, é um longo caminho a ser percorrido.  

Contudo, o que se tem nos distintos níveis federativos é a existência de uma 

administração pública com equipe e capacidade técnica e gerencial ainda insuficientes 

para responder às necessidades dessas etapas, o que torna possível afirmar que no 

Brasil os projetos de PPP que alcançam êxito levaram vários anos para serem 

efetivados.  

Sendo assim, a problemática estabelecida para a presente pesquisa gira em 

torno do seguinte questionamento: em que medida, em se tratando de processos de 

Parcerias Público-Privadas (PPPs) de iluminação pública, a atuação dos Tribunais de 

Contas pode ser considerada colaboração técnica para a sua análise, e até que ponto 

ela oferece empecilhos à sua efetivação? 

O objetivo geral é analisar a atuação dos Tribunais de Contas nos processos 

de Parcerias Público-Privadas (PPPs) de iluminação pública no Estado do Rio de 

Janeiro, buscando compreender em que medida essa atuação pode ser considerada 

uma colaboração técnica ou empecilho à efetivação de tal parceria. Para atingi-lo, os 

objetivos específicos são: 

● delimitar, segundo a doutrina pátria, o conceito de administração pública 

identificando os seus princípios regentes – dentre eles, o da eficiência; 

● compreender a atuação dos Tribunais de Contas no Brasil segundo 

disposto no texto da Constituição Federal (CF) Brasileira de 1988; 

● apresentar conceito para o que seja uma Parceria Público-Privada, 

destacando aspectos gerais a ela correspondentes segundo texto da Lei 

nº 11.079/2004; 

● investigar modelos internacionais de uso de PPPs para prestação de 

serviços públicos à população; 

● compreender a relação entre as PPPs e o cumprimento pela 

administração pública do princípio constitucional da eficiência 

administrativa. 
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A escolha do tema e abordagem justificam-se na necessidade sentida de 

analisar a atuação do Tribunal de Contas na aprovação de projetos de PPPs, fazendo 

tal incursão balizado pelo princípio da eficiência, que direciona a atuação 

administrativa no país. 

A metodologia utilizada na pesquisa permite classificar o estudo como 

exploratório e descritivo com relação aos seus objetivos/propósitos; bibliográfico e 

documental referente às técnicas de coleta de dados adotadas, com abordagem do 

problema a partir de uma perspectiva qualitativa; e estudo de casos múltiplos com 

enfoque holístico. A análise de dados procede por conteúdo. 

Buscando proporcionar melhor apresentação dos resultados, optou-se por 

estruturar o desenvolvimento em capítulos. 

No primeiro capítulo propõe-se delimitar, segundo disposto na doutrina pátria, 

o conceito de administração pública. É nesse momento também que se busca 

identificar os seus princípios regentes (explícitos e implícitos), dentre eles o da 

eficiência. Nesse capítulo são ainda apresentados breves apontamentos sobre a 

atuação dos Tribunais de Contas no Brasil, seguindo o disposto no texto da 

Constituição Federal (CF) Brasileira de 1988, de modo a formar embasamento teórico 

para a análise pretendida nesse estudo. 

O segundo capítulo versa sobre as PPPs e apresenta inicialmente um 

conceito para o referido instituto jurídico, destacando aspectos gerais a ele 

correspondentes segundo texto da Lei nº 11.079/2004. Também são apresentados 

modelos internacionais de uso de PPPs para prestação de serviços públicos à 

população, traçando aspectos gerais relativos às PPPs em iluminação pública – objeto 

desse estudo – buscando-se ainda lançar apontamentos sobre a relação entre as 

PPPs e o cumprimento pela administração pública, do referido princípio constitucional 

da eficiência administrativa. 
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1  ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO BRASIL 

 

A administração não é algo recente na vida humana. Concordamos com 

Bächtold ao mencionar que “[...] nem o homem das cavernas escapou da 

administração pública!” (BACHTOLD, 2008, p. 15). Encontramos vestígios da 

administração desde a Idade das Pedras onde o homem passou a planejar, a 

organizar-se em sociedade. Da organização dependia sua segurança e alimentação, 

assim, se planejava o tempo, as tarefas e os recursos utilizados para seu sustento.  

Todavia, a administração no campo científico surgiu com as mudanças 

advindas da revolução industrial no interior do modo de produção capitalista.  Segundo 

Chiavenato (2008, p. 23): 

 

No despontar do século XX, dois engenheiros desenvolveram os primeiros 
trabalhos pioneiros a respeito da Administração. Um era americano, Frederick 
Winslow Taylor, e iniciou a chamada Escola da Administração Científica, 
preocupada em aumentar a eficiência da indústria por meio da racionalização 
do trabalho do operário. O outro era europeu, Henri Fayol, e desenvolveu a 
chamada Teoria Clássica, preocupada em aumentar a eficiência da empresa 
por meio de sua organização e da aplicação de princípios gerais da 
Administração em bases científicas. Muito embora ambos não tenham se 
comunicado entre si e tenham partido de pontos de vista diferentes e mesmo 
opostos, o certo é que suas ideias constituem as bases da chamada 
Abordagem Clássica da Administração, cujos postulados dominaram as 
quatro primeiras décadas do século XX no panorama administrativo das 
organizações. 

 

Diante destas concepções iniciais, propõe-se no subcapítulo seguinte 

apresentar breve conceito para o que seja a administração pública como forma de 

introduzir os apontamentos pretendidos para essa parte do estudo. 

 

1.1 Conceito da Administração Pública 

 

Podemos pensar em administração pública nestes termos, mas, nesse caso, 

seria melhor falar de gestão pública. Administração pública propriamente dita é outra 

coisa, é um dos dois elementos que constituem um estado, o outro sendo a lei ou a 

ordem jurídica. O estado é o sistema constitucional-legal e a administração pública 

que o garante (BRESSER-PEREIRA, 2013). 
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Pode-se interpretar a administração pública como um processo de gestão que 

visa gerar melhorias nos serviços ofertados pelo Estado à população. Trata-se de um 

composto de órgãos, serviços e agentes estatais que objetiva atender as demandas 

sociais como segurança, saúde e bem-estar da população (SILVA, 2013). 

Di Pietro (2014), por sua vez, sustenta que pode se classificar a administração 

pública em administração pública objetiva e administração pública subjetiva. 

A primeira classificação relaciona-se às atividades realizadas por pessoas 

coletivas, órgãos e agentes responsáveis por responder às necessidades coletivas 

específicas. A segunda, no entanto, aos órgãos que incluem pessoas jurídicas 

políticas como Municípios, Distrito Federal, Estados e União, sendo a esses conferido 

pela lei o exercício de funções administrativas (DI PIETRO, 2014). 

Meirelles (2013), por outro lado, define a administração pública como a 

ferramenta que o Estado deve colocar em prática as opções políticas do governo. 

Dessa forma, a administração pública pode ser entendida, em termos 

aproximados, como a máquina pública em geral que inclui órgãos, serviços e agentes 

que servem o Estado, cujo objetivo é limitado à satisfação do que interessa ao público. 

 

1.2 Os princípios regentes da Administração Pública no Brasil 

 

Como foi visto anteriormente é possível afirmar que a administração pública 

se ocupa da gestão da coisa pública, mantendo observância estrita ao interesse 

público na medida em que a sua atuação deve ser em prol da sociedade. Dessa noção 

extrai-se aquela que se pode considerar a base do regime jurídico administrativo, que 

é a submissão da atuação administrativa ao interesse público, assumindo este para o 

agente público caráter de norma indisponível que lhe autoriza, por tal característica, a 

até sobrepor o interesse do particular caso este venha a afrontar o interesse coletivo. 

A base do regime jurídico administrativo baseia-se, portanto, em dois princípios: o da 

supremacia do interesse público sobre o particular, e da indisponibilidade do interesse 

público (CARVALHO, 2017). 

O primeiro princípio sobre o qual se pauta o regime jurídico administrativo 

brasileiro é o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. Por este 
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princípio, o interesse público, cujo atendimento estaria a cargo do Estado, está em 

posição de vantagem jurídica em relação ao interesse do particular.  

Para Bittencourt (2011) o Estado seria munido de determinadas prerrogativas 

para poder fazer prevalecer o interesse da coletividade sobre o interesse individual. 

São, portanto, determinados direitos conferidos ao Estado que o coloca em uma 

posição de destaque em relação ao particular – mas, não para cumprir os seus 

próprios interesses, e sim o do povo, titular do poder constituinte originário, detentor 

do interesse público primário. Um exemplo da efetivação do princípio da supremacia 

do interesse público é a desapropriação, em que se sacrifica o direito do indivíduo 

sobre a propriedade em detrimento de um interesse maior – o da coletividade 

(CARVALHO, 2017). 

Em relação ao segundo princípio do regime jurídico administrativo tem-se a 

indisponibilidade do interesse público, segundo o qual são estabelecidas limitações à 

atuação do agente público com vistas a evitar que este exerça as suas atividades em 

busca de vantagens indevidas (MELLO, 2014).   

Compreendem, pois, um poder-dever de agir do agente público que o compeli 

à ação sempre pautada no interesse público primário (do povo), não se quedando a 

interesse particular (CARVALHO, 2017). Isto se deve ao fato de que, segundo Mello, 

na gestão pública os interesses não estão livremente disponíveis ao agente público, 

que deve cumpri-los de acordo com a finalidade (pública) a que estejam relacionados 

(MELLO, 2014; CARVALHO, 2017). 

Por este princípio, então, a atuação do agente público se encontra adstrita à 

consecução da finalidade pública, devendo se pautar apenas no cumprimento do 

interesse do grupo social em sua totalidade, sob pena de ser a atuação fora destas 

limitações considerada desvio de finalidade – conduta esta não amparada na esfera 

do direito (CARVALHO, 2017).  

Desses importantes princípios basilares do regime jurídico administrativo 

derivam outros mais, estando alguns expressos no texto constitucional (no artigo 37, 

caput, da CF de 1988), a saber, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a 

publicidade e a eficiência (BRASIL, 1988); e outros implícitos que são, segundo 
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Carvalho (2017), da autotutela, da continuidade, da razoabilidade, da 

proporcionalidade, da isonomia, da finalidade e da segurança jurídica. 

 

 

1.3  Os Tribunais de Contas no Brasil  

 

Considerados órgãos de auxílio do Poder Legislativo, os Tribunais de Contas 

prestam apoio no exercício de uma de suas funções típicas desse Poder, qual seja, a 

de fiscalização das contas públicas e da administração pública. A estrutura do Tribunal 

de Contas no texto constitucional envolve, normalmente, a submissão de contas do 

chefe do executivo a um determinado órgão específico de contas (CARVALHO, 2019).  

O Tribunal de Contas auxilia o Poder Legislativo em sua função de legislador, 

a partir do controle das contas públicas, oferecendo um parecer preliminar a fim de 

validar as contas do Chefe do Executivo (BULOS, 2018). 

No caso da aprovação anual de contas do chefe do executivo, o parecer do 

Tribunal de Contas é meramente uma peça técnica que orienta o Legislativo a 

efetivamente aprovar, rejeitar, ou aprovar com ressalvas as contas do administrador 

público (BULOS, 2018). 

Contudo, as demais funções do Tribunal de Contas, mesmo sendo um ente 

auxiliador do Legislativo, são funções que podem ser realizadas por si só, 

independentemente de intermediação do Legislativo (CARVALHO, 2019). 

Assim, nota-se com alguma facilidade da leitura do artigo 71, que o controle 

externo sob responsabilidade do Congresso Nacional deve ser executado com o apoio 

do Tribunal de Contas da União, cuja função está em analisar a prestação de contas 

anual do Presidente da República, por meio de parecer prévio, ou seja, ele oferece 

parecer prévio para auxiliar o Legislativo, mas os outros incisos, as outras atribuições, 

não são orientações para o Legislativo (BULOS, 2018). 

Na função mais importante do controle externo, que é a de julgar as contas do 

poder executivo, o Tribunal de Contas oferece um mero parecer técnico que não 

vincula, contudo, as suas demais funções são exercidas em nome próprio (BULOS, 

2018). 
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Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido 
com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: 
I - Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, 
mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar 
de seu recebimento; 
II - Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por 
dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas 
as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, 
e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra 
irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público; 
III - Apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de 
pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as 
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as 
nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das 
concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as 
melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato 
concessório; 
IV - Realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado 
Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de 
natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas 
unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e 
demais entidades referidas no inciso II; 
V - Fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo 
capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do 
tratado constitutivo; 
VI - Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União 
mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a 
Estado, ao Distrito Federal ou a Município; 
VII - Prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por 
qualquer de suas Casas, ou por qualquer das respectivas Comissões, sobre 
a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e 
sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas; 
VIII - Aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou 
irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre 
outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário; 
IX - Assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências 
necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade; 
X - Sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a 
decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal; 
XI - Representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos 
apurados. 
§ 1º No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo 
Congresso Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as 
medidas cabíveis. 
§ 2º Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa 
dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal 
decidirá a respeito. 
§ 3º As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa 
terão eficácia de título executivo. 
§ 4º O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e 

anualmente, relatório de suas atividades (BRASIL, 1988, s.p.). 

 

Da leitura desse dispositivo tem-se o seguinte: as contas da Presidência da 
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República são apreciadas pelo Congresso Nacional com auxílio do Tribunal de Contas 

da União, formado por 9 Ministros, sendo 6 nomeados pelo Congresso, e 3 pelo 

próprio Presidente. Entre os membros nomeados pelo Presidente, ele está vinculado 

em relação a dois deles: um será da carreira de auditores do Tribunal de Contas e 

outro membro do Ministério Público de contas. Assim, apenas um será de livre 

nomeação (CARVALHO, 2019). 

As contas dos Governadores serão apreciadas pela Assembleia Legislativa, 

com apoio do Tribunal de Contas do Estado com 7 Conselheiros. Nesse tocante, 

importante atentar para a matéria da Súmula 653 do Supremo Tribunal Federal (STF), 

que dispõe o seguinte:  

 

No Tribunal de Contas Estadual, composto por sete conselheiros, quatro 
devem ser escolhidos pela Assembleia Legislativa e três pelo chefe do Poder 
Executivo estadual, cabendo a este indicar um dentre auditores e outro dentre 
membros do Ministério Público, e um terceiro a sua livre escolha (STF, 2003, 
s.p.). 

 

Trata-se de aplicação do princípio da simetria entre o Tribunal de Contas da 

União, dos Estados e do Distrito Federal. Assim, aplicando-se a simetria do modelo 

federal, dos 7 Conselheiros, 4 serão nomeados pela Assembleia e 3 são nomeados 

pelo Governador, mas este também estará vinculado a um auditor de contas e um do 

membro do Ministério Público de contas (BULOS, 2018).  

Quanto aos Prefeitos, a Câmara Municipal julga as contas, mas o órgão de 

auxílio varia. A Constituição afirma que o órgão de auxílio será o Tribunal de Contas 

dos Estados ou do Município, ou ainda os Conselhos ou Tribunais de Contas dos 

Municípios, onde houver (BULOS, 2018). Confira-se: 

 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo 
Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do 
Poder Executivo Municipal, na forma da lei.  
§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos 
Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou 
Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver (BRASIL, 1988, s.p.). 

 

De acordo com Bulos (2018), a expressão “onde houver”, incluída no § 1º do 
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artigo 31 da CF, é compreendida a partir do sentido de que a Carta Magna vedou a 

criação de órgãos de contas municipais (tribunais de contas vinculados à pessoa 

jurídica município), mas preservou aqueles que já existiam na data da sua publicação 

– a saber, os municípios do Rio de Janeiro e de São Paulo, que são os únicos no país 

que possuem tribunal de contas municipais (BULOS, 2018). 

Alguns Estados possuem órgãos chamados “Tribunais de Contas dos 

Municípios”, mas esses órgãos são Tribunais de Contas ligados à pessoa jurídica 

estado, mas que auxiliam as contas de todos os municípios. Não havendo esse 

tribunal (que é órgão estadual, mas voltado às contas dos municípios), o próprio 

Tribunal de Contas do Estado é que auxilia as Câmaras Municipais na análise das 

contas públicas dos Prefeitos (CARVALHO, 2019). 

As contas do Governador do DF são apreciadas pela Câmara Legislativa do DF 

com auxílio do Tribunal de Contas do DF, sendo válidas todas as observações feitas 

para o estadual (ARMANDO, 2018). 

Em relação ao Governador do Território, quem aprecia é o Congresso Nacional 

auxiliado pelo Tribunal de Contas da União. A Súmula 653 do STF é aplicada aos 

Estados, porque se aplicou o princípio da simetria do Tribunal de Contas Estadual e 

do DF (ARMANDO, 2018). 

Vale lembrar que os Tribunais de Contas são concebidos como órgãos de apoio 

do Poder Legislativo, sendo a atividade de controle externo das contas públicas 

função típica do Legislativo (CARVALHO, 2019). 

Em razão disso, a responsabilidade de julgar anualmente as contas do 

Executivo é do Congresso Nacional (Legislativo), competindo ao Tribunal de Contas 

da União apenas a emissão de prévio parecer, recomendando a aprovação, 

aprovação com ressalvas ou rejeição, nos termos dos arts. 49, IX e 71, I, da CF, c/c 

artigo 36 da Lei nº 8.443/1992: 

 

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:  
[...]  
IX - Julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e 
apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo; 
 
[...] Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido 
com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: 
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I - Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, 
mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar 
de seu recebimento; (BRASIL, 1988, s.p.). 
 
Art. 36, L8443. Ao Tribunal de Contas da União compete, na forma 
estabelecida no Regimento Interno, apreciar as contas prestadas anualmente 
pelo Presidente da República, mediante parecer prévio a ser elaborado em 
sessenta dias a contar de seu recebimento. 
Parágrafo único. As contas consistirão nos balanços gerais da União e no 
relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo 
sobre a execução dos orçamentos de que trata o § 5° do art. 165 da 
Constituição Federal (BRASIL, 1992, s.p.). 

 

Em relação a esse ponto, é importante analisar o que diz o artigo 31, § 2º, da 

CF de 1988, que tem uma redação um pouco confusa quanto aos Tribunais de Contas 

dos Municípios: 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo 
Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do 
Poder Executivo Municipal, na forma da lei.  
[...] 
§ 2º O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o 
Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de 
dois terços dos membros da Câmara Municipal (BRASIL, 1988). 

 

Essa redação do § 2º conduz a uma possível leitura que seria a seguinte (e até 

então majoritária): sobre as contas dos Municípios, o parecer prévio do órgão de 

contas, a princípio, é válido, produz efeitos por si só e, caso o Legislativo municipal 

queira afastar essas contas, teria que por 2/3 afastar expressamente a conclusão do 

parecer (ARMANDO, 2018). 

Durante muito tempo se entendeu que, no caso dos Municípios, o parecer seria 

vinculante e a Câmara Municipal é que teria o ônus argumentativo de afastar o 

parecer, que já estaria valendo desde a desaprovação pelo órgão de contas 

competente. A consequência prática é a inelegibilidade. Muitos prefeitos ficavam 

inelegíveis pela interpretação de que o órgão de contas, para fins de inelegibilidade 

municipal, seria não o Legislativo, mas o órgão de auxílio contábil (BULOS, 2018). O 

indivíduo, assim, se enquadrava na Lei da Ficha Limpa (artigo 14, §9º, da CF de 1988 

e LC nº 64/1990): 
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Art. 14 [...]  
§ 9º. Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os 
prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a 
moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do 
candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do 
poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na 
administração direta ou indireta (BRASIL, 1988, s.p.). 
 
Art. 1º. São inelegíveis:  
I - Para qualquer cargo: 
[...] 
g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções 
públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de 
improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, 
salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para 
as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir 
da data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso II do art. 71 da 
Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de 
mandatários que houverem agido nessa condição (BRASIL, 1990); 

 

No caso dos Municípios, questionava-se quem seria o órgão competente para 

rejeitar contas: a Câmara Municipal, o Tribunal de Contas do Município ou dos 

Municípios, a depender de qual deles prestam auxílio para o órgão legislativo (BULOS, 

2018). 

Essa controvérsia foi solucionada pelo Supremo no informativo 834, no sentido 

de que para todos os fins, quem é responsável por aprovar ou rejeitar contas, mesmo 

no modelo municipal, sempre é o Poder Legislativo (BULOS, 2018). 

O fato de no artigo 31, § 2º, constar uma maioria de 2/3 para rejeitar as 

conclusões do parecer, trata-se meramente de uma maioria de votos necessária para 

aprovação ou rejeição do parecer, não significando que o poder de deliberar tenha 

sido transferido do órgão legislativo para o órgão de contas. A última palavra é do 

Poder Legislativo de modo que o parecer só produz qualquer efeito depois da 

deliberação da Câmara Municipal, independente do fato de ser elevada a maioria de 

votos necessários para rejeitar o parecer (CARVALHO, 2019). Para fins de 

inelegibilidade, para quaisquer finalidades, só se considera as contas rejeitadas, 

mesmo no caso dos municípios (as contas do Prefeito), depois da votação da 

manifestação expressa pela Câmara Municipal (BULOS, 2018; CARVALHO, 2019). 

Assim, se passaram quinze anos sem aprovar as contas – apesar de o parecer 

prévio sinalizar pela rejeição. Aquele prefeito não está inelegível para fins, por 
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exemplo, da Lei das inelegibilidades, apelidada de Lei da Ficha Limpa (BULOS, 2018). 

Verifique-se o precedente: 

INFORMATIVO Nº 834, STF 
Contas de prefeito e competência para julgar - 3 
Ao analisar o RE 729.744/MG, apreciado conjuntamente com o RE 
848.826/DF (acima noticiado), a Corte, por decisão majoritária, negou 
provimento ao recurso extraordinário. No caso, a controvérsia diz respeito à 
competência exclusiva da câmara municipal para o julgamento das contas de 
prefeito, sendo o parecer prévio do tribunal de contas meramente opinativo. 
O Plenário manteve o deferimento do pedido de registro de candidato ao 
cargo de prefeito que tivera suas contas rejeitadas pelo tribunal de contas 
estadual. Frisou que, no tocante às contas do chefe do Poder Executivo, a 
Constituição conferiria ao Poder Legislativo, além do desempenho de funções 
institucionais legiferantes, a função de controle e fiscalização de contas, em 
razão de sua condição de órgão de Poder, a qual se desenvolveria por meio 
de processo político-administrativo, cuja instrução se iniciaria na apreciação 
técnica do tribunal de contas.  
No âmbito municipal, o controle externo das contas do prefeito também 
constituiria uma das prerrogativas institucionais da câmara dos vereadores, 
exercida com o auxílio dos tribunais de contas do estado ou do município, 
nos termos do art. 31 da CF. Ressaltou que a expressão “só deixará de 
prevalecer”, constante do § 2º do citado artigo, deveria ser interpretada de 
forma sistêmica, de modo a se referir à necessidade de quórum qualificado 
para a rejeição do parecer emitido pela corte de contas. 
O Tribunal avaliou que, se caberia exclusivamente ao Poder Legislativo o 
julgamento das contas anuais do chefe do Executivo, com mais razão não se 
poderia conferir natureza jurídica de decisão, com efeitos imediatos, ao 
parecer emitido pelo tribunal de contas que opinasse pela desaprovação das 
contas de prefeito até manifestação expressa da câmara municipal. O 
entendimento de que o parecer conclusivo do tribunal de contas produziria 
efeitos imediatos, que se tornariam permanentes no caso do silêncio da casa 
legislativa, ofenderia a regra do art. 71, I, da CF. Essa previsão dispõe que, 
na análise das contas do Chefe do Poder Executivo, os tribunais de contas 
emitiriam parecer prévio, consubstanciado em pronunciamento técnico, sem 
conteúdo deliberativo, com o fim de subsidiar as atribuições fiscalizadoras do 
Poder Legislativo, que não estaria obrigado a se vincular à manifestação 
opinativa daquele órgão auxiliar. O ordenamento jurídico pátrio não admitiria 
o julgamento ficto de contas, por decurso de prazo, sob pena de permitir-se 
à câmara municipal delegar ao tribunal de contas, órgão auxiliar, competência 
constitucional que lhe seria própria, além de criar-se sanção ao decurso de 
prazo, inexistente na Constituição. Do mesmo modo, não se conformariam 
com o texto constitucional previsões normativas que considerassem 
recomendadas as contas do município nos casos em que o parecer técnico 
não fosse emitido no prazo legal e permitissem às câmaras municipais o seu 
julgamento independentemente do parecer do tribunal de contas. Ademais, 
seria importante sublinhar que, na apreciação das contas anuais do prefeito, 
não haveria julgamento dele próprio, mas deliberação sobre a exatidão da 
execução orçamentária do município. A rejeição das contas teria o condão de 
gerar, como consequência, a caracterização da inelegibilidade do prefeito, 
nos termos do art. 1º, I, “g”, da Lei Complementar 64/1990. Não se poderia 
admitir, dentro desse sistema, que o parecer opinativo do tribunal de contas 
tivesse o condão de gerar tais consequências ao chefe de Poder local. 
Ressaltou, entretanto, que, no caso de a câmara municipal aprovar as contas 
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do prefeito, o que se afastaria seria apenas a sua inelegibilidade. Os fatos 
apurados no processo político-administrativo poderiam dar ensejo à sua 
responsabilização civil, criminal ou administrativa. Vencidos os Ministros Luiz 
Fux e Dias Toffoli, que proviam o recurso. Aduziam que o parecer prévio 
emitido pelo tribunal de contas apenas deixaria de prevalecer por decisão de 
dois terços dos membros do Poder Legislativo local. Esse documento, então, 
passaria a produzir efeitos integralmente a partir de sua edição. A eficácia 
cessaria, porém, se e quando apreciado e rejeitado por deliberação dos 
vereadores. Analisou que entendimento contrário teria a consequência 
prática de tornar o parecer emitido pelo órgão competente um nada jurídico, 
dado o efeito paralisante de omissão do Poder Legislativo. Em seguida, o 
Tribunal suspendeu o julgamento e deliberou fixar a tese da repercussão 
geral em outra assentada. RE 848826/DF, rel. orig. Min. Roberto Barroso, 
red. p/ o acórdão Min. Ricardo Lewandowski, 10.8.2016. (RE-848826).(STF, 
2016, s.p.). 

 

Traçados esses importantes apontamentos sobre os Tribunais de Contas, que 

são responsáveis por exercer uma das funções típicas do Legislativo – qual seja, a de 

fiscalizar as contas públicas e da administração pública – será o capítulo seguinte 

destinado especificamente a tratar as PPPs, adentrando-se na sequência à análise 

de sua sistemática sob a perspectiva da eficiência administrativa no Brasil, de modo 

a enfrentar pontualmente aspectos relacionados ao tema do presente estudo. 

No que tange à análise de projetos relativos às PPPs, os Tribunais de Contas 

costumam manifestar algumas preocupações no que  diz respeito à utilização delas 

em iniciativas que não se adequam às finalidades desse Instituto; outra, por sua vez, 

está centrada no possível comprometimento orçamentário trazido pelas Parcerias 

Público-Privadas e a possibilidade de geração de dívidas ao Poder Público nas 

ocasiões em que não são adequadamente distribuídos os riscos entre o Poder Público 

e o Particular, que podem comprometer o futuro de um ente federativo. 

Algumas matérias são objeto de discussão nos Tribunais de Contas seguindo, 

portanto, alguns exames prévios de editais julgados e notas taquigráficas sobre o 

tema, no Tribunal de Contas de São Paulo: 

 

Acorda o E. Tribunal Pleno, em Sessão de 19 de março de 2014, pelo voto 
do Substituto de Conselheiro Samy Wurman, e dos Conselheiros Antonio 
Roque Citadini, Renato Martins Costa, Robson Marinho, Dimas Eduardo 
Ramalho e Sidney Estanislau Beraldo, na conformidade das correspondentes 
notas taquigráficas, julgar procedente a Representação objeto do Processo 
008.989.14-7. 
Decidiu, ainda, com fundamento do inciso III do artigo 104 da Lei 
Complementar Estadual nº 709/93, aplicar ao responsável pelo certame, 
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Senhor Marcio Cavalcanti Pampuri, Prefeito do Município de Mairiporã, a 
multa correspondente a 200 (duzentas) vezes o valor da UFESP (Unidade 
Fiscal do Estado de São Paulo), em razão do não atendimento de 
determinação desta Corte, a ser recolhida no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados do trânsito em julgado da decisão. 

À margem do julgamento foi acolhida proposta do Ministério Público 
de Contas no sentido da abertura de procedimento administrativo no âmbito 
deste Tribunal para estudos referentes à transição de responsabilidade dos 
serviços de iluminação pública das concessionárias de energia aos 
Municípios e ao Distrito Federal, a partir da Resolução Normativa nº 414 de 
09/09/10 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL [...]”. 

“TC-000745/010/07 – Relator Conselheiro Edgard Camargo 
Rodrigues 

- Parceria Público-Privada firmada entre PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE RIO CLARO e SANEAMENTO RIO CLARO S/A, na 
modalidade concessão administrativa, com vistas à prestação de serviço de 
esgota- mento sanitário e execução de obras de complementação, 
adequação e modernização do sistema de esgoto no Município de Rio Claro. 

[...] 
Nestas condições, voto pela regularidade da Concorrência Pública  

n.º 03/2006 e do instrumento de contrato da concessão administrativa 
(Contrato n.º 13/2007) firmado  pela  PREFEITURA  DO  MUNICÍPIO DE RIO 
CLARO com SANEAMENTO RIO CLARO S/A [...]” (Segunda 

Câmara, em Sessão de 03/12/13. Aresto publicado no DOE de 
17/01/14, com trânsito em julgado em 03/02/14). 

“TC-000300/007/10 – Relator Conselheiro Antonio Roque Citadini – 
Contrato nº 300100/2010, de 15/01/12, firmado entre a Prefeitura Muni- cipal 
de Jacareí e a Concessão Ambiental Jacareí Ltda., objetivando a prestação 
de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no 
Município de Jacareí. 

[...] 
Diante de todo o exposto, voto pela regularidade da contratação em 

apreço, bem como dos termos aditivos, sem embargos das recomendações 
constantes nos autos” (Segunda Câmara, em Sessão de 24/11/15. Aresto 
publicado no DOE de 17/12/15, com trânsito em julgado em 02/02/16).” 

“TC-000779/013/10 – Relatora Conselheira Substituta Silvia Monteiro 
– Parceria público-privada, na modalidade concessão administrativa, 
ajustada entre a Prefeitura Municipal de São Carlos e a São Carlos Ambiental 
– Serviços de Limpeza Urbana e Tratamento de Resíduos Ltda. – Sociedade 
de Propósito Específico (SPE), tendo por objeto a execução do serviço de 
limpeza pública, no valor total de R$ 191.511.674,40, precedida de 
concorrência pública (menor valor da contraprestação a ser paga pela 
administração) e com prazo inicial de 20 anos, assinada em 23/08/10. 

[...] 
Diante do exposto, voto pela regularidade da concorrência e do 

contrato de concessão administrativa em exame [...]” (Segunda Câmara, em 
Sessão de 10/11/15. Aresto publicado no DOE de 01/12/15, com trânsito em 
julgado em 16/12/15).” 

“TC-026550/026/08 – Relator Conselheiro Eduardo Bittencourt 
Carvalho - Parceria público-privada, na modalidade administrativa, para a 
prestação de serviços de manutenção de barragens; inspeção e manutenção 
de túneis e canais de interligação de barragens; manutenção civil e 
eletromecânica em unidades integrantes do sistema; tratamento e disposição 
final do lodo gerado na produção de água tratada, serviços auxiliares; 
ampliação da capacidade da Estação de Tratamento de Água de Taiaçupeba, 
construção das adutoras e de outras utilidades – Sistema Produtor do Alto 
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Tietê – SPAT. Licitação 
– Concorrência Internacional. Contrato de Concessão Administrativa 

celebrado em 18/06/08, pelo valor de R$ 997.377.948,00, entre a Companhia 
de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP e a CAB – 
Sistema Produtor Alto Tietê S/A (Consórcio formado pelas Empresas Galvão 
Engenharia S/A e Companhia de Águas do Brasil – CAB – Ambiental). 

[...] 
Ante o exposto, e colocando-me de acordo com o posicionamento 

unânime dos órgãos técnicos, VOTO pela REGULARIDADE da Concorrência 
Internacional SABESP CSS 6651/06 e do Contrato n° 6651/06, celebrados 
entre a COMPANHIA DO SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO, 
SABESP, e o SISTEMA PRODUTOR ALTO TIETÊ S/A, formado pelas 
empresas GALVÃO ENGENHARIA S/A e COMPANHIA DE ÁGUAS DO 
BRASIL – CAB – AMBIENTAL”. 

 
   

Assim, podemos observar que a maioria das manifestações dos Tribunais de 

Contas sobre projetos de PPP´s, competem sobre a análise de editais já em sua fase 

externa, ou seja, com a licitação já publicada para ampla concorrência, não atuando 

de forma participativa em projetos que ainda se encontram na fase interna, o que 

aumenta ainda mais a responsabilidade do gestor público na elaboração dos mesmos.  

Como exemplo de organização e antecipação aos possíveis entraves aos 

projetos de parceria público-privada, o Tribunal de Contas da União através da 

Instrução Normativa Nº 81, de 20 de junho de 2018, criou um regramento para 

fiscalização dos processos que envolvem as desestatizações na esfera federal. 

 

Art. 2 [...] 
§ 2º Para fins de planejamento das ações de controle, os órgãos gestores dos 
processos de desestatização deverão encaminhar ao Tribunal de Contas da 
União extrato do planejamento da desestatização prevista, em que conste a 
descrição do objeto, previsão do valor dos investimentos, sua relevância, 
localização e respectivo cronograma licitatório, com antecedência mínima de 
cento e cinquenta dias da data prevista para publicação do edital (BRASIL, 
2018, s.p.). 

 

Diferentemente da imensa maioria dos Tribunais de Contas Estaduais e 

Municipais, há uma preocupação de análise prévia por parte do TCU, devidamente 

regrada para os projetos que envolvem a desestatização, e isso inclui as parcerias 

público-privadas no âmbito da União. 
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2 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 

 

Neste capítulo o propósito é abordar aspectos gerais pertinentes às parcerias 

público-privadas. Será, portanto, apresentado conceito para o termo, bem como 

delineada evolução histórica da temática no Brasil. Feito isso, serão traçadas 

considerações gerais sobre os ditames da Lei nº 11.079/2004, que regulamenta a 

matéria no país, bem como relatadas experiências de parcerias público-privadas no 

Direito Comparado. 

 

2.1  Conceito de parceria público-privada 

 

De acordo com redação do inciso XXI do artigo 37 da CF, resguardados os 

casos que estão dispostos na legislação brasileira, tanto as obras, os serviços, as 

compras e as alienações serão contratadas a partir da realização de processo de 

licitação pública, no qual se garanta a todos os concorrentes igualdade de condições, 

estabelecendo-se cláusulas com obrigações de pagamento, observadas as 

circunstâncias apresentadas na oferta, seguindo a lei que apenas irá permitir 

obrigação de qualificação econômica e técnica tidas como imprescindíveis para a 

execução das responsabilidades (BRASIL, 1988). A lei a que o legislador constituinte 

se referiu é a Lei nº 8.666, de 1993 (a Lei de Licitações), que regulamenta o artigo 37, 

inciso XXI, da CF, e institui normas para licitações e contratos da administração 

pública (BRASIL, 1993). 

A obrigatoriedade de contratar apenas a partir de uma licitação provém do 

objeto da gestão da administração pública, qual seja, o bem público, o que a compele 

a zelar unicamente pelo interesse coletivo, observando o regulamento contido no 

artigo 37 da CF de 1988, com redação alterada pela Emenda Constitucional nº 19, de 

1998, a qual fomentou a Reforma Administrativa do Estado, além da Lei de Licitações. 

É o que se extrai da lição de Mello (2014), que sustenta que os bens e os 

interesses na administração pública não estão disponíveis livremente à vontade do 

administrador. Antes, para este, aponta-se a obrigatoriedade de zelar, considerando 

o propósito a que estão ligados (MELLO, 2014). Desta obrigação, complementa 
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Habermas (2003), advém o impedimento do comprador público, por força de lei, de 

conduzir seus processos de compra de maneira alheia aos interesses públicos, ou 

ainda, em observância de procedimentos não amparados por lei. 

Da análise dos contratos administrativos na Administração Brasileira, 

sobressai-se instituto criado pela Lei nº 11.079/2004: a parceria público-privada 

(PPP), que, conforme redação do caput do artigo 2º dessa norma, trata-se do “[...] 

contrato administrativo de concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa” 

(BRASIL, 2004, s.p.). Na opinião de Di Pietro (2009), porém, a lei não diz exatamente 

o que é a PPP, motivo pelo qual ela elabora a sua própria definição para o instituto, 

que seria a seguinte: 

 

[...] a parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão que 
tem por objeto: 
(a) a execução de serviço público precedido ou não de obra pública, 
remunerada mediante tarifa paga pelo usuário e contraprestação pecuniária 
do parceiro público, ou  
(b) a prestação de serviço de que a administração pública seja a usuária 
direta ou indireta, com ou sem execução de obra e fornecimento e instalação 
de bens, mediante contraprestação do parceiro público (DI PIETRO, 2009, p. 
146). 

 

Já Modesto (2005) apresenta uma definição de PPP a partir dos aspectos que 

a diferenciam das demais contratações pelo Estado: 

 

[...] contrato administrativo de longo prazo, celebrado em regime de 
compartilhamento de riscos, remunerado após a efetiva oferta de obra ou 
serviço pelo parceiro privado, responsável pelo investimento, construção, 
operação ou manutenção da obra ou do serviço, em contrapartida a garantias 
de rentabilidade e exploração econômica assegurada pelo Poder Público 
(MODESTO, 2005, p. 38). 

 

Gasparini (2012), por sua vez, apresenta a seguinte definição para as PPPs: 

 

Em sentido estrito, ou seja, com base na Lei federal das PPPs, pode-se 
afirmar que é um contrato administrativo de concessão por prazo certo e 
compatível com o retorno do investimento privado, celebrado pela 
administração pública com certa entidade particular, remunerando-se o 
parceiro privado conforme a modalidade parceria adotada, destinado a 
regular a prestação de serviços públicos ou a execução serviços públicos 
precedidos de obras públicas ou, ainda, a prestação de serviços públicos e a 
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administração pública é sua usuária direta ou indireta, respeitado o risco 
assumido (GASPARINI, 2012, p. 470).  

 

Tratam-se de um modo geral, portanto, de contratos firmados entre a 

administração pública e privada para prestação de serviços públicos pelo parceiro 

privado, que têm o elemento “risco” como característico de sua constituição. 

Em relação aos tipos de PPP, como demonstrado, é possível se ter uma 

contratação patrocinada ou administrativa.  

A concessão patrocinada está descrita no § 1º do artigo 2º da Lei nº 

11.079/2004 e consiste no seguinte: 

 

Art. 2º [...] 
 
§ 1º Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras 
públicas de que trata a Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando 
envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários contraprestação 
pecuniária do parceiro público ao parceiro privado (BRASIL, 2004, s.p.). 

 

Já a concessão administrativa está descrita no § 2º desse mesmo dispositivo, 

com a seguinte redação: 

 

Art. 2º [...] 
 
§ 2º Concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que 
a Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva 
execução de obra ou fornecimento e instalação de bens (BRASIL, 2004, s.p.). 

 

Conforme Di Pietro (2009), enquanto na PPP patrocinada o concessionário 

recebe da concedente um adicional da tarifa que é cobrada dos usuários, na PPP 

administrativa a concedente é quem pagará mensalmente e de forma integral o preço 

que for devido ao concessionário. 

 

2.2  Disposições legais sobre a PPP no Brasil: Lei nº 11.079/2004 

 

A Lei nº 11.079/2004 institui no Brasil normas gerais direcionadas à licitação e 
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contratação de parceria entre setores públicos e privados na esfera da administração 

pública.  

 

Com efeito, trata-se de acordos firmados entre o particular e o poder público 
com o objetivo de prestação de serviços públicos de forma menos 
dispendiosa que o normal, podendo, ainda, admitir-se o fornecimento de bens 
ou execução de obras (BRASIL, 2004).  

 

Tais contratos, conforme Carvalho (2019), são caracterizados pela presença 

de contraprestação pecuniária do ente estatal, existindo também compartilhamento 

dos riscos da atividade executada.  

Carvalho Filho (2018), a seu turno, assevera que por se tratarem de contratos, 

a utilização do termo “parceria” é errada na medida em que se configura relação 

contratual da qual participam entidades com vontades divergentes, posto que o ente 

privado que celebra a contratação o faz com o intuito de obter lucro. Não obstante, é 

assim que se encontra na legislação, e é deste modo que se caracterizam as 

empresas privadas que atuam neste tipo de regime com o Estado: como parceiras. 

 

2.3  Experiências de parcerias público-privada no Direito Comparado 

 

Em geral, as PPPs têm a natureza legal/jurídica de um contrato administrativo 

– de um contrato de concessão para fins de prestação de serviço público ou de 

utilidade pública. O objetivo de seu estabelecimento é principalmente promover o 

financiamento de obras de infraestrutura e de outros empreendimentos que, 

igualmente, exijam alocação de investimentos significativos e grandes recursos, com 

os quais o Estado não teria como arcar sozinho (SILVA, 2018). 

Assim, surge o interesse em dar incentivo à implementação de PPPs devido à 

existência de interesses mútuos: enquanto Estado e particular entram, cada um com 

apenas parte dos recursos, se atribuem a ambos os ganhos e riscos do 

empreendimento já que sozinho o Estado não teria recursos necessários, da mesma 

forma que o setor privado não seria capaz de arcar com os custos recebendo tão 

somente as tarifas cobradas dos usuários (SILVA, 2018). 
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No Direito Comparado, conforme Bonomi e Malvessi (2002), as parcerias 

público-privadas admitem variações em suas formulações, apresentando-se sob uma 

definição que enseja a cooperação entre as esferas privada e pública, quer para 

fomentar a prestação de serviços, ou para sua oferta com melhor qualidade e mais 

eficiência. 

Entre os países que têm experiência com PPPs podemos citar o Reino Unido, 

França, Alemanha e Portugal. 

Segundo Ritchie (2006), no Reino Unido a nova legislação imobiliária foi 

aprovada em 1989 e promoveu mudanças no esquema de financiamento para 

fornecedores da nova habitação social, denominada Associação Imobiliária (Housing 

Associations – HA). Porém, ao invés de tomar dinheiro emprestado com a comissão 

de empréstimos para serviços públicos, as HAs fizeram diferente: elas tomaram 

emprestado diretamente do mercado (leia-se, dos bancos). Na época, tratou-se de 

prática revolucionária.  

Atualmente o sucesso da iniciativa deu a ele ao longo dos anos uma história 

construída pelos HAs que realizam empréstimos de altos montantes de capital do 

setor privado com prazo mais estendido, usando estratégias financeiras que se 

sofisticam sempre mais. O sucesso desse conceito bastante simples provocou outros 

empreendimentos governamentais financiados pelo setor privado. Foi assim que 

nasceu a Iniciativa de Finanças Privadas (Private Finance Initiative – PFI), parte do 

programa de PPPs, considerado por Ritchie o modelo que aparentemente foi adotado 

pelo Brasil (RITCHIE, 2006). 

Na Inglaterra as PPPs são consideradas uma terceira fase da reforma do 

estado. Primeiro, do mesmo modo como ocorreu no Brasil, o objetivo era diminuir a 

dimensão da máquina pública, vender os ativos das empresas estatais e transferir os 

negócios inteiramente para o setor privado. Portanto, o sistema de solidariedade de 

custos foi modificado, segundo o qual todos, através de impostos, custeiam a 

prestação do serviço do modelo tarifário (independentemente de você o ter usado ou 

não), no qual apenas aqueles que desejam usar pagam (MARQUES, 2016).  Esse 

primeiro passo permitiu verificar, exceto nessa situação, que os serviços ofertados a 

partir da iniciativa privada possuem, na teoria, maior eficiência que os oferecidos a 
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partir do poder público. Diante disso, buscou-se, a partir de então expandir tal parceria 

dando mais espaço aos parceiros privados nas iniciativas (SILVA, 2018). 

Com isso, chegou-se à segunda fase na qual o desenho e a execução das 

ações materiais fundamentais foram delegados à iniciativa privada. Isso significa que 

o desenho (Design) e a construção do empreendimento (Build) foram transferidos, 

tendo sido tais contratos identificados pela sigla DB (design and build) (SILVA, 2018). 

Posteriormente foram igualmente transferidos o financiamento (Finance) e a operação 

(Operate) do empreendimento, surgindo, a partir de então, os contratos DBFO 

(Design, Build, Finance and Operate) (MARQUES, 2016). 

Finalmente em 1992, na administração do Primeiro Ministro John Major, a 

terceira fase entrou com a constituição do programa PFI, uma forma mais semelhante 

às PPPs brasileiras. Nesse método contratual o poder público contrata o setor privado, 

permanecendo responsável por fornecer parte dos recursos necessários, sendo 

bastante aplicado em empreendimentos cujo retorno social excede o retorno privado 

(ANDREI, 2017). 

Também é importante salientar no modelo britânico a presença de dois órgãos 

essenciais para o sucesso dos eventos e demais modelos de parceria em geral. 

Primeiramente tem-se o National Audit Office (NAO), ente responsável por realizar 

auditoria das contas, bem como por realizar parecer acerca da possibilidade da 

parceria conforme proposto. Como é sabido, em razão do caráter complexo dos 

projetos sujeitos a PPP, a deliberação final deixa de ser uma simples tarefa que 

depende, na maior parte dos casos, de uma avaliação técnica que excede o 

conhecimento do poder público responsável planejamento e gerenciamento de 

projetos. Portanto, é valorosa a iniciativa de um órgão com potencial de assistência 

técnica nessa ação (CASTRO, 2013; CARVALHO FILHO, 2018). 

O outro é o Partnerships UK, um PFI encarregado dos projetos de cooptação e 

parceiros privados para PPPs. Pela complexidade dos contratos o projeto em si possui 

elevado custo. Portanto, é necessário examinar a viabilidade da empresa no setor 

privado para iniciar qualquer iniciativa nesse sentido (CASTRO, 2013; CARVALHO 

FILHO, 2018). 

Essa experiência no Reino Unido, como será visto, influenciou o modelo 
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brasileiro de maneira bastante relevante, sendo realmente a fonte de incentivo para o 

marco jurídico nacional (GOMES; SANTOS, 2013). 

O processo de reforma que a administração pública francesa teve de adaptar 

às orientações da Comunidade Europeia foi estabelecido com base no princípio da 

supremacia do direito comunitário. A partir dessa concepção, segundo Cassese 

(2006), foram elaboradas duas leis: a Ley Deffere, cujo objeto contempla a 

transferência de funções estatais para entidades locais, destacando parte da 

autonomia para essas instituições; e a Ley Pascua, que atribui à Administração 

Central apenas tarefas de gestão, sendo a execução conduzida por órgãos estatais 

periféricos.  

Em território francês, conforme Aragão (2006), existem diferentes formas de 

delegação de serviços públicos. Segundo o autor, a concessão é apenas um desses 

tipos de delegação. A semelhança com a legislação brasileira de PPP está atrelada à 

remuneração, que não ocorre exclusivamente por meio de tarifas, um ponto em que é 

semelhante ao sistema imposto pela Lei nº 11.079/2004.  

Um dos primeiros países a mudar de instituição, tentando adaptá-los à 

Comunidade Europeia, foi a Alemanha. Neste contexto, a primeira diretiva principal foi 

a descentralização, que ocorreu principalmente nos serviços públicos, implicando no 

início de uma interferência do direito comunitário sobre o direito administrativo 

nacional. Entre 1959 e 1965 ocorreu o primeiro movimento de privatização dos setores 

públicos, ganhando densidade entre 1982 e 1989, com ênfase na privatização dos 

setores de energia e automotivo (BRITO; SILVEIRA, 2005). Na Alemanha as PPPs 

são terceirizadas por meio de contratos de terceirização de serviços, como, por 

exemplo, construção, transporte, limpeza de prédios públicos, manutenção de 

parques, energia, entre outros (CARVALHO FILHO, 2018). 

A experiência portuguesa também influenciou fortemente o Brasil na utilização 

do modelo de PPP. Com início nos anos 90, as PPPs portuguesas exercem importante 

papel em projetos voltados para a reabilitação da infraestrutura do país – um exemplo 

é a ponte Vasco da Gama e a segunda travessia no rio Tejo (GOMES; SANTOS, 2013; 

CARVALHO FILHO, 2018). 

Em Portugal as PPPs tiveram como campo essencial de atividade as estradas 
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– entre 1999 e 2002, lançou-se sete projetos de rodovias a partir do padrão SCUT 

(Sistema de Controle de Usuários e Tarifação) (CASTRO, 2013), o qual baseia-se na 

cessão do serviço de gerenciamento de estradas, com sua prévia construção, não se 

esperando pagamento pelo usuário (pedágio) (GOMES; SANTOS, 2013).  

O pagamento do ente privado que, novamente, é obrigação única da esfera 

pública, tem como base uma forma de pedágio virtual denominado pedágio sombra, 

onde o pagamento leva em consideração a movimentação real de carros relacionado 

ao percurso – ou seja, o pagamento do pedágio é feito pelo Estado em vez da 

população (GOMES; SANTOS, 2013). 

Diferentemente do PFI britânico cujo modelo influenciou nossa estrutura legal, 

especialmente as concessões patrocinadas, os SCUTs portugueses de alguma forma 

influenciaram as concessões administrativas brasileiras. De fato, tanto nesta como no 

pagamento do setor privado é dada exclusivamente pelo poder público, o que 

contrasta com os outros modelos de PPP adotados pelo mundo (CARVALHO FILHO, 

2018). 

No entanto, a adesão do modelo de PPP é atualmente objeto de inúmeras 

discordâncias em Portugal, mais do que no sistema britânico, destacando-se na crise 

fiscal portuguesa como uma das suas razões essenciais, tendo culminado no pedido 

de ajuda formulado ao Fundo Monetário Internacional (FMI) (CASTRO, 2013). 

Em Portugal o conceito de PPP é amplo, encontrando a disposição legal no 

Decreto-Lei nº 86/03, como um contrato ou união de contratos por meio do(s) qual 

(quais) entes privados, direcionados por parceiros privados, são obrigados diante de 

um ente público a garantir o andamento de dada atividade específica que tende a 

satisfazer uma demanda social – nesse caso, o dever do investimento e exploração, 

bem como pelo financiamento, repousa, geral ou parcialmente, no setor privado 

(MOREIRA, 2007). 

Feitas essas anotações gerais acerca do instituto, será o capítulo seguinte 

destinado a avaliar as PPPs como um instrumento de gestão pública voltado à 

eficiência administrativa. 
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2.4  PPPs em iluminação pública 

 

O uso de projetos de PPP nos últimos anos aumentou consideravelmente. 

Primeiro, o fenômeno se deve, em grande parte, a mudanças na legislação referente 

às responsabilidades pelo gerenciamento do parque público de iluminação (PI) nos 

municípios brasileiros (DUTRA; SAMPAIO; AMORIM, 2016). 

O conceito de cidades inteligentes (ou smart cities) compreende os centros 

urbanos a partir de uma noção de maior inclusão dos cidadãos na vida social, além 

de promover mudanças significativas na relação entre indivíduos e cidades. Isso se 

deve principalmente ao uso de ferramentas tecnológicas para facilitar a vida dos 

cidadãos (PINHO, 2019). 

Nesse sentido, os projetos de iluminação pública se encaixam perfeitamente 

no conceito de cidades inteligentes. A concepção de um projeto de iluminação pública 

baseado no uso de novas tecnologias – como os mecanismos de tele gestão de 

iluminação pública ou a tecnologia de LED – se encaixa perfeitamente no conceito de 

cidades inteligentes (DUTRA; SAMPAIO; AMORIM, 2016). 

Podemos definir cidade inteligente como uma cidade “altamente tecnológica, 

que conecta pessoas, informações e os elementos da cidade pela utilização de novas 

tecnologias, de maneira a criar um ambiente sustentável, mais verde, competitivo, um 

comércio inovador e aumentar a qualidade de vida” (PINHO, 2019, p. 10). 

Uma das principais considerações sobre o emprego de recursos tecnológicos 

por meio de projetos de cidades inteligentes é a ideia de onipresença. Em outras 

palavras, a imagem de que a tecnologia seria encontrada em todas as ruas da cidade 

e em infraestruturas urbanas, o que permitiria uma melhora das condições de vida da 

população mediante a consolidação de processos tecnológico. De igual modo, a 

questão da eficiência energética na iluminação pública também é tema que vem 

ganhando espaço nas discussões que envolvem o uso de recursos tecnológicos, com 

a progressiva troca de luminárias comuns (incandescentes ou fluorescentes) por 

outras que usam a tecnologia LED (DUTRA; SAMPAIO; AMORIM, 2016). 

Como será visto a seguir, devido ao simples fato de todos os municípios 

brasileiros cobrarem valores no Cosip e por serem receitas relacionadas – ou seja, 
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não podem ser utilizados para outros fins que não o custo de manutenção da 

iluminação pública – tem-se buscado maneiras de alavancar a receita da Cosip para 

restaurar os benefícios para seus cidadãos (PINHO, 2019). 

 

A iluminação pública é uma das principais formas de intervenção 
urbanísticas. Isso porque bons projetos de iluminação pública podem reverter 
em mais segurança para os munícipes, bem como podem estimular o 
desenvolvimento de regiões mais segregadas da cidade, como no caso de 
regiões que apresentam elevados índices de criminalidade. (PINHO, 2019, p. 
11). 

 

A CF determina a competência constitucional dos Municípios para o 

gerenciamento de seus problemas relacionados aos serviços públicos de interesse 

local, conforme exigido pelo artigo 30, inciso V, do texto constitucional. Como meio de 

efetivar a gestão do sistema de iluminação pública, a própria Carta Magna Lei 

reservou uma receita tributária específica para a gestão da iluminação pública no 

Brasil, colaborando com o custo do serviço de iluminação pública (Cosip), conforme 

prescrito artigo 149-A, da CF (DUTRA; SAMPAIO; AMORIM, 2016). 

Antes da fundação da Cosip, muitos municípios brasileiros costumavam 

cobrar o custo da iluminação pública pela manutenção da gestão da iluminação 

brasileira. No entanto, devido à impossibilidade de o imposto poder remunerar 

serviços públicos de natureza indivisível (como no caso da iluminação pública), que 

podem ser usufruídos por toda a comunidade (usuários únicos), o STF declarou a 

inconstitucionalidade da cobrança de taxas por esses serviços (ABCIP, 2019). 

Na nota explicativa contida na proposta de emenda à Constituição nº. 03/2002 

do Senado Federal, afirma-se que a partir dos anos 80 o custo da iluminação pública 

sempre gerou muitas discussões, principalmente pela instituição da Taxa de 

Iluminação Pública (TIP). Além disso, o seguinte está incluído: 

 

Como os Municípios não têm condições efetivas de custear a iluminação 
pública através de seus impostos e também não podem permanecer 
inadimplentes com as empresas concessionárias ou distribuidoras de energia 
elétrica, a solução que se alvitra é a de emendar-se a Constituição, para que 
eles possam vir a instituir e cobrar uma contribuição de iluminação pública, 
dentro da legalidade e sem os percalços das demandas judiciais.  (CÂMARA 
DOS DEPUTADOS, 2000, p. 1). 
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Portanto, em 2002 o Congresso Nacional amplamente apoiado pela 

interpretação da inconstitucionalidade das tarifas cobradas para remunerar os 

serviços públicos de iluminação do STF, estabeleceu uma ordem relacionada para os 

municípios brasileiros administrarem e custarem os parques públicos de iluminação, 

o que permitiu aos municípios mais condições para gerenciar corretamente o sistema 

de iluminação pública (ABCIP, 2019). 

O STF já reconheceu que a lei municipal pode limitar os contribuintes da Cosip 

aos consumidores de energia elétrica, o que não ofenderia o princípio de isonomia 

nem o princípio da capacidade contributiva, pois a Cosip seria específica e destinada 

a uma finalidade específica:  

 

Tributo de caráter sui generis, que não se confunde com um imposto, porque 
sua receita se destina a finalidade específica, nem com uma taxa, por não 
exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte (STF, 
2009, p. 1404). 

 

No entanto, em 2010 a Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de 

Energia Elétrica (Aneel) estabeleceu as condições básicas para o fornecimento de 

eletricidade no Brasil. Em seu artigo 218 a referida determina que os distribuidores de 

eletricidade devem transferir a responsabilidade pelo parque de iluminação. Até então, 

a maioria dos distribuidores de energia estaduais, normalmente securitizados por 

empresas públicas ou sociedades por ações sob controle estatal gerenciavam a 

iluminação pública municipal (DUTRA; SAMPAIO; AMORIM, 2016). 

O artigo 218 da Resolução Normativa nº 414/2010 estabeleceu ainda um 

regime de transição para os distribuidores transferirem a responsabilidade pela 

iluminação pública para os Municípios. A Aneel determinou que as distribuidoras de 

energia elétrica deveriam ter até 31 de dezembro de 2014 para realizar a transferência 

de bens e responsabilidades para os Municípios (ABCIP, 2019). 

Nesse contexto, o que se tem é que a solução jurídica introduzida pela 

Resolução Normativa mencionada de cobrança da Cosip para custear a iluminação 
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pública é um elemento de importante análise, posto que associado à garantia de 

contraprestação, dando maior segurança ao projeto. 

Dessa forma, os distribuidores de eletricidade se eximem de uma difícil 

responsabilidade gerencial, pois, além de distribuir energia aos consumidores eles 

tiveram que lidar com o gerenciamento da iluminação pública em mais de 5.000 (cinco 

mil) municípios brasileiros. Portanto, os municípios brasileiros se encontravam em 

uma situação difícil, pois a maioria deles não possuía mais habilidades para gerenciar 

a iluminação pública, apesar da existência de uma receita tributária ligada apenas ao 

custo da eletricidade (ABCIP, 2019). 

Desse modo, pode-se afirmar que falta aos municípios a capacidade 

gerencial, sendo estes atingidos também por limitações em relação a investimentos 

para fins de promover melhorias e expansão do serviço público. 

Diante disso, uma das soluções encontradas para os Municípios é a 

estruturação de projetos de iluminação pública em PPP. No entanto, deve-se notar 

que as entidades federativas brasileiras ainda têm dificuldades na implementação de 

projetos de PPP, sobretudo porque favorecem a intervenção urbana, uma vez que a 

falta de capacidade técnica da equipe administrativa municipal nesta fase muitas 

vezes desencadeia a ação ineficiente direta, ou sem viabilidade para a promoção de 

transformações urbanas efetivas capazes de garantir o direito à cidade (DUTRA; 

SAMPAIO; AMORIM, 2016). 

É nessa linha de ação que se insere a leitura dos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), sistematizados pela Organização das Nações 

Unidas (ONU) em 2015, composto por uma coleção de dezessete metas mundiais – 

o objetivo é tentar suprir os desafios econômicos, políticos e ambientais mais urgentes 

enfrentados pelo mundo contemporâneo. Um deles, especificamente, impacta 

diretamente o setor de iluminação pública, qual seja, o ODS7 – Energia Limpa e 

Acessível –, cuja meta consiste em até 2030 dobrar a taxa global de melhoria da 

eficiência energética. 

 

Objetivo 7: Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço 
acessível à energia para todos 



41 

 

 

 

• 1,3 bilhão de pessoas – uma em cada cinco, globalmente – ainda não têm 
acesso à eletricidade moderna. 

• 3 bilhões de pessoas dependem de madeira, carvão, carvão vegetal ou 
dejetos animais para cozinhar e obter aquecimento. 

• A energia é o principal contribuinte para as mudanças climáticas, sendo 
responsável por cerca de 60% das emissões globais totais de gases do 
efeito estufa. 

• A energia de fontes renováveis – vento, água, solar, biomas e energia 
geotermal – é inexaurível e limpa. A energia renovável, atualmente, 
constitui 15% do conjunto global de energia (MPD, 2019). 

 

Segundo Santos (2019) entre os principais consumidores de energia elétrica 

no planeta estão as cidades, respondendo por dois terços de todo o consumo, 

principalmente em decorrência das redes de iluminação da área urbana (SANTOS, 

2019). 

Além disso, o setor de iluminação pública no Brasil impacta diretamente o 

ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis, que aponta para a necessidade das 

cidades se adequarem mais ao cotidiano social, além de promoverem a planificação 

de uma matriz energética. Tais necessidades também passam por uma iluminação 

pública mais eficiente (DUTRA; SAMPAIO; AMORIM, 2016). 

O Brasil também se comprometeu à época da 21ª Conferência das Partes 

(COP-21), em novembro de 2015, a fazer a transição de sua matriz energética para 

energias renováveis como forma de trazer ganhos de eficiência no setor elétrico da 

ordem de 10% até 2030. No país, estudos apontam que apenas convertendo o parque 

de iluminação pública para tecnologia eficiente (por exemplo, substituição das atuais 

lâmpadas pelas de tecnologia LED) um quinto dessa meta seria atingido (SANTOS, 

2019). 

Portanto, a gestão adequada da infraestrutura da iluminação pública de um 

município pode se tornar um item extremamente estratégico na redução dos custos e 

impactos ambientais. Isto porque, por meio dela, é possível agregar serviços digitais 

e de inteligência para a melhoria do planejamento urbano, minimizando seus riscos e 

tornando as cidades mais eficientes e sustentáveis (DUTRA; SAMPAIO; AMORIM, 

2016). 

Em 2010, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) determinou as 

condições gerais para fornecimento de energia elétrica, disciplinando matérias 
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referentes aos serviços de iluminação pública. A resolução diz que os sistemas de IP, 

incluindo seus ativos e operação, devem ser transferidos das distribuidoras de energia 

elétrica para os municípios ou para quem eles delegarem (DUTRA; SAMPAIO; 

AMORIM, 2016). 

Após duas prorrogações no cumprimento da norma as prefeituras tiveram até 

dezembro de 2014 para assumir os serviços de ampliação, operação e manutenção 

das redes de iluminação. Nesse contexto é que aparece a alternativa da parceria dos 

municípios com empresas privadas. Entretanto, apesar dos já conhecidos benefícios 

que um bom projeto de iluminação pública traz ao município - aumento da percepção 

de segurança pública, redução de acidentes de trânsito, melhor ocupação dos 

espaços públicos, valorização das fachadas dos monumentos e sítios históricos, entre 

tantos - nota-se hoje que são tímidos os avanços (SANTOS, 2019).  

A transferência da gestão dos sistemas de iluminação pública para o 

município reforça a responsabilidade do ente público como operador de mudança 

objetivando o alcance das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em 

âmbito nacional. A modernização do parque de iluminação pública das cidades 

brasileiras é fundamental não só para o meio ambiente, em termos de eficiência 

energética, mas também para outros setores da economia (DUTRA; SAMPAIO; 

AMORIM, 2016; SANTOS, 2019). 

Entre os benefícios da nova normatização está autonomia para o município 

avaliar novas e melhores formas de prestação dos serviços, uma vez que, segundo 

estudo do Banco Mundial, os gastos com iluminação pública já representam, em 

muitos casos, o segundo maior item orçamentário, ultrapassado somente pelos gastos 

com a folha de pagamento. As novas alternativas de gestão dos serviços de 

iluminação têm potencial de oferecer benefícios para aliviar a sobrecarga do 

orçamento municipal como um todo (DUTRA; SAMPAIO; AMORIM, 2016). 

A experiência tem nos mostrado que os ganhos com as PPPs vão bem além 

da redução da despesa com energia elétrica e da melhora na qualidade de vida dos 

sujeitos. A alta qualidade do serviço de iluminação pública vem acompanhada do 

estrito cumprimento das normas pelas empresas especializadas, respeito às regras 

de preservação do meio ambiente, adoção imediata de novas tecnologias, gerando 
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um ambiente em que a eficiência da prestação dos serviços é percebida de imediato 

pelos munícipes. Brasileiros de locais em que os parques de IP foram renovados cada 

dia têm mais convicção de que cidade iluminada é cidade segura (SANTOS, 2019). 

 

2.5  As parcerias público-privadas e a eficiência administrativa 

 

As organizações contemporâneas buscam atender o cliente da melhor forma, 

objetivando que ele estabeleça novos negócios com a empresa. Nesse sentido, 

conforme Solomon (2011), deve haver uma preocupação com a qualidade do 

atendimento prestado, posto que isso pode representar um fator capaz de determinar 

o fracasso ou não do negócio. 

Segundo o autor, esse atendimento ao cliente relaciona-se ao negócio da 

organização, logo, é regido pelas normas pré-determinadas. Diz ainda que essa 

relação com o cliente é fundamental para o estabelecimento de um vínculo entre os 

agentes envolvidos na transação (SOLOMON, 2011).  

Na gestão pública estas considerações também podem ser plenamente 

adaptadas caso se considere que, como já visto, os agentes públicos estão no 

desempenho de suas funções para atender o interesse público primário, que expressa 

a vontade do povo, da coletividade. O objetivo a perseguir, então, deve ser, tal qual 

nas organizações privadas, a satisfação das necessidades do cliente – que é o 

cidadão, o administrado (CARVALHO, 2019). 

Considerando que, como visto, na esfera da gestão pública a excelência é 

obtida mediante a adoção de instrumentos, bem como com a implementação de 

métodos de gestão eficientes, adequados e eficazes, destacam-se as contribuições 

de modelo para a qualidade do serviço público, posto que com a sua implementação, 

persegue-se a melhoria constante, primando sempre, como já destacado, por padrões 

elevados de desempenho e qualidade (BRASIL, 2014). 

Os resultados obtidos da revisão de literatura efetivada demonstraram que a 

administração pública – no caso, o agente público – tem a sua atuação norteada por 

determinados princípios constitucionais, que representam os ditames aos quais se 
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deve manter observância no desempenho da atividade administrativa (CARVALHO, 

2019). 

Tais princípios (legalidade, impessoalidade, moralidade, pessoalidade e 

eficiência) (BRASIL, 1988) se fundam na base principiológica do regime jurídico 

administrativo – que são os princípios da supremacia do interesse público sobre o 

privado e da indisponibilidade do interesse público (CARVALHO, 2019). 

Verificou-se ainda que a excelência gerencial no âmbito das organizações 

privadas se encontra relacionada a uma melhor prestação de serviços, com maior 

qualidade, eficiência e eficácia. Esta é, também, a ideia que se tem ao considerar a 

gestão pública na medida em que a atuação neste âmbito deve se dar de modo a 

melhor prestar os serviços públicos à população, posto que, repise-se, é o povo o 

detentor do interesse público primário (BRASIL, 2014). 

Como visto, a gestão pública também tem um modelo de excelência gerencial 

que faz uso do ciclo PDCA como instrumento – o sistema de gestão pública 

(GESPÚBLICA) (BRASIL, 2014). 

O GESPÚBLICA é baseado no Ciclo de Shewhart, Ciclo da Qualidade ou Ciclo 

de Deming, aplicado em empresas que almejam o aprimoramento de suas ações 

assegurando o sucesso das atividades independente da área ou setor (FALCONI, 

2002). 

As contribuições dadas à qualidade do serviço público pela implantação do 

GESPÚBLICA são, pois, referentes à implementação de métodos de gestão 

adequados, eficientes e eficazes, que dão a sua contribuição em cada uma das 

dimensões do sistema de gestão pública identificada para o alcance de padrões 

elevados de qualidade e desempenho (BRASIL, 2014). 

Na correlação estabelecida entre o princípio da eficiência administrativa e as 

PPPs tem-se que as disposições gerais a serem observadas ao celebrar um contrato 

dessa natureza, estabelecido pela Lei nº 11.079/2004, define a modelagem das 

ferramentas, as quais devem ser abordadas na fase de preparação preliminar da 

licitação e no projeto da concessão patrocinada ou do contrato administrativo de 

concessão. Nesse contexto, em relação à iniciativa privada observa-se a execução de 

um papel importante nas PPPs com a tarefa de expressar uma opinião e fornecer 
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sugestões para a modelagem jurídico-contratual, buscando promover eficiência nos 

contratos públicos de PPP (AMARAL, 2018). 

Segundo Faria (2015), se considerarmos que é dever da concessionária prestar 

serviços públicos de excelente qualidade a fim de garantir essa lealdade do parceiro 

privado, a lei estabelece que os contratos de PPP devem ter critérios objetivos para a 

exame do desempenho do órgão gestor. A esse respeito, de acordo com o autor, o 

pagamento do parceiro privado pode variar conforme sua performance, avaliando o 

coeficiente de desempenho, também conhecido como coeficiente de eficiência ou 

resultado. Conforme Faria (2015), são critérios de caráter técnico, objetivo e 

específico para cada tipo de serviço, que variam conforme o objeto, abrangendo 

análises quantitativas e qualitativas, conforme o caso específico.  

O autor também destaca que a definição de parâmetros para a avaliação dos 

coeficientes de resultado está intimamente relacionada à fase inicial do procedimento 

de contração da PPP. Isso porque, de acordo com o autor, é nesta fase que ocorre a 

descrição detalhada do problema que visa resolver com a prestação de serviços e, 

portanto, são combinados os objetivos e metas a serem alcançados pelo projeto, além 

de se mostrar vantajosa e adequada a opção para PPP. O destaque também indica 

que as informações devem conter indicadores objetivos para medir o cumprimento 

das condições envolvidas. 

Segundo Amaral (2018) as PPPs são apontadas como sendo uma iniciativa 

necessária para tornar possível a execução de projetos de alta complexidade que 

exijam altos investimentos, sendo, assim, uma ferramenta administrativa que, se 

usada de forma responsável e consciente, pode proporcionar importantes avanços 

para a sociedade, em particular em relação a investimentos feitos em infraestrutura e 

tecnologia. Da mesma forma, segundo o autor, o dever de eficiência seria 

integralmente atribuído ao parceiro privado, uma vez que este investe em uma função 

pública específica, tornando-se, a partir de então, responsável pela prestação de 

serviços públicos, nos termos da lei.  
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3  METODOLOGIA 

 

Sobre os procedimentos técnicos empregados, essa pesquisa é classificada 

como bibliográfica e documental, abordando o problema a partir de uma perspectiva 

qualitativa. 

A pesquisa bibliográfica é realizada “com base em material publicado em 

livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, material acessível ao público em 

geral” (VERGARA, 2006, p. 48).  

Nesse estudo, os materiais considerados na coleta de dados foram livros, 

artigos, teses e dissertações, que tenham sido publicados e disponibilizados tanto em 

meio impresso como em meio digital (on-line, na internet). A escolha desse tipo de 

material se justifica pela facilidade existente em relação a sua obtenção pela 

comunidade acadêmica, assim como pelo público em geral destinatário do presente 

estudo. 

Nas pesquisas de abordagem qualitativa há uma relação dinâmica entre a 

realidade e o agente da pesquisa, a qual não abrange procedimentos quantificatórios 

(MINAYO, 2010).  

Segundo Bogdan e Biklen (1994, p. 16) a pesquisa qualitativa abarca estudos 

“[...] ricos em pormenores descritivos relativamente a pessoas, locais e conversas, e 

de complexo tratamento estatístico”. Relacionam-se, portanto, a dados usualmente 

coletados por meio de contextos naturais, sem preocupação com levantamento e 

medição de variáveis, ou comprovação de hipóteses, com o objetivo de salientar as 

diversas visões dos sujeitos, assim como os fenômenos abrangidos em sua 

complexidade (BOGDAN; BIKLEN, 1994).  

Este estudo é tido de acordo com sua abordagem como qualitativo porque se 

busca compreensão acerca de aspectos relacionados às PPPs de iluminação pública 

nos municípios brasileiros e a contribuição técnica dos Tribunais de Contas nos 

procedimentos licitatórios. 

Sobre os objetivos da pesquisa, esses se dão a partir de estudo exploratório, 

pois busca apresentar ações capazes de minimizar o impacto negativo sobre os 

empregados da necessidade de robotização das atividades, fazendo-os reconhecer a 
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necessidade de assim agir, e que isso não representa uma ameaça aos seus 

empregos. 

Os dados foram analisados por meio do método de análise de conteúdo, 

desenvolvido por Bardin (2011). Por este método, o autor propõe que se estabeleça 

como ponto inicial da análise uma determinada organização, seguindo-se as etapas 

seguintes em observância a três polos distintos: o da pré-análise, que contempla 

aspectos relacionados à exploração do material e ao tratamento dos resultados, à 

inferência e à interpretação (BARDIN, 2011). 

Esta pesquisa é formulada no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a partir de 

um estudo de caso que, Segundo Yin (2001), pode se dar por diversas formas. O tipo 

adotado nesta pesquisa refere-se aos casos múltiplos com enfoque holístico e 

procede a partir de uma unidade única de análise e múltiplos casos, posto que se 

considera tão somente os resultados obtidos no segmento de iluminação pública nas 

cidades de Niterói e Rio de Janeiro.  

O estudo de caso é um tipo de pesquisa que objetiva a produção de 

conhecimento profundo e detalhado (VERGARA, 2006), caracterizado pela exaustiva 

e profunda observação de um ou vários objetos, permitindo, com isso, maior grau de 

detalhado e amplo conhecimento a seu respeito (GIL, 2010).  

Neste estudo, o propósito é compreender as PPPs de municípios, 

identificando as motivações, facilidades, estratégias, expectativas e dificuldades. 

Parte-se, para tanto, da observação dos relatos das diversas esferas envolvidas nesse 

processo, além da análise da documentação que compõe o projeto. Também serão 

tratados os projetos que não alcançaram êxito, destacando as causas por meio dos 

atores que constituem o processo1. 

  

 
1 Em virtude da pandemia do coronavirus a entrevista dos personagens envolvidos no processo restou 
prejudicada, razão pela qual foram feitas duas pesquisas nos municípios do Rio de Janeiro (RJ) e em 
Niterói (RJ), de modo a colaborar para a análise pretendida nesse estudo. 
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4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A extração dos seguintes dados se deu por meio do Radar de Projetos, 

disponível em www.radarppp.com, atualizados até 25 de maio de 2020. Nessa 

posição havia 2433 projetos/contratos distribuídos em 22 segmentos, sendo que a 

maior parte deles (40,53%, correspondente a 986 projetos) estava distribuída entre os 

segmentos de saneamento (342 projetos, equivalente a 14,06% do total), iluminação 

pública (336 projetos, equivalente a 13,81% do total) e mobilidade urbana (308 

projetos, equivalente a 12,66% do total) (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 – Projetos/contratos ofertados por segmento (%). Posição: 25 de maio de 

2020 

Fonte: www.radarppp.com.br 

 

Dos 336 projetos/contratos do segmento de iluminação pública ofertados em 

4 níveis de entes políticos (Estado, Distrito Federal, Consórcio Público e Município), a 

maioria, equivalente a 96,43% (324 projetos), era oriunda do ente “Município”, 

http://www.radarppp.com/
http://www.radarppp.com.br/
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seguindo-se por 2,98% (10 projetos) de Consórcio Público, 0,30% (1 projeto) do 

Distrito Federal e 0,30% (1 projeto) de Estado (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2 – Projetos/contratos ofertados por nível de ente político (%). Posição: 25 

de maio de 2020.  

0,30
0,30

2,98

96,43

Estado

Distrito Federal

Consórcio Público

Município

 
                  Fonte: www.radarppp.com.br 

 

Em relação à situação de cada um desses projetos verificou-se que a maioria 

(147 projetos, correspondente a 43,75% do total) estavam paralisados na data de 

análise (25 de maio de 2020), tendo 53 deles (15,77% do total) sido cancelados. Do 

total, somente 32 projetos (9,52% do total) tiveram contratos iniciados, estando os 

demais em fases diversas (Gráfico 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radarppp.com.br/
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Gráfico 3 – Situação dos projetos/contratos de iluminação pública (%). Posição: 25 de 

maio de 2020  

 
Fonte: www.radarppp.com.br 

 

 

Além do Radar PPP, foram feitas duas pesquisas em municípios do Estado 

do Rio de Janeiro (município do Rio de Janeiro e Niterói), com vistas a identificar 

elementos capazes de subsidiar a análise pretendida. 

 

4.1  Pesquisa no município do Rio de Janeiro-RJ 

 

Para o município do Rio de Janeiro, verificou-se que o projeto de PPP 

iluminação pública foi analisado e aprovado pelo Tribunal de Contas do Município do 

Rio de Janeiro – TCM-RJ (Concorrência nº 01/2019), com o objeto de “Subdelegação 

dos serviços de iluminação pública e autorização para exploração de outros serviços, 

incluindo os serviços ‘Smart Rio’” (Anexo 1). Verificou-se ainda que, do encerramento 

da licitação, que se deu em 3 de dezembro de 2019, a assinatura do contrato somente 

ocorreu em 28 de abril de 2020. A participação do TCM-RJ, contudo, se deu desde 20 

de dezembro de 2017, estando esta assim relatada (Quadro 1): 

 

 

 

http://www.radarppp.com.br/
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Quadro 1 – Participação do TCM-RJ no projeto de PPP de iluminação pública do 
município do Rio de Janeiro 

1) 

Publicação, em 20/12/2017, da Deliberação n.º 250, de 19/12/2017, do Tribunal de 

Contas do Município do Rio de Janeiro, que dispõe sobre normas a serem 

observadas no processamento dos Editais de Chamamento Público de 

Procedimento de Manifestação de Interesse. 

2) 

Publicação, em 12/06/2019, de Despacho de Conselheiro do Tribunal de Contas do 

Município do Rio de Janeiro, no âmbito do Contrato n.º 112/2017 e respectivo termo 

aditivo, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços de consultoria para a 

modelagem de projeto de modernização da infraestrutura de iluminação pública do 

Município do Rio de Janeiro por meio da estruturação de uma Parceria Público 

Privada, no qual resolve pelo arquivamento com determinação e recomendação, 

nos termos do voto do Relator. (Processos n.º 40/000153/2018 e 40/000160/2018). 

3) 

Publicação, em 01/08/2019, de Despacho de Conselheiro do Tribunal de Contas do 

Município do Rio de Janeiro, no âmbito do processo de análise do edital da 

Concorrência Pública n.º 001/2019, no qual resolve pela diligência com 

determinação e recomendação, nos termos do voto do Relator (Processo n.º 

40/000907/2019). 

4) 

Publicação, em 13/09/2019, de Despacho de Conselheiro do Tribunal de Contas do 

Município do Rio de Janeiro, no âmbito do processo de análise do edital da 

Concorrência Pública n.º 01/2018, no qual resolve pelo arquivamento com 

recomendação, nos termos do voto do Relator. (Processo n.º 40/00270/2018). 

5) 

Publicação, em 01/10/2019, de Despacho de Conselheiro do Tribunal de Contas do 

Município do Rio de Janeiro, no âmbito do processo de análise do edital da 

Concorrência Pública n.º 01/2019, no qual resolve determinar pela diligência, nos 

termos do voto do Relator. (Processo n.º 40/00907/2019). 
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6) 

Publicação, em 17/10/2019, de Despacho de Conselheiro do Tribunal de Contas do 

Município do Rio de Janeiro, no âmbito do processo de análise do edital da 

Concorrência Pública n.º 01/2019, no qual resolve determinar o arquivamento do 

processo, nos termos do voto do Relator. (Processo n.º 40/00907/2019). 

7) 

Publicação, em 10/01/2020, de Despacho de Conselheiro do Tribunal de Contas do 

Município do Rio de Janeiro, no âmbito do processo de análise do edital da 

Concorrência Pública n.º 01/2019, no qual defere tutela de urgência, com a imediata 

suspensão do certame e abstenção da celebração do contrato decorrente da 

Concorrência Pública n° 01/2019, nos termos do voto do Relator. (Processo n.º 

40/00037/2020). 

8) 

Publicação, em 31/01/2020, de extrato da Ata da 1ª Sessão Ordinária do Plenário 

do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, realizada em 22/01/2020, no 

âmbito de submissão ao Plenário, para fins de referendo, das atuações 

monocráticas proferidas pela Presidência nos dias 20 e 26 de dezembro de 2019, e 

nos dias 02, 08, 09 e 13 de janeiro de 2020, na qual retira de pauta a análise da 

decisão proferida nos autos do processo de análise do edital da Concorrência 

Pública n.º 01/2019 (Processo n.º 40/00037/2020). 

Fonte: elaboração própria do autor a partir dos sites do Radar PPP, do TCM-RJ e da Prefeitura 
Municipal do Rio de Janeiro  

 

Pode-se analisar que o projeto de Parceria Público-Privada em Iluminação 

Pública teve ampla análise conduzida pelo TCM-RJ, que se estendeu ao longo de 5 

(cinco) processos administrativos dentro dessa Corte de Contas, cujos objetos de 

análise trataram da fase prévia e do Edital da Concorrência Pública 01/2019 sobre o 

tema. 

Há que se destacar ainda as datas percorridas pelo Projeto com o seu início 

em 1 de janeiro de 2017 pela intensão pública do município, ou seja, da vontade do 

Gestor Público em realizar o projeto através de seus planejamentos, percorrendo suas 
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etapas de cumprimentos legais, até chegar da sua assinatura contratual apenas no 

dia 28/04/2020, tramitando por cerca de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses entre todas 

as suas fases internas e externas. 

Mesmo sendo um processo longo, burocrático, com regras rídicas de controle, 

há fatores externos que podem atrapalhar ainda mais o andamento de um projeto. No 

caso em tela podemos observar que foram impetradas diversas Representações junto 

ao TCM-RJ por partes de empresas que demonstraram insatisfações com o projeto, 

antes da licitação e após o resultado do certame. Todos os processos foram 

arquivados pelo TCM-RJ. 

O fato de o TCM-RJ ter editado através da Deliberação 250, de 19 de 

dezembro de 2017, que dispõe sobre normas a serem observadas no processamento 

dos Editais de Chamamento Público de Procedimento de Manifestação de Interesse, 

demonstra uma preocupação dessa Corte de Contas em se aproximar da 

administração pública municipal com intuito de orientar e seguir junto cumprindo seu 

papel de controle externo. 

Face ao exposto, em uma análise crítica aos Tribunais de Contas, 

considerando especificamente a atuação do TCM-RJ, podemos dizer que esse órgão 

de nada interferiu no poder decisório da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, tendo 

acompanhado todo o projeto desde o início, contribuindo tecnicamente com uma 

análise profunda e construtiva, como podemos observar nos processos dessa Corte 

supramencionados. 

 

4.2  Pesquisa no município de Niterói-RJ 

 

Já no município de Niterói-RJ verificou-se que o projeto de PPP iluminação 

pública foi cancelado em 8 de junho de 2019 após envolvimento do Tribunal de 

Contas, Ministério Público e Poder Judiciário (Anexo 2). O projeto foi paralisado em 

30 de abril de 2019, tendo sido cancelado em 8 de junho de 2019. A participação do 

Tribunal de Contas incluiu, em 20 de setembro de 2018, decisão do Tribunal de Contas 

do Estado do Rio de Janeiro, no âmbito de denúncia formulada por cidadão que 

aponta supostos vícios perpetrados pela municipalidade de Niterói no procedimento 
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administrativo de chamamento público de estudos técnicos, e de projetos que 

subsidiem a elaboração de edital e contratação de concessão especial – PPP dos 

serviços públicos de modernização, expansão, operação, otimização e manutenção 

da infraestrutura da rede municipal de iluminação pública, no qual os Conselheiros, 

seguindo o voto da Conselheira Substituta Andrea Siqueira Martins, resolveram 

acolher as razões de defesa apresentadas em atendimento à Decisão de 19/07/2018, 

comunicando ao então Prefeito e à Secretária de Conservação e Serviços Públicos 

para que providenciem o atendimento dos itens elencados no Voto, alertando os 

responsáveis que a ausência de resposta no prazo de 30 dias, sem causa justificada, 

poderia levar à penalidades descritas na Lei Complementar 63/90. (Processo TCE-RJ 

n.º 205.007-6/17). 

Desse modo, em pesquisa realizada sobre o projeto de Parceria Público-

Privada no município de Niterói-RJ, podemos observar a baixa interação do Prefeitura 

com o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) desde o início do 

processo. Destaque-se ainda que o processo gerou uma tramitação relativamente 

rápida em comparação aos mesmos projetos em cidades do mesmo porte a nível 

Brasil.  

 

Quadro 2 – Participação do TCE-RJ no projeto de PPP de iluminação pública do 
município de Niterói. 

1) 

09/11/2017: Publicação da Concorrência n.º 005/2017 em 09/11/2017. Os 

Envelopes deverão ser entregues até 10/01/2018 e serão abertos em sessão 

pública agendada para o mesmo dia. O endereço de entrega dos envelopes é Rua 

Visconde de Sepetiba, n.º 987, 4º andar, em Niterói-RJ. 

2) 

Publicação de Decisão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no 

âmbito de Denúncia formulada por cidadão que aponta supostos vícios perpetrados 

pela municipalidade de Niterói, no procedimento administrativo de chamamento 

público de estudos técnicos e de projetos que subsidiem a elaboração de edital e 

contratação de concessão especial - PPP dos serviços públicos de modernização, 
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otimização, expansão, operação e manutenção da infraestrutura da rede municipal 

de iluminação pública, na qual os Conselheiros, seguindo o voto da Conselheira 

Substituta Andrea Siqueira Martins, resolvem: 1) revogar o caráter sigiloso da 

Denúncia; 2) converter a Denúncia em Representação; 3) comunicar ao Chefe do 

Executivo Municipal para que: 

a) preste esclarecimentos e encaminhe os documentos relacionados no Voto, 

atinentes ao Procedimento de Manifestação de Interesse; b) adie a licitação e 

encaminhe ao Tribunal o edital de licitação acompanhado de todos os dados e 

documentos exigidos na Deliberação TCERJ n.º 280/17; 4) determinar à Secretaria 

Geral de Controle Externo para que, quando da apreciação do edital de licitação, 

leve em consideração todos os aspectos técnicos apontados pelo representante em 

sua denúncia. (Processo TCE-RJ n.º 205.007-6/17). 

3) 

Publicação, em 18/01/2018, do Ofício n.º 69/2018, de 15/01/2018, do Prefeito de 

Niterói, em resposta ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no âmbito 

da Denúncia formulada por cidadão que aponta supostos vícios, perpetrados pela 

municipalidade, no procedimento administrativo de chamamento público de estudos 

técnicos e de projetos que subsidiem a elaboração de edital e contratação de 

concessão especial - PPP dos serviços públicos de modernização, otimização, 

expansão, operação e manutenção da infraestrutura da rede municipal de 

iluminação pública. (Processo TCE-RJ n.º 205.007-6/17) 

4) 

Publicação de Decisão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no 

âmbito de Denúncia formulada por cidadão que aponta supostos vícios perpetrados 

pela municipalidade de Niterói, no procedimento administrativo de chamamento 

público de estudos técnicos e de projetos que subsidiem a elaboração de edital e 

contratação de concessão especial - PPP dos serviços públicos de modernização, 

otimização, expansão, operação e manutenção da infraestrutura da rede municipal 

de iluminação pública, no qual os Conselheiros, seguindo o voto da Conselheira 

Substituta Andrea Siqueira Martins, resolvem: 1) pelo acolhimento das razões de 

defesa apresentadas em atendimento à Decisão de 19/07/2018; 2) pela 
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comunicação ao Sr. Rodrigo Neves (Prefeito) e Sra. Dayse Monassa (Secretária de 

Conservação e Serviços Públicos) para que providenciem o atendimento dos itens 

elencados no Voto, alertando os responsáveis que o não atendimento, no prazo de 

30 (trinta) dias, sem causa justificada, poderá ensejar a aplicação das sanções 

previstas na Lei Complementar 63/90. (Processo TCE-RJ n.º 205.007-6/17) 

5) 

Publicação, em 08/06/2019, da Portaria n.º 04/2019, da Secretaria Municipal de 

Conservação e Serviços Públicos, de 08/06/2019, que determina a revogação do 

procedimento licitatório de concorrência para Parceria Público-Privada que tem 

como objeto a prestação dos serviços de iluminação nas vias públicas no Município 

de Niterói, incluídos o desenvolvimento, modernização, ampliação, eficientização 

energética, operação e manutenção. Informado ao TCE-RJ, que decidiu por 

arquivar os processos de mérito do projeto. 

Fonte: Elaboração própria do autor a partir dos sites do Radar PPP, do TCE-RJ e da 
Prefeitura Municipal de Niterói.  
 

 

Inicialmente não obtivemos dados sobre a data de intenção pública por parte 

da Prefeitura de Niterói. O projeto iniciou publicamente em 30/07/2018, através de 

Consulta Pública. A Audiência Pública sobre o projeto ocorreu no dia 04/08/2018.  

O objetivo da presente pesquisa não é apenas tratar de datas, pois 

entendemos que quanto mais célere e menos burocratizados os procedimentos 

licitatórios, maior será a eficiência e eficácia da administração pública. Acontece que 

em processos de parcerias público-privadas, especialmente em iluminação pública, 

requer-se uma série de observações técnicas e jurídicas, sendo tal inobservância a 

causadora de vícios processuais insanáveis tornando o projeto nulo. 

No Quadro 3 inclui-se breve comparativo entre os casos analisados, 

destacando-se, nele, os principais pontos de relevância quanto ao mérito.
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Quadro 3 – Quadro comparativo – Rio de Janeiro-RJ x Niterói-RJ 

 
 

RIO DE JANEIRO 
 

NITERÓI 

Objeto do Contrato Subdelegação dos serviços de iluminação pública 
combinada com maior outorga variável para 
exploração de outros serviços, incluindo serviços 
"SMART RIO", em regime de parceria público-
privada, na modalidade de concessão administrativa. 

Delegação, por meio de concessão administrativa, 
da prestação dos serviços de iluminação nas vias 
públicas no Município de Niterói, incluídos o 
desenvolvimento, modernização, ampliação, 
eficientização energética, operação e manutenção. 

Tempo do Contrato 20 anos 
 

25 anos 

Valor Total do 
Contrato 

R$ 1.409.785.000,00 
 

R$ 681.896.278,49 

Quando o projeto foi 
iniciado? 
 

02/01/2017 19/03/2016 

O processo 
administrativo foi 
analisado por algum 
Tribunal de Contas? 

Sim, no Tribunal de Contas do Município do Rio de 
Janeiro, através dos processos: 
TCM-RJ 026/402072/2018 – Conselheiro-Relator 
Felipe Galvão Puccioni e; n.º 040/000907/2019 – 
Conselheiro-Relator Luiz Antonio Chrispim Guaraná 
 

Sim. No Tribunal de Contas do Estado do Rio de 
Janeiro, através do processo: 
TCE-RJ n.º 200.518-4/19 
Relatora: Conselheira-Substituta Andrea Siqueira 
Martins. 

Quais as principais 
abordagens 
técnicas propostas 
pelo Tribunal de 
Contas? 
 

- Publicação, em 20/12/2017, da Deliberação n.º 250, 
de 19/12/2017, do Tribunal de Contas do Município 
do Rio de Janeiro, que dispõe sobre normas a serem 
observadas no processamento dos Editais de 
Chamamento Público de Procedimento de 
Manifestação de Interesse. 

- Trata o processo de Edital de Licitação de 
Concorrência para Parceria Pública-Privada s/nº 
(Processo Administrativo nº 040000176/2016), 
encaminhado pela prefeitura por meio da 
Secretaria de Planejamento, Modernização da 
Gestão e Controle. 
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- Edital de Concorrência Pública, inicialmente 
agendada para o dia 14/11/2018, em 
descumprimento a decisão proferida pelo TCM-RJ, 
porém a licitação foi deserta. 
- Não cumprimento da orientação quanto da 
utilização de Minuta Padrão para composição do 
Edital de Concorrência em referência. 
-  Ausência do orçamento estimativo da futura 
concessionária. 
- Ausência de Parecer da Assessoria Jurídica 
previamente a publicação do Edital. 
- Ausência de regramento para cronograma de 
execução do plano piloto, podendo afetar a proposta 
de preços, já que os custos inerentes à 
modernização / implementação / substituição de 
lâmpadas do parque de iluminação são dependentes 
do prazo/cronologia fixada para execução dos 
serviços. 
- Fragilidade do Termo de Referência 
- Não publicação de Erratas, em desacordo as 
diligências promovidas pelo TCM-RJ. 
-  Inconsistências editalícias em desacordo a 
orientação de seguir a minuta padrão de contrato 
relativos à concessão de serviços público, incluindo 
cláusulas essenciais. 
- Questionamentos quanto à aplicabilidade da Lei 
13.303/16 (Lei das Estatais). 
- Solicitação de abertura de nova diligência no edital, 
conforme manifestação do Conselheiro-Relator, voto 
no. GP-019/2018. 

- Houve ainda um processo de Representação, 
contestando eventuais irregularidades dos Estudos 
Técnicos que subsidiaram o projeto da ppp, 
registrado no TCE-RJ sob o no. 205.007-6/17. 
- Após a primeira análise, o TCE-RJ, determinou 
diversos questionamentos quanto ao mérito do 
projeto, como: 
- Esclarecer a diferença de valores observada nos 
elementos constantes nos Anexo 3 e 4 
encaminhados, e os constantes nos arquivos 
zipados(arquivo digital de 05/12/2018 -Documento 
Anexado: EDITALEANEXOS.ZIP.TCERJ. 
Exemplificar que o valor total de investimentos 
constante do Anexo 3 analisado por esta 
Coordenadoria é de R$ 161.161.397,71 (No 
arquivo zipado este valor é de R$ 170.589.887,58) 
e que a TIR Real Anual é de 12,08% (no arquivo 
zipado este percentual é de 12,90%). 
- Esclarecer a divergência do percentual da 
estimativa de economia de energia de 65,23% 
informada na Minuta do Contrato e o percentual de 
economia de 61,36% demonstrada na planilha 
“Estudo Econômico”. 
- Elaborar o fluxo de caixa não alavancado da 
concessão, inclusive em arquivos digitais editáveis 
(XLS ou XLSX), contendo os cálculos, as fórmulas 
e as premissas utilizadas no estudo econômico-
financeiro, de maneira que seja possível determinar 
a TIR do projeto sob exame, bem como demonstrar 
que o prazo adotado de 25 anos será necessário 
para possibilitar (1) o retorno adequado do capital 
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- Após solicitação de diligência relativos ao processo 
TCM-RJ no. 026/402072/2018, que tratou da análise 
do Edital de Concorrência Pública 01/2018, a 
RIOLUZ, responsável pelo certame, enviou ofício 
informado pela decisão de revogação e feitura de um 
novo projeto. O processo em referência foi arquivado 
pelo TCM-RJ. 
- Após elaboração de um novo projeto, com o objeto 
em referência, a RIOLUZ, após tornar a fase externa 
da licitação, remeteu através do ofício SMF no. 
415/2019, de 26/06/2019, o Edital de Concorrência 
Pública SMF 001/2019 – Processo Administrativo no. 
01/830.038/2019, ao TCM-RJ para análise prévia à 
licitação. Com isso, gerou o processo TCM No. 
040/000907/2019. 
- O novo projeto visando a contratação do objeto em 
referência passou a ser conduzido pela Secretaria 
Municipal de Fazenda e não mais pela RIOLUZ. 
- A prefeitura informa nos autos que contratou a IFC 
– International Finance Corporation para estruturar a 
modernização da Iluminação Pública da cidade, a fim 
de realizar um processo licitatório competitivo. 
- Na análise inicial do projeto por parte corpo técnico 
do TCM-RJ, foi averiguado o cumprimento legalista 
de todo projeto, incluindo a resolução de pequenos 
apontamentos e ajustes realizados internamente 
pela própria prefeitura. 
- Após a conclusão da primeira análise, foi aberta 
diligência para correção por determinação, diligência 
e recomendação de diversos itens do projeto 
apontados pelo TCM-RJ. 

investido na concessão e (2) a razoabilidade dos 
custos relativos ao objeto que será licitado. Não 
devem ser previstos no fluxo de caixa valores 
referentes a atualização monetária e juros. 
- Apresentar as fontes de consultas/pesquisas que 
balizaram os custos unitários das luminárias e 
acessórios referendados na Planilha “Luminárias”. 
- Indicar as fontes de referência/consulta dos 
custos unitários estimados de transporte até 
destinação final e descarte final terceirizado 
adotados na planilha “Descarte”. 
- Justificar os quantitativos estimados para a 
substituição de componentes do circuito elétrico de 
IP, bem como informar a fonte utilizada para se 
estimado o custo unitário do “Cabos triplex alumínio 
1kV 25 mm²” (planilha “Melhoria de Rede”). 
- Esclarecer a necessidade de projetos para os 
serviços de luminárias, telemetria/tele gestão, CCO 
e melhoria da rede elétrica tendo em vista que já 
foram realizados os levantamentos das 
necessidades destes serviços. 
- Informar as fontes de consultas dos custos 
unitários estimados dos insumos relacionados 
como “Terceiros” nas planilhas “Serviços 1º ano”, 
“Serviços 2º ano”, “Serviços 3º ano” e “Serviços 4º 
ano em diante”, bem como justificar seus 
quantitativos. 
- Rever os custos unitários da lâmpada vapor de 
sódio 150, do reator vapor sódio 100, do reator 
vapor sódio 200 e do relé fotoelétrico duplo 
adotados nas composições apartadas de materiais 
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- A prefeitura foi notificada da diligência e remeteu 
resposta contendo os ajustes solicitados. Ao analisar 
pela segunda vez, o TCM optou pela manutenção da 
diligência em itens antes abordados, solicitando 
novos esclarecimentos acerca deles. 
- Em 06/09/2019, o município remeteu nova 
resposta, contemplando os itens abordados pelo 
TCM-RJ. Foram superados diversos itens, 
devidamente ajustados pela prefeitura. O TCM-RJ 
optou pela manutenção de diligência em cima de 
itens técnicos de extrema relevância para o bom 
cumprimento contratual, mais especificamente, de 
itens contidos na modelagem econômico-financeira, 
como a Taxa Interna de Retorno – TIR, OPEX e 
CAPEX, que deveriam ter sido enviados em formato 
digital, após ajustes. 
- Publicação, em 01/10/2019, de Despacho de 
Conselheiro do Tribunal de Contas do Município do 
Rio de Janeiro, no âmbito do processo de análise do 
edital da Concorrência Pública n.º 01/2019, no qual 
resolve determinar pela diligência, nos termos do 
voto do Relator. 
- Publicação, em 17/10/2019, de Despacho de 
Conselheiro do Tribunal de Contas do Município do 
Rio de Janeiro, no âmbito do processo de análise do 
edital da Concorrência Pública n.º 01/2019, no qual 
resolve determinar o arquivamento do processo, nos 
termos do voto do Relator. 
 
  

(Planilhas “Materiais 1º ano, 2º ano, 3º ano e 4º ano 
em diante). Indicar a fonte do custo do insumo 
codificado como IP 50.15.0453 o projetor 400w. 
- Apresentar memória de cálculo dos quantitativos 
estimados de equipe, materiais e equipamentos 
para cada ano (1º ano, 2º ano, 3º ano e 4º ano em 
diante). Deve ser demonstrada a correlação de 
quantitativos de manutenção tendo em vista a 
evolução dos serviços de troca do sistema de 
iluminação ao longo dos 36 meses iniciais da 
concessão. 
- Rever os custos unitários estimados na planilha 
“Eventos” dos seguintes insumos: Poste circular de 
fibra h=7,0m, Cabo de cobre rígido, 1Kv, 50mm², 
Cabo cobre rígido 70mm², cabo alumínio 25mm² e 
Rele fotoelétrico duplo. Devem ser informadas as 
fontes de consulta/pesquisa dos insumos com a 
codificação “Mercado”. 
- Justificar os custos dos equipamentos estimados 
na planilha “Depreciação” (1 caminhão com 
guindauto, 5 caminhões com cesto e 4 veículos de 
5 passageiros – 1600cc). 
- Esclarecer a origem do valor da estimativa de 
arrecadação anual de R$ 37.800.000,00/R$ 
36.000.000,00 provenientes dos recursos da 
COSIP. 
- Optar por se exigir no instrumento convocatório a 
(i) comprovação de capital mínimo ou patrimônio 
líquido mínimo, ou a (ii) garantia de proposta 
prevista, e não os mesmos, de forma cumulativa. 
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- Para atendimento do determinado o jurisdicionado 
encaminhou os docs. 34.179-2/19 e 34.337-6/19 
onde se verifica que foram anexadas as cópias das 
publicações do ato de revogação na página oficial 
do município de Niterói –www.ppp.niteroi.rj.gov.br 
e no jornal Municipal datado de 10/06/19. 
 

Quanto tempo o 
processo levou para 
ter sua análise 
finalizada pelo 
Tribunal de Contas? 
 

Início: 26/09/2018 - Arquivamento: 17/10/2019 (2 
processos).  

Início: 14/01/2019 - Arquivamento: 27/08/2019  

O processo foi 
aprovado pelo 
Tribunal de Contas e 
ocorreu a licitação? 

Sim. O processo licitatório foi amplamente analisado, 
aprovado e arquivado, podendo o município seguir 
com a fase externa da licitação. 

Não. O processo foi analisado e não aprovado pelo 
TCE-RJ, tendo em vista diversas falhas em sua 
instrução interna, ainda na fase do projeto (PMI), 
que culminaram na impossibilidade de 
atendimento, resultando na revogação do projeto. 

O contrato foi 
assinado? 

Sim. Contrato foi assinado em 28/04/2020. Não. O processo foi revogado em 08/06/2019 e 
informado ao TCE-RJ. 

Fonte: Elaboração própria do autor. 
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Ao compararmos o mérito das análises por parte dos Tribunais de Contas 

podemos observar que ambas as Cortes de Contas atuaram tanto na checagem 

legalista quanto no apoio técnico à gestão pública.  

Todavia, os Tribunais de Contas não se configuram como órgãos consultivos 

e, de acordo com seus Regimentos Internos, não podem analisar Editais antes da 

publicidade por parte do órgão responsável por sua deflagração. Com isso, o 

município deve se atentar às diversas etapas do projeto, minimizando os riscos de 

erros insanáveis que podem culminar na revogação de todo trabalho feito até a fase 

externa.  

Diante dessa análise comparativa dos municípios do Rio de Janeiro e de 

Niterói podemos perceber duas realidades distintas: o projeto que teve sucesso, tendo 

seu contrato assinado, e o que não teve sucesso, sendo revogado por conveniência 

da administração pública por identificar diversos vícios insanáveis no projeto.  

No caso da atuação do TCM-RJ, o órgão atuou de forma minuciosa no projeto, 

remetendo diversos questionamentos técnicos pertinentes e que, ao final, 

contribuíram bastante para que o município do Rio de Janeiro obtivesse sucesso na 

conclusão do processo licitatório.  

A atuação do TCE-RJ, em relação ao projeto do município de Niterói, iniciou 

com diversos questionamentos técnicos que não podem ser atendidos pela 

municipalidade que, ao invés de combater o mérito dos apontamentos expostos, 

decidiu optar pela revogação, visto que havia também questionamentos quanto às 

irregularidades nos Estudos Técnico que antecederam o edital.  

Assim, podemos observar que em ambos os casos a atuação dos Tribunais 

de Contas fora de extrema importância, atuando como um parceiro da administração 

pública que, sabendo aproveitar desse apoio técnico, pode usufruir de um grande 

aliado para realização de bons projetos. E o que se conclui é que o erro está nos 

projetos mal elaborados, e não nas exigências técnicas e legalistas propostas por 

parte dos Tribunais de Contas. 
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CONCLUSÃO 

 

Como se relatou ao início o objetivo geral do presente estudo consistiu em 

analisar a atuação dos Tribunais de Contas nos processos de Parcerias Público-

Privadas (PPPs) de iluminação pública, buscando compreender em que medida pode 

ser esta considerada colaboração técnica ou empecilho à sua efetivação. Para tanto, 

realizou-se um estudo de casos múltiplos com enfoque holístico tomando as 

pesquisas bibliográfica e documental como técnicas utilizadas para coleta dos dados. 

Em caráter conclusivo podemos afirmar que a capacidade contributiva dos 

Tribunais de Contas brasileiros está muito mais próxima de auxiliar tecnicamente os 

municípios que almejam implantar seus projetos de parceria público-privada em 

iluminação pública, do que atrapalhar ou causar empecilhos desnecessários. 

Quando idealizamos seguir nessa linha de pesquisa, chamou a atenção o alto 

número de projetos existentes, em contraponto ao baixo número de PPPs em 

iluminação pública concluídas. Através de pesquisas em sítios oficiais dos tribunais 

de contas, bem como de prefeitura e imprensa em geral, pudemos notar que grande 

parte dos municípios alegava que o projeto se encontrava paralisado por conta do 

Tribunal de Contas, do Poder Judiciário e/ou do Ministério Público. 

De um modo geral, o que se vê no Brasil são centenas de projetos mal 

elaborados, iniciados de forma errônea, sem transparência, sem participação popular, 

sem proximidade dos órgãos de controle externo2 que possuem um corpo técnico 

extremamente qualificado e pode auxiliar, não de forma consultiva, mas de forma a 

fiscalizar, orientando os jurisdicionados. 

Trouxemos dois estudos de caso que elucidam bastante esse ponto de vista. 

O município do Rio de Janeiro desde o início envolveu seu grandioso projeto junto aos 

órgãos de controle externo, tramitando cerca de 5 (cinco) análises administrativas 

dentro daquela Corte de Contas no pré-projeto, no edital de licitação e após ser 

provocado após a licitação. Já o município de Niterói, apesar de uma tramitação 

bastante célere e o cumprimento legal de consulta pública e audiência pública, não 

envolveu o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro em seu projeto e este, após 

 
2 Como no caso dos Tribunais de Contas. 
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provocado, apurou diversas irregularidades insanáveis por meio de uma Inspeção 

Especial, que culminou na anulação total do projeto e todos os atos nele praticados. 

Podemos observar, assim, que a paralisação ou o cancelamento desses 

projetos muita das vezes se dá por incompetência da própria administração pública, 

seja por falta de mão de obra qualificada, seja por escolha errada de quem elabora o 

projeto ou até mesmo má fé. Cabem aos Tribunais de Contas exercerem seu poder 

de fiscalização sobre esses projetos, contribuindo para suas melhorias quando 

possível, ou exercendo seu poder sancionatório na medida em que rastreia, investiga 

e avalia as tomadas de decisões destes quanto ao uso do dinheiro público, com a 

finalidade única de salvaguardar as divisas do país. 

Como reflexão final entendemos que apesar da lei que instituiu as parcerias 

público-privadas no país ter sido sancionada no ano de 2004, ainda temos muito o 

que evoluir sobre o tema. No país existem cerca de 5.570 municípios, 26 Estados, o 

Distrito Federal e a União, todos com capacidade de implantar seus projetos de 

parcerias público-privadas como política pública de desestatização em busca de maior 

eficácia e eficiência dos serviços públicos prestados à população. Mas, para que isso 

ocorra de forma responsável e justa há de se entender que os Tribunais de Contas 

devem se aproximar mais desses entes federativos com intuito de se antecipar aos 

problemas que possam ser causados, seja através de normativas, ou de manuais 

instrutivos pouquíssimo existentes hoje no Brasil. 

Assim, o trabalho sugere que haja maior interação entre o poder público 

municipal e os tribunais de contas para que bons projetos sejam implantados em prol 

de uma maior eficientização da máquina pública com os investimentos cabíveis de 

seus parceiros privados.  
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Diante disso, os principais resultados obtidos foram de que a atuação dos 

Tribunais de Contas para análise dos processos de PPPs de iluminação pública pode 

ser apontada como elemento responsável pela grande quantidade, atualmente, de 

projetos/contratos paralisados, ou cancelados, o que aponta para uma atuação 

contrária ao que se espera de um órgão de controle, cuja atuação deve se pautar tão 

somente na análise do cumprimento dos requisitos legais, não devendo essa se 

arrastar por tempo maior do que o necessário, sob pena de se afrontar a própria 

realização da atividade administrativa tal qual disposto pela Constituição pátria. 

Em outras palavras, ao invés de buscar contribuir para a efetivação de um 

contrato que trará benefícios à população, como ocorre no caso sob estudo (PPPs de 

iluminação pública), o que se percebe é uma atuação não norteada pelo senso de 

colaboração técnica – como deveria ser – funcionando tão somente como empecilho 

à efetivação do contrato.  

No entanto, há que se ressaltar que a análise foi pautada tão somente em 

dados documentais, o que faz com que surja sugestões no sentido de que em estudos 

futuros busque-se realizar pesquisas que aprofundem os apontamentos aqui lançados 

de modo a se confirmar, ou não, a hipótese considerada após a análise dos 

documentos pertinentes, tendo sido essa a seguinte: a atuação dos Tribunais de 

Contas nos processos de análise de PPPs de iluminação pública, ao invés de incluir-

se tão somente na colaboração técnica que se espera que esses órgãos forneçam, o 

que se tem é uma atuação na qual não se aplica a celeridade esperada para a 

efetivação desse tipo de contrato. Com isso, o que se tem é uma afronta à necessária 

observância pela administração pública da eficiência constitucional que abrange, 

dentre outras nuances, a necessidade de se cuidar para que não se imprima 

demasiada formalização e burocratização aos procedimentos, considerando a 

necessidade de se concretizar o interesse maior, que é o da coletividade. 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Pesquisa no município do Rio de Janeiro-RJ 

Iluminação Pública (Município do Rio de Janeiro) 

Projeto analisado e aprovado pelo Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro – TCM-RJ 

 

DADOS BÁSICOS 

Situação: Contrato Iniciado 

Segmento: Iluminação Pública 

Órgão Responsável: Secretaria Executiva da Fazenda – SMF 

Número de Referência: Concorrência n.º 01/2019 

Ente Político: Município 

Município: Rio de Janeiro (RJ) 

Descrição: Subdelegação dos serviços de iluminação pública e                                                                                        
autorização para exploração de outros serviços, incluindo os serviços "Smart Rio". 
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COMPARAÇÃO ENTRE DADOS DO SEGMENTO ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 Informações do 
Projeto 

Média dos 336 
Projetos 

Média dos 32 
Contratos Assinados 

Total dos 336 
Projetos 

Total dos 32 
Contratos Assinados 

Prazo da Concessão 20 anos 24,65 anos 24,14 anos 3.377 anos 772,41 anos 

Valor do Contrato R$ 1.409.785.000,00 R$ 311.274.755,22 R$ 475.830.641,81 R$ 37.041.695.871,73 R$ 15.226.580.537,96 

Investimento Estimado R$ 1.409.785.000,00 R$ 151.331.412,60 R$ 309.917.904,85 R$ 9.079.884.756,26 R$ 5.268.604.382,51 

Aporte Público de 
Recursos (Lei Federal 
n.º 12.766/2012) 

- R$ 30.910.268,43 R$ 51.712.451,15 R$ 278.192.415,88 R$ 155.137.353,44 

Capital Social a 
Integralizar Antes da 
Assinatura 

R$ 35.244.625,00 R$ 7.821.088,64 R$ 8.303.101,29 R$ 758.645.598,09 R$ 224.183.734,91 

Capital Social a 
Integralizar 

R$ 70.489.250,00 R$ 10.420.102,76 R$ 13.475.700,80 R$ 1.042.010.275,82 R$ 350.368.220,72 

Garantias de Propostas 
dos Licitantes 

R$ 14.097.850,00 R$ 2.624.983,38 R$ 4.534.153,28 R$ 254.623.388,22 R$ 104.285.525,38 

Garantia Inicial do 
Vencedor para 
Execução do Contrato 

R$ 98.684.950,00 R$ 14.141.012,11 R$ 28.324.477,27 R$ 1.385.819.186,89 R$ 821.409.840,77 

 

LICITAÇÃO 

Critério de Julgamento: Maior Lance ou Oferta 

Modalidade de Licitação: Concorrência Nacional 

Modalidade de Contrato: Concessão Administrativa 

Inversão de Fases: Sim 

Permissão de Consórcio:  Sim 

Permissão de Empresa Estrangeira no Consórcio: Sim 

Limite Máximo de Empresas no Consórcio: 3 empresas 
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DATAS 
Data de Realização da Audiência Pública: 28/02/2019 

Data de Publicação do Edital: 19/06/2019 

Data de Entrega de Envelopes: 17/10/2019 

Data de Abertura de Envelopes: 17/10/2019 

Data de Encerramento da Licitação: 03/12/2019 

Data de Assinatura do Contrato: 28/04/2020 

Data de Paralisação do Projeto: 10/01/2020 

Data de Cancelamento do Projeto: 21/11/2018 

 

VERIFICADOR INDEPENDENTE 
Previsão de Contratação do Verificador Independente: Sim 

Responsável pela Contratação do Verificador Independente: Concedente 

 

LINKS 

Link para Arquivos do Projeto: http://ecomprasrio.rio.rj.gov.br/editais/banners_lista.asp 

Fontes: RADAR PPP, www.radarppp.com  

TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, www.tcm.rj.gov.br  

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, www.prefeitura.rio 

 

 

 

 

http://ecomprasrio.rio.rj.gov.br/editais/banners_lista.asp
http://www.radarppp.com/
http://www.tcm.rj.gov.br/
http://www.prefeitura.rio/
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Anexo 2 – Pesquisa no município de Niterói-RJ 

Iluminação Pública (Niterói) 

 

 

 

DADOS BÁSICOS 

Situação: Cancelado 

Segmento: Iluminação Pública 

Órgão Responsável: Secretaria de Conservação e Serviços Públicos - Seconser  
 

Número de Referência:  

Ente Político: Município 

Município: Niterói (RJ) 

Descrição: Delegação, por meio de concessão administrativa, da prestação dos serviços de iluminação nas vias 
públicas no Município de Niterói, incluídos o desenvolvimento, modernização, ampliação, eficientização 
energética, operação e manutenção. 

 

 

 

 

 

Cancelado em 08/06/2019. 

Motivo: Após envolvimento de Tribunal de Contas / Ministério Público / Judiciário 
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COMPARAÇÃO ENTRE DADOS DO SEGMENTO ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 

 Informações do 
Projeto 

Média dos 336 
Projetos 

Média dos 32 
Contratos 
Assinados 

Total dos 336 
Projetos 

Total dos 32 
Contratos 
Assinados 

Prazo da Concessão 25 anos 24,65 anos 24,14 anos 3.377 anos 772,41 anos 

Valor do Contrato R$  
681.896.278,49 

R$  
311.274.755,22 

R$  
475.830.641,81 

R$ 
37.041.695.871,73 

R$ 
15.226.580.537,96 

Investimento 
Estimado 

R$  
167.543.864,42 

R$ 
151.331.412,60 

R$  
309.917.904,85 

R$  
9.079.884.756,26 

R$  
5.268.604.382,51 

Aporte Público de 
Recursos (Lei 
Federal n.º 
12.766/2012) 

- R$  
30.910.268,43 

R$  
51.712.451,15 

R$  
278.192.415,88 

R$  
155.137.353,44 

Capital Social a 
Integralizar Antes da 
Assinatura 

R$  
23.000.000,00 

R$  
7.821.088,64 

R$  
8.303.101,29 

R$  
758.645.598,09 

R$  
224.183.734,91 

Capital Social a 
Integralizar 

R$  
23.000.000,00 

R$  
10.420.102,76 

R$  
13.475.700,80 

R$  
1.042.010.275,82 

R$  
350.368.220,72 

Garantias de 
Propostas dos 
Licitantes 

R$  
6.818.962,78 

R$  
2.624.983,38 

R$  
4.534.153,28 

R$  
254.623.388,22 

R$  
104.285.525,38 

Garantia Inicial do 
Vencedor para 
Execução do 
Contrato 

R$  
34.094.813,90 

R$  
14.141.012,11 

R$  
28.324.477,27 

R$  
1.385.819.186,89 

R$ 
821.409.840,77 
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LICITAÇÃO 

Critério de Julgamento: Menor Preço 

Modalidade de Licitação: Concorrência Nacional 

Modalidade de Contrato: Concessão Administrativa 

Inversão de Fases: Sim 

Permissão de Consórcio:  Sim 

Permissão de Empresa Estrangeira no Consórcio: Sim 

Limite Máximo de Empresas no Consórcio: Sem restrição 

 

ESTUDOS 

Teto do Ressarcimento dos Estudos (R$): 900.000,00 

Ressarcimento dos Estudos (R$): 900.000,00 

Vedação a Participação na Licitação: Não 

 

DATAS 

Data da Divulgação do PMI: 19/03/2016 

Data Limite para Manifestação do Interesse em Participar do PMI: 17/04/2016 

Data de Término do PMI: 18/09/2016 

Data de Abertura da Consulta Pública: 30/07/2018 

Data de Encerramento da Consulta Pública: 30/08/2018 

Data de Realização da Audiência Pública: 17/08/2017 

Data de Paralisação do Projeto: 30/04/2019 

Data de Cancelamento do Projeto: 08/06/2019 

Data da Divulgação do PMI: 19/03/2016 
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VERIFICADOR INDEPENDENTE 
Previsão de Contratação do Verificador Independente: Sim 

Responsável pela Contratação do Verificador Independente: Concedente 

 

 

LINKS 

Link para Edital de Chamamento http://seconser.niteroi.rj.gov.br/wp-content/uploads/2016/03/Edital-de-chamamento-p 

Link para Consulta Pública: http://www.ppp.niteroi.rj.gov.br/editais.html 

Link para Arquivos do Projeto: http://seplag.niteroi.rj.gov.br/site/pagina_detalhe.jsf?id=11 

 

 

 

 

 

 

http://seconser.niteroi.rj.gov.br/wp-content/uploads/2016/03/Edital-de-chamamento-p
http://www.ppp.niteroi.rj.gov.br/editais.html
http://seplag.niteroi.rj.gov.br/site/pagina_detalhe.jsf?id=11

