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COINFRA 
Avançar para uma visão 

sistêmica do setor de 
infraestrutura 

MISSÃO DO TCU 

Controlar a 
Administração Pública 

em benefício da 
sociedade por meio do 

controle externo 
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O problema das obras paralisadas é antigo… 

… assim como a solução: planejar bem, orçar bem e 

controlar bem os gastos na execução… 

 

“Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se 

assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver 

se tem com que a acabar? 

Para que não aconteça que, depois de haver posto os 

alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem 

comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem 

começou a edificar e não pôde acabar.” 

Lucas 14:28-30 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/lc/14/28-30
http://www.bibliaonline.com.br/acf/lc/14/28-30
http://www.bibliaonline.com.br/acf/lc/14/28-30


Decisão Plenária-TCU 
674/1995 

• Relatório da Comissão Temporária do Senado Federal criada 

para investigar as obras não concluídas custeadas pela União 

 

• Estabelecimento de um programa permanente de auditorias 

em obras e serviços de engenharia. 

 

• Até hoje inexiste um cadastro de obras minimamente 

confiável: Acórdãos 1.188/2007 , 617/2010 , 148 e 699/2014-P 

Mais recente: Ac. 2810/2016-P  

(obras paralisadas: item VII.2, Relatório + parág. 16 a 20 do Voto)  
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LDO 1998 
(Lei 9.473/1997) 

Subsidiar o Congresso Nacional na aprovação da Lei 
Orçamentária com a indicação de obras com 
indícios de irregularidades graves 
 
 
 
 

LOA 
Anexo VI 
(quadro-
bloqueio) 

6 



• Constituição Federal/1988, art. 70, parágrafo único:  

Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que 

utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores 

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

obrigações de natureza pecuniária. 

• Decreto-Lei 200/1967, art. 93; 

• Mandado de Segurança STF n º 20.335/1982; 

• Decreto nº 93.872/1986, art. 66; 

• Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU), arts. 1º, 5º, 16, 41, 87 etc.; 

 

O ônus de comprovar a boa e regular aplicação dos 
recursos públicos é do gestor responsável 



Fluxograma usual: obra pública 
planejamento/projeto/contratação/execução 
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Responsabilidade Técnica (estudos/projetos) 

• Lei 5.194/1966 + Lei 6.496/1977 (ART Confea – profissional efetivo): 

  Art. 2º - A ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo 
empreendimento de engenharia, arquitetura e agronomia.” 

• Lei 6.839/1980 (registro das empresas); 

• Resoluções do Confea – ART: 425/1998; 1025/2009; 1050/2013; 
 

Súmula TCU nº 260: dever de apresentar ART 
 

ACÓRDÃO Nº 641/2007- TCU – PLENÁRIO 

9.2. determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo - Segecex que oriente (...) 

9.2.2. quando detectadas fraudes e desvios de recursos que envolvam a 
participação de profissionais (engenheiros, contadores, médicos etc.) proponham 
a comunicação aos respectivos Conselhos de Registro e Fiscalização de Profissões 
e a fixação de prazo para que comuniquem, ao Tribunal de Contas da União, sobre 
as providências adotadas em cada caso; 

 



1 - Projetos deficientes; 2 -Sobrepreço/superfaturamento;  

3 - Restrição ao caráter competitivo da licitação 

Fiscobras 2016: 

10 obras IGP 

(total = 126 = 

R$35 bilhões) 

Acórdão 
2810/2016-P 

Fiscobras 2009: 4 obras 

Petrobras com IGP 

Acórdão 2810/2016-P 

Veto Presidencial 41/2010 

10 



Problema atual: corrupção na infraestrutura 
 

Crimes contra Ordem Econômica: 
caracteriz. MPF (colab. premiadas) 

+ CADE (acordos leniência): 
Petrolão e Eletrolão 

Ambiente corrupção sistêmica: 
abala confiança nas instituições 
e afasta investimentos privados 

em infraestrutura (retorno  
longo prazo) 

Corrupção alimenta “má 
gestão”: círculo vicioso  

deteriora a competitividade e 
atenta contra a modicidade 

tarifária e de preços ao 
consumidor final. 
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Necessidade de medidas estruturais efetivas para o combate à corrupção 
na administração pública 
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/imprensa/2016/01/1,80475/para-brasileiro-
corrupcao-e-o-principal-problema-do-pais.html 

 

 

Sentimento da sociedade: efeito Lava Jato 
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Reparação Integral do DANO ao Erário 
 

 

Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais): art. 31, §1º: 

superfaturamento = dano ao patrimônio 
(medição quantidades superiores, deficiência na execução, alterações no 

orçamento que causem desequilíbrio econômico-financeiro em favor do 

contratado) 

 

Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção): art. 16, §3º: Acordo de 

Leniência NÃO exime de reparar integralmente o dano  
. 
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Operações Especiais no Setor de Petróleo 
(TC 000.168/2016-5; TC 004.038/2011-8) 

 

Compartilhamento de 
provas da 7ª Fase da 

Lava Jato – Notas 
Fiscais de equip. 

especiais (tageuados) 

UHDT + UDA = Dano 
de R$ 1,43 bi  

(3/2010 a 2/2016) 

Indisponibilidade de 
bens dos envolvidos* 

Tubovias = Dano de 
R$ 682 mi  

(4/2010 a 6/2015) 

Possível declaração 
de inidoneidade das 

empresas cartelizadas 

(reflexo leniências) 

RNEST (Abreu e Lima) – Lava Jato 

*MS 34.446 MC/DF – Min Rosa Weber reconhece 
competência constitucional do TCU para decretar a 
indisponibilidade de bens (poder geral de cautela + 

teoria dos poderes implícitos) 
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Operações Especiais no Setor de Petróleo 
(TC 000.168/2016-5; TC 004.038/2011-8) 

 

RNEST 

Previsão de investimentos: 

US$ 2,4 bi (2004)  > US$ 20 bi (2016) 

Gestão temerária na tomada de 

decisões 

Apenas o Tramo 1 em 

operação a partir de 2014 

Resto da obra paralisada… 
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Operações Especiais no Setor de Petróleo 
Econometria (TC 005.081/2015-7): Acórdão 3.089/2015-TCU-Plenário 

 

Cálculo de danos advindos de prática de 
Cartel nas Licitações da Petrobras 

136 licitações da 
Diretoria de 

Abastecimento e Refino – 
R$ 78,6 bi. Atuação 

exitosa do cartel em 40 – 
R$ 38 bi 

Perda de desconto de 17% do valor 
estimado – possível prejuízo de R$ 8,8 bi só 
na de Abastecimento/Refino e R$ 29 bi nas 

3 diretorias (+serviços + internacional) 

Parâmetro de 
prejuízo para a AP ter 
“ordem de grandeza” 

para negociações 
para acordos de 

leniência (Lei 
12.846/2013 – LAC) 
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Operações Especiais no Setor Elétrico/Nuclear 
(TC 002.651/2015-7; TC 016.991/2015-0; TC 021.542/2016-3): Acórdão 483/2017-Plenário 

 

Fraude à licitação 

(Inidoneidade x 
Acordos de Leniência)   

Superfaturamento R$ 
300 milhões (2008): 

paradoxo lucro-
incompetência 

Gestão fraudulenta 

atrasos: projetos x 
licenças CNEN x obras 

civis = 58% 

Obstrução às 
investigações internas  
e à auditoria do TCU 

(Op. Pripyat) 

Irregularidades em 
licitações e contratos 

projetos, obras civis, 
montagem eletromec. 

Descumprimento de 
determinações e 

alertas TCU: Gestão 
temerária 

empreendimento 

Investidos R$ 7 bi 
total R$ 24 bi  

Angra 3 (Radioatividade e Pripyat) 
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Operações Especiais no Setor Elétrico/Nuclear 
(TC 002.651/2015-7; TC 016.991/2015-0; TC 021.542/2016-3) 

 

Segurança Energética: 

A3 = 1405 MW  

(A1 + A2 = 1,3% nacional) 

4 Nucleares  PNE 2030? 

Atraso 5 anos (2016 -2021) =  

Perdas R$ 8,5 bi venda energia 

Conservação = R$ 6 mi/mês 

+ juros BNDES (R$ 1 Bi gastos) 

Energia A3 = 30% mais cara 

 

Obras: jun/2018-dez/2022 

(Deloitte – 55 meses) 

 

Falta a decisão CNPE: R$ 17 Bi p/ concluir ou R$ 12 Bi p/ desmontar? (Estadão, 

3/6/2017)  ... E o Programa Nuclear Brasileiro? (INB, Nuclep, Prosub...?) 
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Interessados: 

CNNC e SNPTC 

(China) 

EDF (França) 

Kepco (Coréia) 
Rosatom (Rússia) 

 

ETN: R$ 11Bi preju 



Combate à corrupção nas obras públicas: riscos 
 

Corrupção drena R$ 200 bilhões/ano – Procurador Deltan Dallagnol 

Economista Claudio Fristack calculou desvio de R$ 300 bilhões em 

infraestrutura (35%) – Reporter Sonia Bridi (Fantástico de 4/6/2017) 

Recuperar a CONFIANÇA dos investidores: não há $$$ para desperdiçar 

Omissões  atuação 
conselhos ético-

profissionais 

Atuação articulada: 
ABEMI x norma  

orçamentos obras 
públicas (ABNT) 

Dificuldades 
obtenção  

parâmetros de 
preços  

 muta 
Judicialização  

x  
Pouca 

Engenharia de 
custos 
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Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) 
 

Decreto 8.428, 2/4/2015:  
• PMI é um chamamento público; 

• iniciativa privada apresenta: levantamentos, investigações, estudos, 

projetos que podem (ou não) ser usados em licitações infraestrutura; 

• aplicável a: concessões, permissões, PPPs, arrendamentos e 

concessões de direito real de uso; 

• remunerado o produto (estudos, projetos...) somente pelo vencedor 

da licitação do empreendimento; 

 

Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais): art. 31, caput, e §4º 
PMI: assegurar proposta mais vantajosa, eficiente (inclusive ciclo de 

vida), sem sobrepreço/superfaturamento, princípios da 

impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, 

probidade administrativa,... 

PMI para “atender necessidades previamente identificadas” 
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Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) 
 

Principais vantagens pretendidas: 

• Reduzir o tempo de preparação dos estudos/projetos 

prévios à licitação (importante no contexto de recursos 

públicos escassos); 

• Antecipar a percepção do interesse do mercado (avaliar 

real viabilidade do empreendimento); 

• Permite que o mercado apresente opções de novos 

empreendimentos; 

• Regras padronizadas para APF (publicidade) – fases:  

(i) abertura (publica edital), (ii) autorização (requer. mín. 20 

dias; publicação; sem exclusividade), (iii) avaliação, (iv) 

seleção, (v) aprovação (órgão setorial), (vi) valor eventual 

ressarcimento (2,5% sobre maior entre investim. ou O&M); 
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Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) 
 

Autorização: sem exclusividade; pode participar da licitação 

Avaliação: comissão designada pelo órgão setorial; e se 

verificar deficiência, abre prazo para reapresentação; 

Critérios de avaliação:  

• observância de diretrizes e premissas definidas;  

• “consistência e coerência” das informações;  

• adoção das “melhores técnicas”; 

• compatível com leis setoriais e normas técnicas; 

• “demonstração comparativa de custo e benefício da 

proposta em relação a opções funcionalmente 

equivalentes”; 

• impacto socioeconômico da proposta de empreendimento; 

Seleção/Aprovação:  cláusula edital licitação: 

ressarcimento estudo condiciona futuro concessionário. 
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PMI: Acórdão 1.873/2016-TCU-Plenário (Min WAR) 

 Caso concreto: irregularidades em 6 Editais para 

“complementar EVTEA” do PIL Ferrovias-2: (junho/2014); 

Estudos= R$ 169 milhões (0,5% obras= R$ 33,5 bilhões) 

Equipe: prejuízos à isonomia, igualdade, transparência, 

impessoalidade, competitividade e interesse público: 

(a) falta critérios objetivos: julgamento e cálculo 

remuneração melhor proposta [sem publicidade: privado diz 

elementos relevantes = aumenta o risco!] 

(b) falta previsão impugnação/recursos [é direito: art. 5, LV, 

CF/88 + art. 2, 56 e 58, Lei 9784/99 = proced. Adm. APF]; 

(c) falta audiências/consultas públicas para definir regras 

e reduzir riscos: sem garantia de ressarcimento = afasta 

“puramente projetistas” peq. porte = restrição competitivid.; 

[arts. 31 e 32 Lei 9784/99 = interesse setores econômicos 

afetados; não apenas Sinicon = construção pesada]  
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PMI: Acórdão 1.873/2016-TCU-Plenário (Min WAR) 

 Equipe: prejuízos aos princípios AP: 

(d) assimetria informações: insuficiência especificações 

porque autores de projetos podem participar licitações 

concessões = art. 31 Lei 9074/95 

[TODOS levantamentos, sondagens etc. devem ser 

disponibilizados aos concorrentes = preocupação central 

“comissão seleção”] 

+ conflito interesses: (i) empresa = maximizar lucros x (ii) 

APF = estudos consistentes, bem elaborados, estimular 

proposta mais vantajosa licitação concessão/PPP; 

[objeto licitação (concessão) oferece maior retorno $ que a 

remuneração apenas projeto = oportunismo; projetista pode 

adotar modelo econômico ineficiente na fase de projeto – ou 

ocultar informações de riscos - para “otimizar” na licitação e 

dar lances mais baixos, vencendo; risco captura regulador]  

 

 
 

•   
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PMI: Acórdão 1.873/2016-TCU-Plenário (Min WAR) 

 Equipe: explicação Conflito Interesses (cont.): 

 

Comportamentos: (i) construtora x (ii) projetista independ. 

• Construtora “mergulha” ressarcimento projeto (abaixo do 

custo real), apostando vencer licitação concessão; 

• Projetista independente tem dificuldade de competir no 

preço e, assim, nem apresenta propostas, pois sabe que 

vai perder (e jogar $ fora); 

• Construtora atua em causa própria “pessimizando” estudo 

PMI (pré-licitação): inflando custos, reduzindo benefícios, 

gerando assimetria informacional; objetivo: para aumentar 

incertezas nas precificações de riscos dos concorrentes; 

• Construtora oferta preço na licitação com base em versão 

“otimizada” relativa, i.e., frente à “pessimizada” (não é 

otimizada absoluta) = afronta ao interesse público; 

 

 
 

•   
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PMI: Acórdão 1.873/2016-TCU-Plenário (Min WAR) 

 Equipe: Assimetria informacional (Cont.): 

 

(e) descumprimento determinações/recomendações TCU  

Acórdão 3697/2013-Plenário (PIL Ferrovias 2012): 

• Bloqueio de jazidas do DNPM (areia, brita, cascalho, 

laterita) não foi possível por nao se ter uma definição do 

traçado = aumento de riscos de variações de custos; 

•  PIL Ferrovias 2 (2015): “traçado referencial”para bloqueio 

de jazida no DNPM, pois a DMT jazida-obra é 

determinante para decisão custos (assimetria info.); 

• NÃO havia qualquer matriz de riscos.   

 

(f) insuficiência prazos para conhecer problemas e 

apresentar propostas: os 20 dias úteis a partir do edital são 

insuficientes, na visão da UT (analogia Lei 8666 = 45 dias). 

 

 
 

•   
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PMI: Acórdão 1.873/2016-TCU-Plenário (Min WAR) 

 VOTO Relator: aponta “esquálida resposta do mercado”: 

• 12 autorizações, em média, para cada chamamento (6); 

• Só 3 chamamentos tiveram 1 interessado cada; 

• Nenhum desses 3 interessados era exclusivamente 

projetista/consultor, i.e., todos eram potenciais 

interessados nas concessões; 

• Outros 3 chamamentos = nenhum interessado; 

 

TCU não define política pública, nem faz escolhas 

discricionárias, apenas verifica se as escolhas feitas estão 

consonantes com a legislação (= critério de auditoria), de 

acordo com o suporte fático (= circunstâncias do caso 

concreto), sempre à luz do interesse público ( = foco 

principal no resultado útil).  
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PMI: Acórdão 1.873/2016-TCU-Plenário (Min WAR) 

 VOTO Relator:Controle não se traveste Administrador 
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Etimologia: Auditoria = Audição 



 
PMI: Acórdão 1.873/2016-TCU-Plenário (Min WAR) 

 VOTO Relator: definições conceituais – Etapas PMI: 

(1) Identificar Empreendimento Infraestrutura + decisão de 

delegar para exploração da iniciativa privada; 

(2) Estruturação em si: (i) estudos técnicos (engenharia, 

meio ambiente, demanda); (ii) modelagem econômico-

financeira; (iii) minutas jurídico: edital e contrato; 

Possibilidades para estruturação (recursos téc.): 

(2.1) quadro próprio de servidores da AP; ou  

(2.2) contratar projetistas/consultoria (pago direto pela AP) = 

“solicited proposals” = países desenvolvidos; 

(2.3) autorizar a iniciativa privada a fazer, por sua conta e 

risco, a partir de balizamentos previamente estabelecidos 

= “unsolicited proposals” = países emergentes. 

(3) Início do processo licitatório: interação com o mercado e 

aprofundamento dos estudos; 
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PMI: Acórdão 1.873/2016-TCU-Plenário (Min WAR) 

 VOTO Relator: considerações mercado de projetos: 

 

• Ao longo dos anos o Estado brasileiro vem perdendo 

significativa capacidade técnica interna para elaboração 

de estudos e projetos; prova disso são os inúmeros 

processos no TCU com gravíssimas deficiências de forma 

e conteúdo (completude e consistência); 

 

[Obs.: PLC n. 13/2013 (Deputado José Chaves): altera Lei 

5.194/1966 para caracterizar como “essenciais e exclusivas 

de Estado” atividades de Engenharia/Arquitetura ocupantes 

cargo na AP (F, E, M).  

Algo como a criação de uma “Engenharia Geral da União” 

ajudaria? Ver exemplo do Chile] 
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PMI: Acórdão 1.873/2016-TCU-Plenário (Min WAR) 

 VOTO Relator: considerações mercado de projetos: 

 

• Contratação de Projetos pela Lei 8.666/93 é pouco 

atraente para o administrador público, dada a 

complexidade do procedimento: (i) difícil definir o valor de 

um produto intelectual; (ii) difícil definir um “prazo técnico” 

para a conclusão (e não um “prazo político”); (iii) difícil 

definir condicionantes objetivas para contratar parceiros 

confiáveis (equilíbrio entre restrição indevida à 

competitividade e a seleção de propostas de 

“aventureiros”)   
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PMI: Acórdão 1.873/2016-TCU-Plenário (Min WAR) 

 VOTO Relator: PMI e seus aspectos jurídicos: 

 

• Art. 5 da CF/88 - direitos: (i) petição, (ii) acesso à 

informação, (iii) participação na AP; e (iv) igualdade; 

 

• 1a autorização legal: art. 21 da Lei 8987/1995 (Lei Geral 

de Concessões) – ressarcir dispêndios especif. edital 

(ex.: Aneel fazia auditoria nos custos dos estudos); 

 

• Decreto 5977/2006 (revogado): regulam. Autoriz. 

Modelagens PPP (art. 3 – Lei 11079/2004); 

 

• Lei 11922/2009 (art. 2): estimula iniciativa privada a 

estudos/projetos concessões/PPP “sua conta e risco”; 
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PMI: Acórdão 1.873/2016-TCU-Plenário (Min WAR) 

 VOTO Relator: PMI e seus aspectos jurídicos: 

 

Decreto 8428/2015 e as  inovações do PMI: 

• Apresent. espontânea de estudos; 

• Reuniões entre Privados e Adm. Pública durante 

elaboração dos projetos; 

• Regramento disponib. Estudos a demais interessados; 

• Condiciona ressarcimento a atualização de estudos; 

• Faculdade Privado recusar valor ressarcimento da AP; 

• Desobriga AP a levar adiante empreend., desobrigando 

ressarcimento; 

• Autorizado pode, sem ônus, desistir elaborar estudos; 

 

MP 727, 12/5/2016: Procedimento de Autorização de 

Estudos (PAE) 
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PMI: Acórdão 1.873/2016-TCU-Plenário (Min WAR) 

 VOTO Relator: PMI e seus RESULTADOS 

 

• Dos 311 editais (2013-2016), só 7 bem sucedidos (8%) 

(www.radarppp.com) 

• PMI não tem amparo legal no Reino Unido, Canadá e 

União Européia (Fernando Camacho e Bruno Rodrigues - BNDES); 

• Desanimadores resultados PMI em outros países: apenas 

4% das unsolicited proposals chegam” à licitação (análise 

Banco Mundial em 21 países emergentes); 

• Chile: de 400 projetos (até 2012) só 18 licitados (depois 

de muito tempo, e sem concorrência); 

• Coréia do Sul e Filipinas: 90% dos proponentes de 

estudos venceram as licitações; 

• Resultados bem aquém dos esperados devido aos 

consideráreis RISCOS; 
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PMI: Acórdão 1.873/2016-TCU-Plenário (Min WAR) 

 VOTO Relator: RAZÕES para a baixa efetividade PMI 

 

• Expressivo risco assumido: gasto de tempo/recursos em 

projetos não selecionados e não ressarcidos; 

• AP pode exigir alterações nos estudos/projetos; 

• Ainda que reembolse, não há segurança que o valor 

cobrirá os custos e remunerará os riscos; 

• Não há previsão normativa para correção monetária do 

valor arbitrado, até o efetivo recebimento; 

• Concorrência desigual: (i) “empresas interessadas na 

licitação” (custo do projeto não é representativo frente 

aos valores concessão exploração serv. públicos) x (ii) 

“empresas estruturadoras independentes” (engenharia 

pura) são alijadas na prática pela baixa probabilidade de 

ressarcimento (ex.: 1 trecho = R$ 34 mi de ressarcimento) 
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PMI: Acórdão 1.873/2016-TCU-Plenário (Min WAR) 

 VOTO Relator: RAZÕES para a baixa efetividade PMI 

 

• Acompanhar/avaliar elaboração estudos do PMI sorvem 

recursos humanos e financeiros do Estado, mesmo 

que estudos não resultem em contratos… mas a AP 

optou pelo PMI justo pela escassez desses recursos; 

• Nos países referência (desenvolvidos), regra é a origem 

dos projetos e sua estruturação dentro do setor público, 

concatenada com planejamento setorial + apoio 

consultores especializados para interação com privado; 

• Nos países que optam por transferir estruturação para 

privado é clara a tendência de negligenciar a formação 

de quadros públicos especializados (ex: DNER) 
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PMI: Acórdão 1.873/2016-TCU-Plenário (Min WAR) 

 VOTO Relator: RAZÕES para a baixa efetividade PMI 

 

• Tendência de negligenciar a formação de quadros 

públicos especializados constitui deliberada política de 

governo, persistindo por décadas para desmantelar a 

capacidade interna de estruturação de projetos nos 

órgãos públicos; 

[Comentário Di Bello: falta de capacidade interna 

especializada no Poder Executivo é porta aberta para a 

corrupção na expansão infraestrutura] 

 

• AP passa a depender do setor privado (potenciais 

licitantes) para preparar o projeto e apoiar durante todo o 

procedimento licitatório; 
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PMI: Acórdão 1.873/2016-TCU-Plenário (Min WAR) 

 VOTO Relator: RAZÕES para a baixa efetividade PMI 

 

• Autorizado tem objetivo de maximizar o lucro (legítimo, 

desde que dentro do comportamento ético); 

• Se não houver acompanhamento especializado da AP, 

autorizado pode induzir a elaboração de projetos de 

engenharia onerosos, bem como não privilegiar a 

concorrência, nem maximizar o bem estar da sociedade; 

• Diante do potencial conflito de interesses, o autorizado 

pode gerar a assimetria de informações que favorecerá 

o direcionamento do certame para seus próprios 

interesses… “é ingenuidade crer o contrário”; 

• Mas como se dá a geração de vantagens indevidas? 

(é o que veremos) 
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PMI: Acórdão 1.873/2016-TCU-Plenário (Min WAR) 

 VOTO Relator: eventuais vantagens indevidas no PMI  

(“rendas informacionais”) 

• Repartição desequilibrada dos riscos (atribuindo riscos 

demais à AP); 

• Menor nível de investimentos e maior remuneração 

(maximização do lucro do particular, sem mérito próprio); 

• Obstrução de potenciais licitantes por meio de requisitos 

de qualificação prescindíveis; 

• Soluções de engenharia para as quais o autorizado 

detenha vantagens competitivas; 

• Ocultação de informações relevantes à análise de 

rentabilidade do empreendimento; 

• Mesmo quando o autorizado é impedido de participar da 

licitação há risco de captura do estruturador pelos 

investidores (vínculos projetista-construtor). 
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PMI: Acórdão 1.873/2016-TCU-Plenário (Min WAR) 

 VOTO Relator: exemplos de PMI (radarppp.com, pós 2013): 

• Aeroporto Regional da Zona da Mata; 

• Centro de Gestão Integrada do Distrito Federal; 

• Complexos Hospitalares do Estado São Paulo; 

• Corredores PR-323, PRC-487, PRC-272; 

• Esgotamento sanitário Paraty/RJ e Serra/ES; 

• Limpeza Urbana e Manejo Resíduos Sólidos de Salto; 

• Linhas 18 e 6 do Metrô SP; 

• Nova Fábrica de Produção da FURP; 

• Ponte estaiada sobre rio Cocó; 

• Metrô Salvador e Lauro de Freitas; 

• Sistema Produtor rio Manso/MG; 

• Tratamento resíduos sólidos urbanos RMBH/MG; 

• Unidades atendimento “faça fácil” no ES; 

• VLT município RJ e Eixo Anhanguera/GO 
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PMI: Acórdão 1.873/2016-TCU-Plenário (Min WAR) 

 VOTO Relator:  

 

Min WAR concorda com Min WDO (Acórdão 1155/2014-P):  

 

TCU vai dotar modelo de autorizações (art. 21, Lei 

8987/95) de maior legitimidade, para afastar 

questionamentos hoje existentes e viabilizar o integral 

atendimento aos objetivos de obter estudos (céleres, de 

qualidade e a custos razoáveis...). 

 

Como tornar o PMI mais efetivo? 
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PMI: Acórdão 1.873/2016-TCU-Plenário (Min WAR) 

 VOTO Relator: SUGESTÕES para aprimorar o PMI: 

1. Ressarcimento dos estudos já realizados mesmo se o 

governo desistir do empreendimento, de modo a dar 

segurança jurídica e reduzir riscos dos projetistas; 

2. Antecipação parcial do ressarcimento, conforme 

execução, como forma de mitigar alavancagem das 

projetistas (atenção às garantias, ex: Chile - seguros); 

3. Previsão normativa de correção monetária; 

4. Prazo para conhecimento do problema deve ser 

compatível com a complexidade dos estudos (grande 

compartimentação disciplinar merece maior tempo para 

análise/interação entre áreas de especialização); 

5. No caso de estudos complexos, pode haver seleção com 

base em “pré-projetos” ou qualificação por critérios 

pré-estabelecidos; 
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PMI: Acórdão 1.873/2016-TCU-Plenário (Min WAR) 

 VOTO Relator: SUGESTÕES para aprimorar o PMI: 

6. O valor do reembolso deve ser arbitrado com margem de 

BDI (lucros e riscos) compatível com a natureza 

intelectual do serviço eng. (juris do TCU pode ajudar); 

7. Proibição de autores participarem do futuro certame 

permite desenvolver o mercado de empresas 

especializadas na estruturação independente de 

projetos (mitiga a captura pelos interessados na 

concessão); 

8. Limitação do número de autorizados nos projetos 

complexos (base em critérios objetivos) é 

imprescindível para não exceder a capacidade da AP 

participar efetivamente elaboração projetos (diálogo 

técnico) e analisar resultados a contento; necessidade 

técnicos qualificados (conhecim. Setorial) é consenso. 
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PMI: Acórdão 1.873/2016-TCU-Plenário (Min WAR) 

 VOTO Relator: SUGESTÕES para aprimorar o PMI: 

9. Limitação não se aplica a aspectos pontuais futura 

outorga, i.e., nesses casos a consulta ao mercado com 

mais estudos permite “pinçar” os elementos mais 

adequados de cada estudo; 

10.Contraria a racionalidade econômica a AP desperdiçar 

recursos privados para executar, em paralelo, várias 

modelagens completas do projeto concessão/PPP, 

para, ao final, apenas uma ter serventia; [não existe 

almoço grátis] 

11.Novos empreend. devem estar inseridos planejamento 

nacional longo prazo (define prioridade), discutido com 

potenciais beneficiários e sociedade = previsibilidade das 

ações de governo e maior segurança a investidores; 
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PMI: Acórdão 1.873/2016-TCU-Plenário (Min WAR) 

 VOTO Relator: SUGESTÕES para aprimorar o PMI: 

12.Restringir PMI a projetos pontuais, com componentes 

de inovação e ineditismo (novos conceitos e 

tecnologias), não identificados pelo governo e não 

passíveis de competição (propriedade intelectual) = 

países de referência (ex: Austrália e Nova Zelândia); 

13.Lição dos países desenvolvidos é: projetos prioritários 

devem ser preparados pelo governo, com apoio de 

consultores independentes, pois EVTEA deve ser 

robusto para atrair investidores; para tal, é necessário 

fortalecer tecnicamente as instituições, 

desenvolvendo capacidades internas; ex.: Coreia do Sul 

elabora seu próprio estudo para compará-lo com o 

privado; Chile analisa e aprofunda o estudo do privado.   
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PMI: outros julgados de interesse  

• Acórdão 112/2012-P (SEP = portos); 

 

• Acórdão 3362/2013-P (item 9.2.7): debates sobre a 

exclusividade (favorecimento) da EBP para elaborar os 

EVTEs de portos; ausência de transparência (Min AA); 

 

• Acórdão 1155/2014-P: relevantes considerações sobre o 

PMI em portos (Min WDO, Min BZ, Min WAR); Reexame 

negado: Ac. 2732/2015-P (Min BD). 

 

• Acórdão 273/2016-P: editais PMI concessões aeroportos 

= ausência critérios avaliação/seleção projetos. 

 

• Devido ao pouco amadurecimento da juris/doutrina, 

nenhum gestor foi responsabilizado. 
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Programa Episteme “Conheça o PPI”: 24/3/2017 (ISC/TCU) 

Palestras: Saulo (Coinfra) e Adalberto (Secretário PPI/PR) 

PPI não é “carteira de projetos”, mas sim “Força-Tarefa” (ex.: 

9 auditores CGU para assessorar) = ambiente de debates e 

solução de problemas (= 3 secretarias + EPL). 
 

Desafios (Coinfra): 

• Desenvolver um planejamento robusto, crível e 

preferencialmente integrado para os segmentos de 

infraestrutura; 

• Avaliar corretamente prioridades e qualidade das 

soluções propostas; 

• Consolidar e uniformizar procedimentos junto aos 

diferentes agentes envolvidos (reduzir o risco regulatório 

e desburocratizar); 
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Desafios (Coinfra): 

 

• Assegurar adequada repartição de riscos e o efetivo 

cumprimento das regras contratuais; 
(obs.: “cláusula escrita é clausula cumprida”; americanos não entendem 

como se aplica o “reequilíbrio econômico-financeiro” = uma “brecha” 

para quebrar o contrato? Na prática não há redução de valores 

favorecendo a Adm. Pública... Alterações são pró-privado) 

 

• Criar ambiente propício à atração de investimentos; 
(obs.: menos de 30% das obras públicas do PAC estão concluídas; 

menos de 5% estão em efetiva operação; muitas obras são grandes 

“elefantes brancos” – ex.: estádios da Copa; problemas: Concessão do 

Maracanã foi descumprida desde o início – Estado não concedeu áreas 

de shopping e estacionamento) 
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Programa Episteme “Conheça o PPI”: 24/3/2017 (ISC/TCU) 



Desafios Adalberto Vasconcelos (PPI): 

  

• falta planejamento integrado (prioridade do PPI é a 

logística); 

• concessão é um “casamento” (não é um namoro... vai 

haver stress na relação de longo prazo); 

• a única PPP que logrou êxito foi a do Data Center do BB; 

• a submissão dos estudos ao Conselho do PPI deve ser 

apenas quando estiverem robustos (lembrando que a obra 

é um meio para atingir resultados); A PRIoridade é uma só 

(PRImeira... e não “prioridadeS”, no plural); 

• opinião: “tem que acabar com o PMI”, pois a experiência 

não foi boa; motivo = retrabalho grande = melhor começar 

do zero o projeto; 
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Programa Episteme “Conheça o PPI”: 24/3/2017 (ISC/TCU) 



Desafios Adalberto Vasconcelos (PPI):  

• Atrair investimentos estrangeiros: extensão prazo 

proposta para 100 dias (edital traduzido inglês/espanhol); 

 

• Mercado de Hedge (seguro cambial) ainda é pouco 

desenvolvido; 

 

• Necessário acabar com o “empréstimo-ponte” (que só 

tem no Brasil...), pois os consórcios nacionais 

“mergulham” o preço e ganham dos estrangeiros (para 

depois solucionar como resolvem a equação financeira); 

 

• Uso de arbitragem, pois existem muitos pedidos de 

reequilíbrio parados na ANAC e ANTT; 
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Programa Episteme “Conheça o PPI”: 24/3/2017 (ISC/TCU) 



Revista “O Empreiteiro” ranking eng. brasileira (ago/2016): 

 

• Principais empresas (em faturamento): (1) Concremat/RJ 

(R$ 942 mi); (2) Engevix/SP (Lava Jato; R$ 676 mi); (3) 

Arcadis/SP (R$ 562 mi); (4) Progen/SP (R$ 343 mi); (5) 

Falcão Bauer/SP (+ 7% receita = R$ 255 mi); (6) 

Intertechne/PR (+8% = R$ 244 mi); (7) Promon/SP (Lava 

Jato; R$ 239 mi); (8) Leme/MG (R$ 237 mi); (9) 

Worleyparsons/SP (R$ 189mi); (10) Poyry/SP (R$ 175mi); 

 

• China Communications Construction Company (CCCC; 

2016: receita = US$ 66 Bi; lucro = US$ 2,6 Bi): comprou 

80% Concremat (modelo de “parceiros locais”) e quer 

investir infraestrutura transportes (Valor, 10/4/2017) 
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Mercado de Estudos/Projetos 



Revista “O Empreiteiro” ranking eng. brasileira (ago/2016): 

• 40 principais empresas de Projeto/Consultoria 

registram queda 29% faturamento bruto (2015/2014), com 

declínio há 4 anos com queda = 44% (2011 = R$ 12 

bilhões; 2015 = R$ 6,8 bilhões); 2015 = 2007 (PAC). 

 

• Maiores variações faturamento bruto: (1) Fluxo Eng. 

(+239%); (2) JDS Eng. (+28%); (3) Serpen (+25%); e (4) 

Ghenova Brasil (+23%), todas RJ. Também EPC Eng./MG 

(+34%) e Unidec/PR (+27%). 

 

• Lições  Inglaterra e Canadá (concessõesPPPs): quanto 

mais estáveis as regras, mais capital privado atraem; 
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Mercado de Estudos/Projetos 



Efeitos da Crise e da “Lava Jato”: 
 

• Redução de 50% nos salários em engenharia de 

projetos (10 mil candidatos; em 2015 expectativa entre R$ 

8 mil e 12 mil/mês; em 2016 entre R$ 6 mil e 8 mil/mês; 

fonte: economia.ig.com.br, 19/3/2016) 
 

• Engevix: faturamento -70% e empregos -80% (2013 = 20 

mil empregados; hoje = 3 mil; fonte: G1, 17/3/2017”); 
 

• Rejeição do mercado a engenheiros ex-Odebrecht: 

corrupção e prejuízo à imagem coletiva (Valor, 22/5/2017). 
 

• Médias empresas projetistas/consultorias especializadas 

podem dar conta do recado de grandes projetos, segundo 

especialistas. 
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Mercado de Estudos/Projetos 



Armínio Fraga (Veja, 15/3/2017):  

 

sobre a crise, “houve avanço, mas falta confiança”… 

economia engatará nova fase de crescimento?  

 

“Em tese, sim… Pesa também a dificuldade de explorar as 

oportunidades daquela que é talvez a carência mais 

evidente do país: a infraestrutura. Infelizmente, o 

processo para articular os investimentos nessa área é 

lento mesmo – e não somente no Brasil. Eles demandam 

tempo, consistência e planejamento. No lado negativo, 

ainda teremos que conviver com os desequilíbriso 

fiscais, que foram construídos no passado e vão se manter 

por um longo tempo.” 
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