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Em dezembro de 2017, publiquei uma Agenda de Infraestrutura1, cujo objetivo era elencar as 

medidas para viabilizar e aumentar a eficiência do programa de investimentos em infraestrutura 

por meio de participação privada.  

Nesse documento, consignei a necessidade de “aprovar legislação especificando que o controle 

do TCU sobre as agências reguladoras é somente de conformidade e legalidade, não sendo viável 

a revisão do mérito das decisões regulatórias, inclusive relativas a equilíbrio econômico-

financeiro dos contratos.”  

Além disso, em vista das tentativas da área técnica do TCU de aplicar sanções a funcionários 

públicos que agiram de boa-fé e em situações novas nos setores de infraestrutura – nas quais, 

portanto, não se sabia qual seria a orientação dos controladores da Administração Pública – escrevi 

que era preciso “Definir que a aplicação de sanções pelo TCU a agentes públicos que integrem 

agências reguladoras pelos atos praticados no exercício das respectivas funções só pode se dar 

em caso de comprovação de má-fé ou benefício pessoal decorrente da decisão.”  

Por outro lado, em vista da situação política atual do nosso país, eu já tinha manifestado meu 

ceticismo quanto à possibilidade dos atuais membros do nosso parlamento terem condições de 

liderar as reformas necessárias para estabelecer adequadamente os limites aos controladores da 

Administração Pública, particularmente no atual contexto de enorme desconfiança da sociedade 

em relação aos agentes públicos e de desprestígio da classe política, ainda sob o impacto dos 

                                                           
1 Agenda Portugal Ribeiro Advogados 2018 para Infraestrutura, publicada em 30/12/2017, no seguinte endereço 
eletrônico: http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/agenda-infraestrutura-portugal-ribeiro-
para-2018-final-publicado.pdf . 

http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/agenda-infraestrutura-portugal-ribeiro-para-2018-final-publicado.pdf
http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/agenda-infraestrutura-portugal-ribeiro-para-2018-final-publicado.pdf


achados da Operação Lava a Jato.2 A minha percepção era que para dar limites adequados aos 

controladores da Administração Pública no contexto atual seria necessária mudança constitucional, 

pois qualquer lei que tentasse fazê-lo seria rapidamente considerada inconstitucional. Olhando o 

nosso mundo político, a minha percepção é que não temos nenhum quadro capaz – no sentido mais 

amplo da palavra, que envolve competência, liderança, capacidade de agir como estadista e 

reputação ilibada – de liderar a elaboração de uma PEC-Proposta de Emenda à Constituição para 

racionalizar a atividade de controle e compatibilizá-la com a necessidade de segurança jurídica.  

Mas eis que, na semana passada, chegou para sanção presidencial o Projeto de Lei 7.448/2017 

(“Projeto”) de autoria do Senador Antonio Anastasia, e cujo anteprojeto foi elaborado por Carlos 

Ari Sundfeld e Floriano de Azevedo Marques Neto, administrativistas da melhor cepa. 

O Projeto tem por objetivo aperfeiçoar e racionalizar a atividade de controle da Administração 

Pública e compatibilizá-la com a necessidade de segurança jurídica. No mundo de infraestrutura, 

essa compatibilização é essencial para assegurar a atração de investimentos privados, 

particularmente em um momento em que, em vista das dificuldades enfrentadas pelas empresas 

locais, o país pretende atrair investidores internacionais, desacostumados com os superpoderes dos 

nossos controladores da Administração Pública, que podem a qualquer tempo – e sem a devida 

consideração pelos impactos da sua decisão – questionar atos da Administração Pública.  

O Projeto requer que os controladores e decisores sobre atos administrativos levem em 

consideração os efeitos práticos da sua ação, o que me parece algo elementar. Qualquer 

profissional do meio jurídico, já o faz. Qualquer gestor público minimamente cuidadoso já o faz 

também. Só os controladores e os que decidem em sede de controle parecem querer se furtar desse 

                                                           
2 No artigo intitulado “Medida Provisória 727/16 sobre PPI: o Governo Temer renunciou a usar investimentos em 
infraestrutura no curto prazo para revitalizar a economia do país?”, disponível no seguinte endereço eletrônico 
http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/medida-provisoria-727-ppi-e-erros-mais-obvios-
4.pdf, no item 4, tratei da necessidade do programa de participação privada em infraestrutura federal incluir 
medidas para dar limites ao TCU. Cito especificamente o seguinte trecho:  

“Aliás, creio que, lamentavelmente – em vista do ambiente politico atual e da inexistência de 
agentes políticos capazes de bancar politicamente uma medida que leve à limitação de poderes do 
TCU – o nosso destino, de fato, é que a arbitragem se torne o único meio capaz de lidar com os 
conflitos e impasses mais relevantes.  
E isso é mais uma razão para que se viabilize a utilização da arbitragem, nos termos que mencionei 
no item 3 acima para resolver esses impasses criados por essa estrutura de controle da atividade-
fim das agencias reguladoras.  
Enfim, acho que é importante que o Governo adote medidas legislativas no sentido de disciplinar 
ambos: (a) a relação entre o TCU e os órgãos da Administração Pública nos processos de 
fiscalização prévia e concomitante das desestatizações; e, o que seria ainda mais importante, (b) 
os limites do controle do TCU sobre a atividade-fim das agências reguladoras, sob pena de se 
perpetuar esse ambiente disfuncional que leva a permanência de impasses e decisões facciosas 
sobre a execução dos contratos submetidos às agências reguladoras.  
É importante notar que, tendo já estudado várias estruturas institucionais de diversos países para 
modelagem de PPP e concessões, que eu saiba, não existe no mundo cortes de contas, ou outros 
órgãos de controle da Administração Pública, que aprovem previamente estudos de viabilidade de 
concessões ou PPPs e que possam rever decisões finalísticas de agências reguladoras, 
responsabilizando pessoalmente os agentes que delas participaram, sem que tenha sido 
comprovada a obtenção de benefícios pessoais por esses agentes para a tomada da decisão.” 

http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/medida-provisoria-727-ppi-e-erros-mais-obvios-4.pdf
http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/medida-provisoria-727-ppi-e-erros-mais-obvios-4.pdf


imperativo da vida prática, como se fossem apenas filósofos ou religiosos.3 Para atingir o seu 

objetivo, o Projeto determina que os controladores e decisores: 

• considerem as consequências práticas das suas decisões ao atacar atos jurídicos com 

base em valores jurídicos abstratos (art. 20); 

• indiquem, de modo expresso as consequências jurídicas e administrativas de 

decisão que, na esfera administrativa, controladora ou judicial, decretar a 

invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa (art. 21); 

• na interpretação de normas sobre gestão pública, considerem os obstáculos e as 

dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem 

prejuízo dos direitos dos administrados (art. 22). 

Além disso, o Projeto requer que eventual mudança de orientação do gestor público, do 

controlador, ou do Poder Judiciário sobre quaisquer temas seja realizada sem prejuízo da segurança 

jurídica. Para isso, exige que: 

• a decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou 

orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou 

novo condicionamento de direito, deverá prever regime de transição quando 

indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido 

de modo proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais 

(art. 23); 

• a revisão, na esfera administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de 

ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver 

completado leve em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com 

base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações 

plenamente constituídas (art. 24) 

O caso emblemático nos setores de infraestrutura sobre a mudança de posição de entes estatais é 

o da ARTESP e Estado de São Paulo sobre a forma de fazer reequilíbrios de contratos de concessão 

de rodovias. A ARTESP e o Estado de São Paulo ajuizaram ações judiciais para anular aditivos 

aos contratos de concessão de rodovias celebrados em 2006, entre outras razões, porque a ARTESP 

mudou a sua interpretação sobre as normas relativas ao reequilíbrio desses contratos e a nova 

interpretação era incompatível com a interpretação anterior adotada por ocasião da elaboração dos 

aditivos assinados em 2006. A ARTESP não poderia buscar a anulação pela mera mudança de 

orientação se as normas que integram o Projeto estivessem em vigor. 

O Projeto permite ainda a estabilização de situações mediante ação judicial declaratória de 

validade dos atos. Isso é absolutamente essencial no caso de atos e contratos que são relevantes 

para o país, mas que geram controvérsias. O controle disperso nesses casos, com a possibilidade 

de quaisquer controladores exercerem suas prerrogativas a qualquer tempo, pode tornar a proteção 

do ato tão onerosa ou tão difícil de realizar, que o inviabilizaria. A intenção, por isso, é que o 

                                                           
3 Tanto o TCU quanto o Ministério Público se insurgiram contra isso, como se fosse um ônus indevido à sua 
atividade. 



controle nesse caso seja exercido de forma concentrada, por meio de uma ação judicial. Para isso, 

o Projeto estabelece que, quando necessário por razões de segurança jurídica de interesse geral, o 

ente poderá propor ação declaratória de validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma 

administrativa, cuja sentença fará coisa julgada com eficácia geral (art. 25). 

Por fim, o projeto limita a possibilidade de responsabilização pessoal do agente público aos casos 

de dolo ou erro grosseiro e atribui ao agente público que tiver de se defender, em qualquer esfera, 

por ato ou conduta praticada no exercício regular de suas competências, o direito de obter o apoio 

da entidade, inclusive nas despesas com a defesa (art. 28 e o seu §2°).  

A ameaça de responsabilização pessoal de agentes públicos, mesmo em casos em que não há 

qualquer suspeita de dolo ou benefício pessoal, tem sido utilizada por órgãos de controle para 

impor as suas posições aos gestores públicos, aniquilando as prerrogativas de gestão. O caso 

emblemático sobre esse tema é o do processo aberto pela área técnica do TCU para apurar o aditivo 

ao contrato de concessão da CONCER. O aditivo tratava da disciplina do investimento para 

implantar a Nova Subida da Serra e do respectivo reequilíbrio do contrato. O contrato previa esse 

investimento, mas dizia que, quando da autorização para a sua realização, seria realizado estudo 

detalhado e, se necessário, o contrato seria reequilibrado. O estudo mostrou a necessidade de 

reequilíbrio e o Governo decidiu que ele fosse feito por meio de pagamentos ao concessionário 

com recursos orçamentários. Tratava-se de situação nova, pois geralmente os reequilíbrios em 

casos semelhantes foram realizados ou por aumento de prazo do contrato, ou por aumento da tarifa 

ao usuário. Desconsiderando que se tratava de uma situação nova – sobre a qual não havia 

orientação anterior dos órgãos de controle – e, apesar de não haver qualquer suspeita de benefício 

pessoal dos agentes públicos que participaram dos atos necessários à celebração do aditivo, a área 

técnica do TCU buscou aplicar-lhes sanções tão graves quanto multas e inabilitação para o 

exercício de função pública, em um contexto em que todos os agentes envolvidos eram 

concursados com mais de 10 anos de exercício de funções públicas. O Plenário do TCU anulou o 

aditivo, mas, felizmente, decidiu não aplicar as sanções aos agentes públicos. Por 3 anos, contudo, 

esses agentes públicos tiveram que se defender e conviver com a possibilidade de se tornarem 

inabilitados para o exercício de funções públicas. Na Esplanada dos Ministérios, particularmente 

nas agências reguladoras, era comum outros agentes públicos mencionarem o caso da Nova Subida 

da Serra quando queriam se justificar por não tomar uma decisão que achavam correta, mas que, 

pela novidade, os exporia ao risco de persecução pela área técnica do TCU. 

Assistindo nos últimos dias aos embates em torno do Projeto, com manifestações do TCU e do 

Ministério Público contrárias à sua sanção, ainda temo que, mesmo que o Projeto seja sancionado 

e entre em vigor, ele seja amesquinhado pelos controladores da Administração Pública que 

continuarão tentando caracterizá-lo como inconstitucional. Temo que, na prática, o Projeto termine 

tendo efeitos limitados. 

Os controladores já estão tentando e continuarão tentando caracterizar todo esse esforço de 

racionalização da sua atividade representada pelo Projeto como defesa da impunidade e 

favorecimento à corrupção. No contexto conflagrado em que vivemos atualmente no Brasil, esses 

maniqueísmos lamentavelmente prosperam. 



Mas basta uma leitura do Projeto para ficar claro que não se trata disso. Ele representa talvez a 

única esperança da nossa geração de racionalizar a ação dos controladores e de compatibilizá-la 

com a necessidade de segurança jurídica nos setores de infraestrutura. 


