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1 Nota Técnica nº 87: “Em defesa do interesse público, contra o vale-tudo da PPP”, do INESC, disponível em www.inesc.org.br.

m abril, divulgamos Nota1  a respeito do Projeto de Parcerias Público-Privadas – PPP,
alertando à sociedade civil para os vários problemas do texto e os riscos de uma redação,
ao mesmo tempo, abrangente e imprecisa. Vários senadores, de diferentes partidos,
manifestaram sua preocupação e propuseram mudanças.

Depois de uma torrente de críticas, várias audiências públicas e muitas promessas de
acordo, o Senador Valdir Raupp divulgou o texto de um “acordo” entre o Senado e
Governo que originou a terceira versão do seu relatório sobre o projeto. A votação na
Comissão de Assuntos Econômicos – CAE foi anunciada para 18 de novembro.

Pergunta-se: O que mudou ? Houve avanços ou persistem os riscos apontados
inicialmente? Estão materializados no texto os acordos anunciados na imprensa ? Ponto a
ponto, saiba o que já mudou depois do relatório e o que ainda precisa mudar para proteger
o interesse público.

1) Licitações dirigidas

O que mudou: O processo de escolha da empresa está mais claro e a submissão à lei
das licitações também, além de terem caído os aspectos subjetivos que antes poderiam ser
levados em consideração no julgamento. Caíram também a exigência de que as propostas
econômicas desclassificadas fossem devolvidas em envelopes fechados e a possibilidade de
garantias excessivas que restringiriam o número de concorrentes.

O que precisa mudar: O projeto do relatório prevê, no artigo 12, que poderá ser
aplicado, após a fase de qualificação de propostas técnicas, o critério de melhor combinação
entre a proposta técnica e a econômica. A comissão julgadora ficará diante da difícil
tarefa de comparar preços diferentes relativos a objetos também diferentes. Afinal, o que
é a melhor combinação? Quem garante que a escolha não se dará em favor da proposta
mais cara sob a alegação de que a mesma também apresenta a melhor proposta técnica?

Além disso, a lei não define que a qualificação de propostas técnicas terá por finalidade
a aprovação de um projeto básico, o que significa que, além do risco de a administração
pública comprar bens e serviços sem uma definição precisa, torna-se fácil avisar aos amigos
quais as especificações que seriam mais favorecidas no processo.
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2 “Um passo à frente”, publicado no Estado de São Paulo, em 08/08/2004.

3 Mesma interpretação da Consultoria de Orçamentos da Câmara.

O ideal seria que o julgamento utilizasse como critério objetivo o menor preço, depois
de realizada a aprovação de um projeto básico. Isto é tão relevante que deve ser definido
pela lei e não remetido aos editais.

2) Contabilidade paralela

O que mudou: Os limites impostos reduzem, em geral, a magnitude do problema,
especialmente no caso dos empréstimos do BNDES e dos fundos de pensão. Houve
progressos em relação ao processo de avaliação fiscal e à transparência dos contratos assinados.
O conselho de ministros que acompanhará a execução das obras e o cumprimento dos
contratos terá papéis específicos: a Fazenda ficará responsável pela avaliação do risco fiscal e
financeiro, enquanto o Planejamento deverá encarregar-se do mérito.

O  que precisa mudar: Em um artigo2 , o Ministro Guido Mantega perguntava “como
será possível uma ‘contabilidade paralela’, se os projetos de PPP necessariamente constarão
dos Orçamentos e dos PPAs?” Ora, quando os projetos de planos plurianuais e de orçamentos
anuais forem submetidos ao Legislativo, os contratos já terão sido assinados, pois se referem
a prazos muito mais extensos, de até 35 anos. Então, na prática, a conta chegará dada ao
processo orçamentário, que apenas servirá para ratificar os contratos de PPPs.

O texto do  relatório  remete a decisão sobre a contabilização das PPPs para uma
Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional - STN. Se prevalecer a interpretação que vem
sendo sugerida pelo governo de que as obrigações contraídas pela administração pública
são despesas obrigatórias de caráter continuado (expressão citada no art. 22), e não
operações de crédito, os controles ficarão frágeis porque a contabilidade oficial não refletirá
o verdadeiro montante de dívida.

Não importa se a despesa é obrigatória ou não, se é semelhante a uma terceirização ou
não, porque a discussão, nesse ponto, não é sobre classificação de despesa e, sim, sobre a
fonte de receita. Se não é imposto, nem contribuição, ou outra receita genuína, então, só
pode ser receita de operação de crédito, a qual impacta a dívida3 .

Isto remete a uma questão central da Lei de Responsabilidade Fiscal: devemos tomar
cuidado com a heterodoxia contábil, acima de tudo para não nos enganarmos, pois,
contabilmente, é possível decidir ser mais transparente ou menos, mas não é possível criar
recursos. A contabilização, qualquer que seja, não irá pagar a dívida e a origem dos
“esqueletos” está justamente em não considerar a dívida quando ela é contraída.

Se admitirmos que vários projetos de infra-estrutura serão financiados pelo BNDES e
que o Poder Legislativo não opina sobre a alocação desses recursos, nem a sua execução
orçamentária consta do SIAFI com a discriminação necessária, aumenta o risco de falta
de controle social.
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Ainda que o pagamento só venha a ocorrer no futuro, pelo critério de competência, o
correto seria considerar e registrar que a dívida ocorreu no compromisso de pagamento,
portanto no contrato da PPP.

3) Irresponsabilidade fiscal

O que mudou: O texto do relatório prevê três limites: de 1% da receita corrente
líquida para o estoque de PPPs; de 1% para as despesas anuais dos seis anos subseqüentes
à contratação; e de 70% de cada contrato na participação de empresas públicas e sociedades
de economia mista da União, ou de 80% quando envolver também fundos de pensão
patrocinados pela União. Os limites são fundamentais, no caso da União, porque a
Resolução do Senado que trataria do assunto, como determinava a Lei de Responsabilidade
Fiscal – LRF, não chegou a ser votada.

O que precisa mudar:  Os limites previstos no texto só valem para a União. No caso
dos Estados e Municípios, os limites para dívida e operações de crédito são estabelecidos
pelas Resoluções SF 40 e 43/2001, mas a utilização desses limites fica comprometida
porque o Governo insiste em não considerar as PPPs como operações de crédito.

No caso dos Estados e municípios, o texto do  relatório  prevê que a STN irá analisar se
o limite de 1% está sendo cumprido; caso contrário, o Estado e o município ficariam
impedidos de receber garantias e transferências voluntárias da União. Seria melhor
mencionar, no texto, a sujeição aos limites de dívida e operações de crédito estabelecidos
pelo Senado.

4) Capitalismo sem risco

O que mudou: O texto do relatório avançou muito. Deixa claro que os recursos não
poderão ser apenas públicos e prevê limite de R$ 6 bilhões para o Fundo Garantidor de
Parcerias Público-Privadas – FGP. Também torna mais claras as condições de concessão
de garantias, inclusive retirando expressões imprecisas como “riscos gerenciáveis” e a
possibilidade de garantia em patrimônio público.

5) Cheque em branco para privatização

O que mudou: O texto do relatório mantém os problemas originais.

O que precisa mudar: A opção de política econômica escolhida pelo governo tem
sido a de comprometer-se com metas de superávit primário exageradas e de adotar a
lógica do “tudo pelo fiscal”. Agora, o modelo de Estado submete-se também a essa lógica
e o governo propõe que, em nome da geração de investimentos e crescimento, o Estado
precise ou deva delegar funções que lhe são próprias à iniciativa privada. A idéia em si é
questionável, principalmente, sem uma discussão aprofundada do modelo de Estado (e
de desenvolvimento) que queremos.

O texto do relatório continua não delimitando áreas, apenas exclui as funções de
regulação, jurisdicional e do exercício de poder de polícia e “outras atividades exclusivas
do Estado”. Esta última expressão permite interpretações bastante abrangentes. Um bom
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exemplo disso é a lei de PPPs proposta pelo Governo da Bahia, onde as áreas preferenciais
são:”educação, saúde e assistência social; transportes públicos, notadamente rodovias,
ferrovias, portos, aeroportos, hidrovias, terminais de transportes intermodais e centros
logísticos; saneamento; segurança, defesa, justiça e sistema prisional, quanto ao exercício
das atribuições passíveis de delegação; ciência, pesquisa e tecnologia, inclusive tecnologia
da informação; agronegócio, especialmente na agricultura irrigada e na
agroindustrialização; outras áreas públicas de interesse social ou econômico.” Só faltou
privatizar o Legislativo.

É fundamental delimitar as áreas e os serviços atingidos preservando os direitos universais
submeter a decisão aos legislativos. Sem isso, a PPP torna-se um grande “guarda-chuva”
para privatização em quase todas as áreas.

6) Arroubos autoritários

O que mudou:  O texto do  relatório  amplia os problemas originais.

O que precisa mudar:  As PPPs avançam sobre as competências dos legislativos e do
Senado Federal em particular. Constitucionalmente, a competência para autorizar
concessão de garantias, no caso da União, é privativa do Senado (art. 52, inciso VIII).
Além disso, no caso dos Estados e Municípios, as garantias também são autorizadas pelo
Senado porque são consideradas operações de crédito. Mas, pelo texto do relatório, a
concessão de garantias no âmbito de qualquer PPP  estaria previamente autorizada,
inclusive mediante integralização de recursos em fundo. A decisão de conceder ou não
garantias passaria a constar dos contratos.

No caso dos contratos de PPP, se considerados operações de crédito, deveriam passar
também pelo crivo do Senado. Mas o texto parece preferir a opção centralizadora, pela
qual a STN fará a análise de riscos fiscais de todas as parcerias a serem firmadas pelo setor
público. Estados, Distrito Federal e Municípios precisarão pedir autorização a um órgão
do Poder Executivo Federal para contratar PPPs, o que fere o princípio federativo.

Como as PPPs também são um “cheque em branco”, sem necessidade de aprovação
prévia pelos Legislativos, salvo poucas exceções, os governos federal, estaduais e municipais
poderão realizá-las em qualquer área. A PPP abrigada por esta lei “guarda-chuva” não
exige qualquer aprovação posterior; uma vez aprovado o projeto de lei, tudo passará a
depender dos contratos.

7) Insegurança jurídica

O que mudou: A fronteira entre concessões, execução de obras e PPPs ficou mais
clara. Além disso, agora o texto das PPPs não avança sobre a lei de licitações e as leis de
concessões e permissões de serviços públicos de forma abrangente e imprecisa.

O que precisa mudar: Sob as leis atuais, já é difícil evitar que os usuários de serviços
sejam lesados, ou que algumas licitações sejam orientadas, principalmente as realizadas
por melhor técnica. Contudo, pelo menos, ainda há possibilidade de denunciar, de recorrer
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e até de ganhar a causa na justiça, impugnando o processo. O regime jurídico dos
contratos administrativos confere à administração pública prerrogativas especiais,
próprias do direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria
geral dos contratos e as disposições de direito privado.

O texto do relatório  prevê que poderá ser usada arbitragem em substituição ao
Poder Judiciário. Isto é possível em se tratando de recursos públicos? A redação,
como está, abre margem para pensar-se que essa arbitragem situa-se fora dos
princípios do direito público, a menos que a Reforma do Judiciário autoriza
diferentemente. Se a redação não for restritiva, o contrato poderá até escolher foro
internacional, o que sequer garante a preservação do interesse público nacional.

Nas concessões, o prazo era de  cinco anos, o que permitia à administração rever
decisões e trocar a concessionária de serviços, caso os mesmos não fossem
satisfatórios. Aqui o prazo é de até 35 anos, o que engessa a administração pública
e também a iniciativa privada. Como assegurar que um bom negócio hoje ainda
será bom daqui a 35 anos ? Além disso, para contratos de até 35 anos, é admissível
supor que, nos últimos anos, o contratado poderá negligenciar com aportes para
manutenção ou investimentos adicionais e necessários, ainda que punido em sua
remuneração, mas em valor inferior aos gastos que haveria de suportar, devolvendo
ao Estado um empreendimento sucateado. Na Inglaterra, por exemplo, nos últimos
anos de contrato, a administração pública passa a reter parcelas em caução, somente
liberadas após o término do contrato. Na Lei de Concessões, nos últimos anos do
contrato, se existirem ativos ainda não depreciados, o empresário poderá se ressarcir
junto ao Estado. Essas são formas de garantir o não sucateamento do bem em questão
e que não estão previstas no texto.

Para que a iniciativa privada possa dar sua contribuição efetiva ao
desenvolvimento nacional, precisará de segurança jurídica e marcos regulatórios
claros. Ainda há muitas perguntas. A lei de PPPs deveria, no mínimo, ser mais
rigorosa nas suas exigências e sanar essas preocupações.

Conclusão

Como se vê, as críticas não são infundadas, nem tampouco contrárias ao
desenvolvimento. Aliás, é preciso que se diga que muitos que vêm criticando o projeto,
como é o nosso caso, não são contrários a uma maior participação da iniciativa privada no
desenvolvimento do País, a qual sabemos ser necessária e bem-vinda. O que se discute é a
capacidade do projeto de lei proposto pelo Governo Federal de atender a esse objetivo
sem ferir o interesse público.

Alertamos aos senhores parlamentares e à sociedade civil que ainda são necessárias
novas mudanças em relação aos seguintes pontos:

1) O julgamento da licitação deve utilizar como critério objetivo o menor preço,
depois de realizada a aprovação de um projeto básico.
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2) As PPPs devem ser registradas como operações de crédito, sujeitas aos limites de
dívida e operações de crédito estabelecidos pelo Senado. O fato contábil é o
compromisso de pagamento, isto é, a assinatura do contrato.

3) O texto deve delimitar as áreas e os serviços atingidos pela PPP, preservando os
direitos universais. No caso de Estados e municípios, a decisão deve também ser
submetida, aos legislativos locais.

4) As PPPs e as garantias concedidas nesse processo devem requerer autorização
específica do Senado.

5) Deve ser excluída a possibilidade de utilização de arbitragem em substituição ao
Poder Judiciário e deve ser explicitado que os conflitos serão solucionados em foro
nacional.

6) Nos últimos anos de contrato, a administração pública deve reter parcelas em
caução, que somente serão liberadas após o término do contrato.

Selene Peres Peres Nunes
Assessora de Política Fiscal e Orçamentária

selenenunes@inesc.org.br


