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“Finally, and perhaps most importantly, the conclusion that 

infrastructure both raises growth and lowers income inequality 

implies that infrastructure development may be a key win-win 

ingredient for poverty reduction. In addition to raising society’s 

overall level of income, it would help raise the income of the 

poor more than proportionately. This suggests that infrastructure 

development should rank at the top of the poverty reduction 

agenda”. (César Calderon e Luis Servén) 

 

 

 

 

 



 
 

 

RESUMO 

 

O Brasil tem um déficit de infraestrutura de transportes que precisa ser solucionado pelo 

Estado por meio de planejamento e investimentos públicos. A iniciativa privada, mesmo após 

a adoção de medidas neoliberais a partir dos anos 90, não investiu em infraestrutura em razão 

dos altos juros pagos pelos títulos da dívida pública, não realizando, assim, investimentos de 

longo prazo. A implantação no Brasil de uma equivocada política econômica de juros altos e 

superávits primários retirou do Estado a capacidade de planejamento e investimento. O Estado 

brasileiro foi desmontado por governos neoliberais. Sem o investimento estatal e sem o 

investimento privado, houve o caos da infraestrutura nacional. Verificou-se, também, em 

razão de uma acentuada assimetria de informações nas relações entre o setor público e a 

iniciativa privada, a captura do Estado pelo poder econômico e o surgimento de um novo 

Estado Patrimonialista. A insuficiente infraestrutura de transportes resultou num gargalo que 

impede o desenvolvimento econômico e social do Brasil e no consequente descumprimento 

dos objetivos fundamentais de garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a 

marginalização, bem como reduzir as desigualdades sociais e regionais, previstos no art. 3º da 

Constituição Federal. O investimento em infraestrutura de transportes não apenas promove o 

desenvolvimento econômico, mas, sobretudo, o desenvolvimento social, com reflexos em 

índices de emprego, saúde e educação. As externalidades positivas resultantes do 

investimento em uma adequada infraestrutura de transportes justificam que seja alçada como 

prioridade nacional a formulação de uma política pública destinada a construir, modernizar e 

ampliar rodovias, ferrovias, hidrovias, portos e dutos. Verificou-se os fatores impeditivos do 

investimento, planejamento e execução de uma política pública eficiente de infraestrutura de 

transportes e, a partir disso, foram formuladas as soluções. O resultado obtido aponta para a 

necessidade de institucionalização do planejamento da infraestrutura de transportes, alteração 

da política econômica e obtenção de recursos para possibilitar o investimento estatal. Dentre 

as soluções propostas, merece destaque a criação de um fundo para custear o investimento 

público em infraestrutura de transportes, custeado pelos recursos decorrentes da tributação 

sobre combustíveis.  

 

Palavras-chave: Infraestrutura. Transportes. Desenvolvimento econômico. Intervenção do 

Estado na Economia. Parcerias Público-Privadas (PPPs). Responsabilidade fiscal. Política 

Econômica. Juros. 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Brazil has a deficit of transport infrastructure that needs to be solved by the State through 

public planning and investments. Private initiative, even after the adoption of neoliberal 

measures since the 1990s, has not invested in infrastructure because of the high interest paid 

on public debt securities, thus not making long-term investments. The implantation in Brazil 

of a mistaken economic policy of high interest and primary surpluses removed the capacity of 

planning and investment from the State. Neoliberal governments dismantled the Brazilian 

state. Without state investment and without private investment, there was the chaos of 

national infrastructure. There was also a marked asymmetry of information in the relations 

between the public sector and the private sector, the capture of the state by economic power 

and the emergence of a new patrimonial state. Insufficient transport infrastructure has resulted 

in a bottleneck that impedes Brazil's economic and social development and the consequent 

noncompliance with the fundamental objectives of guaranteeing national development, 

eradicating poverty and marginalization, as well as reducing social and regional inequalities, 

as provided for in art. 3 of the Federal Constitution. Investment in transport infrastructure not 

only promotes economic development, but above all social development, with repercussions 

on employment, health and education. The positive externalities resulting from the investment 

in an adequate transport infrastructure justify the formulation of a public policy to build, 

modernize and expand highways, railways, waterways, ports and pipelines as a national 

priority. The factors impeding the investment, planning and execution of an efficient public 

transport infrastructure policy were verified, and from this, the solutions were formulated. The 

result obtained points to the need for institutionalization of transportation infrastructure 

planning, changes in economic policy and obtaining resources to enable state investment. 

Among the solutions proposed, it is worth mentioning the creation of a fund to finance public 

investment in transport infrastructure, funded by the resources derived from fuel taxation. 

 

Keywords: Infrastructure. Transport. Economic development. State intervention in the 

economy. Public-Private Partnerships (PPPs). Fiscal responsibility. Economic policy. Interest. 

 

 

 

 



 
 

 

RESUMEN 

Brasil tiene un déficit de infraestructura de transporte que debe ser resuelto por el Estado a 

través de la planificación e inversiones públicas. La iniciativa privada, incluso después de la 

adopción de medidas neoliberales desde la década de 1990, no ha invertido en infraestructura 

debido al alto interés pagado por los títulos de deuda pública, por lo que no realiza inversiones 

a largo plazo. La implantación en Brasil de una política económica equivocada de alto interés 

y superávit primario eliminó la capacidad de planificación e inversión del Estado. Los 

gobiernos neoliberales desmantelaron el estado brasileño. Sin inversión estatal y sin inversión 

privada, existía el caos de la infraestructura nacional. También hubo una marcada asimetría de 

información en las relaciones entre el sector público y el sector privado, la captura del estado 

por el poder económico y el surgimiento de un nuevo estado patrimonial. La insuficiencia de 

la infraestructura de transporte ha provocado un cuello de botella que obstaculiza el desarrollo 

económico y social de Brasil y el consecuente incumplimiento de los objetivos fundamentales 

de garantizar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza y la marginación, y reducir las 

desigualdades sociales y regionales, como se establece en el art. 3 de la Constitución Federal. 

La inversión en infraestructura de transporte no solo promueve el desarrollo económico, sino 

sobre todo el desarrollo social, con repercusiones en el empleo, la salud y la educación. Las 

externalidades positivas resultantes de la inversión en una infraestructura de transporte 

adecuada justifican la formulación de una política pública para construir, modernizar y 

expandir las carreteras, los ferrocarriles, las vías fluviales, los puertos y los oleoductos como 

una prioridad nacional. Se verificaron los factores que obstaculizan la inversión, la 

planificación y la ejecución de una política eficiente de infraestructura de transporte público, 

y a partir de esto, se formularon las soluciones. El resultado obtenido apunta a la necesidad de 

la institucionalización de la planificación de la infraestructura de transporte, los cambios en la 

política económica y la obtención de recursos para permitir la inversión estatal. Entre las 

soluciones propuestas, cabe mencionar la creación de un fondo para financiar la inversión 

pública en infraestructura de transporte, financiado con los recursos derivados de la fiscalidad 

del combustible. 

 

Palabras clave: Infraestructura. Transporte. Desarrollo económico. Intervención del Estado en 

la economía. Asociaciones Público-Privadas (PPPs). Responsabilidad fiscal. Política 

Económica. Los intereses. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Brasil, nas últimas três décadas, não investiu o necessário para expandir, 

modernizar e conservar sua infraestrutura de transportes. Consequentemente, existe hoje um 

grande déficit que impede o crescimento econômico e o desenvolvimento social do país. O 

déficit de infraestrutura de transportes precisa ser urgentemente solucionado, sob pena de se 

perpetuar a estagnação econômica e social do Brasil.   

A tese aqui apresentada pretende demonstrar que se faz necessário reconstruir a 

capacidade de planejamento e investimento estatal na infraestrutura de transportes no Brasil. 

O Estado brasileiro somente poderá promover o desenvolvimento econômico e social 

mediante uma política pública de infraestrutura de transportes realizada pela União, conforme 

determinação do art. 178 da Constituição Federal. O planejamento e investimento em 

infraestrutura não serão realizados pela iniciativa privada, em razão das características da 

nossa economia.  

Existem vários tipos de infraestrutura, tais como as relacionadas ao setor elétrico, ao 

saneamento, às telecomunicações e aos transportes. O objeto deste trabalho será somente a 

infraestrutura de transportes. Não será objeto deste estudo apenas um modal de transporte e 

seus problemas; o transporte é uma rede que deve ser estudada de forma global, considerando 

a necessária integração de todos os modais. Também, não é possível separar o transporte de 

pessoas e de mercadorias, tendo em vista que a mesma infraestrutura que permite o 

deslocamento da produção permite o transporte de pessoas. 

A Emenda Constitucional nº 90/2015 inseriu o transporte no rol dos direitos sociais 

do art. 6º da Constituição Federal. Entretanto, não será objeto deste trabalho o direito social 

ao transporte, razão pela qual não serão abordados neste trabalho temas relacionados aos 

direitos sociais, tais como gratuidade, reserva do possível e ativismo judicial. Entretanto, será 

demonstrado como a existência de infraestrutura de transportes ocasiona impacto direto em 

direitos sociais, em razão das suas externalidades positivas.  

Por meio do método de pesquisa hipotético-dedutivo, procurou-se demonstrar o 

conjunto de fatores que impedem o desenvolvimento da infraestrutura nacional de transportes. 

Após, foram indicadas as medidas necessárias para que o Estado possa ter condições de 



13 
 

 
 

planejar, investir e executar diretamente as obras de infraestrutura de transporte necessárias ao 

desenvolvimento nacional. Também, analisou-se a experiência histórica do Brasil na 

implantação da infraestrutura de transportes, com seus erros e acertos, o que permitiu a 

elaboração de algumas das soluções propostas. 

Como instrumento de pesquisa, utilizou-se a bibliografia nacional e estrangeira que 

trata do tema infraestrutura. Dados oficiais divulgados por instituições nacionais e 

estrangeiras foram de vital importância para a obtenção das informações sobre o atual quadro 

da infraestrutura nacional. Através de uma análise interdisciplinar, mediante auxílio de vários 

ramos da Ciência do Direito, como o Direito Constitucional, Direito Econômico, Direito 

Administrativo, Direito Tributário, bem como da Economia, procurou-se compreender, 

sistematizar e qualificar a atual situação da infraestrutura de transportes do Brasil, bem como 

propor as soluções.  

O histórico da implantação da infraestrutura de transportes no Brasil será apresentado 

na Seção 1. Será demonstrado que o Brasil tem problemas de infraestrutura de transportes 

desde os primórdios de sua história, quando foi implantada uma rede de ferrovias destinadas 

somente ao deslocamento da produção agrícola da fonte produtora para o porto, visando à 

exportação. Tais problemas continuaram com o início da industrialização ocorrida a partir dos 

anos 30, quando se optou pelo investimento prioritário na malha rodoviária que resultou na 

decadência dos demais modais de transporte.  

O conceito de infraestrutura de transportes, sua importância para o desenvolvimento 

econômico e social, bem como a necessidade de atuação do Estado é o objeto da Seção 2. 

Nesta, será exposto o atual déficit de infraestrutura, comparado aos demais países, e as suas 

consequências desastrosas. Também, será traçado um comparativo entre a infraestrutura de 

transportes brasileira e a existente nos Estados Unidos da América, um país de dimensões 

continentais, como o Brasil.  

O desmonte do Estado brasileiro realizado em razão do acolhimento do ideal 

neoliberal é o objeto da Seção 3. Será abordada a questão do denominado Estado Gerencial 

que se pretendeu implantar no Brasil, em substituição ao Estado Burocrático. As Parcerias 

Público-Privadas (PPPs), principal forma contratual de participação da iniciativa privada na 

infraestrutura, serão objeto de uma abordagem crítica. Também serão demonstrados os efeitos 

nefastos da tentativa de se implantar um Estado Gerencial no Brasil, tais como o desmonte da 
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burocracia estatal, a perda da capacidade de planejamento e investimento públicos, bem como 

a captura do Estado pelo poder econômico.   

Por fim, na Seção 4 serão apresentadas as propostas que visam recuperar a 

capacidade de planejamento e investimento estatal em infraestrutura. Será demonstrada a 

necessidade de institucionalização do planejamento e superação dos entraves decorrentes da 

lei de responsabilidade fiscal e da atual política econômica de juros altos e superávits 

primários. Algumas medidas eficazes para a obtenção de recursos orçamentários para a 

infraestrutura, como a desapropriação por zona e a contribuição de melhoria, serão objeto de 

uma breve abordagem. Por sua íntima relação com a infraestrutura, será realizada uma análise 

da corrupção e seus efeitos. Por fim, serão propostas alterações no Sistema Tributário 

Nacional, por meio de emenda constitucional, visando à recuperação da capacidade estatal de 

investimentos em infraestrutura de transportes.   
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1. HISTÓRICO DO TRANSPORTE NO BRASIL 

A história dos transportes confunde-se com a história da evolução do homem1. 

Inicialmente, o homem utilizava a própria força física para se locomover; após, surgiu o trenó, 

normalmente puxado por força animal ou mesmo humana, que precede aos veículos com 

rodas. A invenção da roda2 permitiu um grande desenvolvimento do transporte, viabilizando 

deslocamentos para distâncias maiores, mediante carroças movidas por força humana ou 

animal. Roma construiu o maior complexo rodoviário da antiguidade, com mais de 85 mil 

quilômetros de extensão3. No século XVIII foi descoberta a utilidade do vapor como força 

motriz, o que significou um dos maiores avanços na capacidade humana de deslocamento, 

com a criação da locomotiva.  

                                                           
1 “Na luta do homem contra o tempo, o transporte, ao lado da comunicação, ocupa lugar de prioridade absoluta. 

Dever do Estado, direito do cidadão, o transporte necessita, antes de tudo, de ordenação, quer se trate do 

transporte público, quer se trate do transporte privado, no ar, no meio hídrico, na terra, federal, estadual, 

municipal ou distrital. Sem ordem, no transporte, teremos o caos, a desorganização e, como consequência o 

atraso, ao invés do progresso”. (CRETELLA JÚNIOR, José. Comentários à Constituição Brasileira de 1988. 

Vol. VIII. 2ª edição. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1993, p. 4158).  

2 “Especulações apontam para o surgimento da roda por volta de 6000 a.C., e sua invenção é atribuída aos 

Sumérios, que ocuparam o sul do vale entre os rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, atual Iraque. Em 

escavações arqueológicas feitas nessa região, foram encontradas peças de rodas primitivas remanescentes do 

período compreendido entre 3000 a 2000 a.C. Outras fontes apontam 4500 a.C. como data de surgimento da 

roda, referindo ao nordeste do Cáucaso (Europa Oriental e Ásia Ocidental) e a Europa Central como locais de 

origem simultânea desse artefato”. (BRASIL. Câmara dos Deputados. O desafio da Mobilidade Urbana. Centro 

de Estudos e Debates Estratégicos, Consultoria Legislativa. http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/25220. 

Acesso em 02/08/2017) 

3 “Com os romanos, a engenharia rodoviária atingiu o ponto máximo de eficiência e aprimoramento tecnológico 

da antiguidade. As estradas tinham a função dupla de conquistar territórios e preservá-los. No auge do poder de 

Roma, foram construídos perto de 85.000km de estradas que ligavam a capital às fronteiras mais distantes do 

império. Irradiavam de Roma 29 grandes estradas militares, das quais a mais conhecida é a via Ápia, que se 

estendia por 660km. Há divergências sobre a origem dos métodos romanos de construção de estradas, mas é 

consenso que seus principais mestres foram etruscos do norte da Itália. Os romanos incorporaram também 

técnicas aprendidas de diversos outros povos, como os cartagineses, fenícios e egípcios. As estradas romanas se 

caracterizavam pela solidez da construção e o traçado reto, independentemente do obstáculo que tivessem que 

superar. Foram construídas sobre pantanais, lagos, vales e montanhas e, por sua concepção audaciosa, 

despertaram a admiração dos engenheiros modernos. Modernamente, sua construção seria economicamente 

inviável. A largura de uma estrada comum variava entre 2,5 e 4m -- a via Ápia chega a ter dez metros de largura 

em certos trechos -- e a espessura do revestimento ficava entre 1 e 1,5m, com camadas superpostas de pedra. 

Empregavam pedras largas e chatas na camada inferior e outras cada vez menores nas camadas subsequentes, 

unidas por argamassa. Depois de dois mil anos, muitos trechos das estradas romanas continuam transitáveis”. 

(CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA – CEPA. Rodovias. Disponível em: 

http://www.cepa.if.usp.br/energia/energia1999/Grupo4A/rodovias.htm. Acesso em 25/02/2017).  

http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/25220
http://www.cepa.if.usp.br/energia/energia1999/Grupo4A/rodovias.htm
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Nas grandes cidades, o transporte é um fator de grande relevância, visto que, em 

razão do crescimento desordenado, sem uma eficiente rede de transportes coletivos4, não há a 

possibilidade de locomoção do grande volume de pessoas que precisam se deslocar para suas 

atividades de lazer, trabalho e acesso aos serviços públicos. O transporte de mercadorias é 

essencial para que as relações comerciais possam se desenvolver sem entraves ou ônus 

decorrente dos deslocamentos dos produtos. Também é relevante o transporte para regiões 

mais distantes5, inclusive para fora do território nacional, seja de pessoas, seja de coisas, cuja 

existência é indispensável para a normalidade das atividades econômicas, deslocamento da 

produção e pessoas, bem como para a integração nacional e global.  

Uma moderna e eficiente infraestrutura de transportes é essencial para o 

desenvolvimento econômico de qualquer País. O desenvolvimento da infraestrutura de 

transportes no Brasil tem íntima relação com o seu passado de colônia exportadora de 

produtos primários para países da Europa. O transporte, no início da história do Brasil, foi 

concebido como um instrumento de escoamento da produção agrícola do produtor para o 

exterior, sem qualquer preocupação em fomentar um mercado consumidor interno ou integrar 

o território nacional.  

Mesmo após nossa independência, salvo em alguns poucos períodos da história, não 

houve uma política pública que tivesse por objetivo implantar uma infraestrutura de 

transportes que pudesse servir de instrumento para a integração nacional e desenvolvimento 

econômico e social. Em regra, não houve um planejamento que aproveitasse o potencial de 

cada modal de transporte, visando à construção de uma rede integrada. O maior investimento 

                                                           
4 “A ideia de transporte coletivo remonta ao ano de 1661, havendo sido concebida por Blaise Pascal. O 

renomado físico e matemático influenciou o Duque de Roaunez, que obteve junto ao Rei Luiz XIV o direito de 

explorar carruagens públicas para circular em Paris, com percurso, tarifas e horários definidos, no período de 

1662 a 1678. As carruagens puxadas por animais transportavam oito passageiros, além do cocheiro e seu 

ajudante. A derrocada do serviço nunca foi esclarecida, devendo-se, talvez, à cobrança de preços elevados. 

Depois de 160 anos, a ideia foi retomada, por outro francês, o comerciante Stanilas Baudry, que empreendeu o 

serviço para favorecer os deslocamentos de fregueses entre o centro da cidade de Nantes e seus arredores, onde 

possuía uma casa de banho. A denominação ônibus deveu-se à circunstância do ponto de parada ficar em frente a 

uma chapelaria pertencente ao Sr. Omnes, que cunhou o lema “omnes omnibus” (tudo para todos). Diante da boa 

aceitação do transporte, Baudry fundou, em 1828, em Paris, a Entreprise Générale des Omnibus, mas o 

empreendimento, apesar de promissor, redundou em fracasso. Transposta a outros países, a ideia se concretizou 

na Londres de 1829 e depois em Nova York”. (BRASIL, Câmara dos Deputados. O desafio da Mobilidade 

Urbana. Centro de Estudos e Debates Estratégicos, Consultoria Legislativa. 

http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/25220. Acesso em 02/08/2017).  

5 “Quando se fala em transporte público imediatamente vem à mente a questão do transporte coletivo urbano, 

mas é conveniente salientar que a expressão “transporte público” compreende também o transporte coletivo entre 

pontos mais distantes, em todo o território nacional”. (DALLARI, Adílson de Abreu. Parcerias em transporte 

público. In: SUNDFELD, Carlos Ari (coord.). Parcerias Público-Privadas. 2ª edição. São Paulo: Malheiros, 

2011. p. 380-389.) 

http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/25220
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estatal verificado na história do transporte no Brasil, por razões políticas e em razão das 

características da nossa economia, ocorreu no modal rodoviário, com um abandono dos 

modais ferroviário e aquaviário.  

Sem um planejamento global que considere o transporte como elemento 

imprescindível para a necessária integração nacional, não ocorrerá o desenvolvimento 

econômico e social do Brasil, tal como preceitua o art. 3º, II, da Constituição Federal.   

 

 

1.1.  A inadequação histórica da infraestrutura de transportes brasileira: a falta de 

complementaridade resultante do modelo exportador 

A economia brasileira até os anos 30 era, predominantemente, exportadora de 

matérias primas (em especial o café) para outros países. Toda a atividade econômica do Brasil 

estava concentrada em uma pequena faixa litorânea6 e quase toda produção agrícola se 

destinava à exportação. A estruturação dos transportes também seguiu a mesma lógica: toda a 

infraestrutura de transportes construída se destinava a levar os produtos agrícolas da fonte 

produtora para o porto, de onde seguiria para o mercado consumidor internacional7.  

A infraestrutura dos transportes no Brasil tinha, assim, um único objetivo: escoar a 

produção agrícola nacional destinada à exportação. Não foi objeto de preocupação do Estado 

ou da iniciativa privada a construção de uma rede de transportes de alcance nacional com a 

finalidade de integrar o território nacional ou servir de infraestrutura para o deslocamento da 

produção destinada ao mercado consumidor interno. A extensão do território brasileiro, a 

topografia ondulada e a alta pluviosidade também foram fatores que dificultaram a integração 

nacional, mas que não explicam a deficiência histórica da infraestrutura de transportes 

                                                           
6 “O grosso da atividade econômica do país estava concentrado ao longo de uma faixa litorânea de cerca de 600 

km (com exceção da penetração pelo interior a partir do planalto paulista), sendo que a produção do interior – 

principalmente aquela destinada à exportação – buscava sempre o acesso à navegação de longo curso”. 

(BARAT, Josef. Logística, transporte e desenvolvimento econômico: a visão histórica. São Paulo: CLA, 2007. 

p. 17.) 

7 “No período compreendido entre 1880 e 1930, a economia brasileira preservou fundamentalmente a 

característica de exportadora de produtos primários (matérias-primas industriais e alimentos), embora tenham 

ocorrido processos específicos e localizados de crescimento de atividades industriais. Nesse contexto econômico, 

a função principal dos transportes foi a de promover o escoamento dos fluxos de produção agropecuária e 

extrativa, do interior para o litoral. Coube às ferrovias a ligação dos centros produtores e de comercialização aos 

portos regionais, onde as cargas eram embarcadas em navios de longo curso para o suprimento de matérias-

primas e alimentos aos países industrializados a Europa Ocidental e da América do Norte. Dessa forma, as 

primeiras décadas do século XX, o transporte ferroviário detinha o predomínio absoluto dos fluxos terrestres de 

mercadorias e passageiros”. (Ibid., p. 20). 
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brasileira, visto que outros países, como os Estados Unidos, venceram essas mesmas 

dificuldades8. 

A Inglaterra, em função das suas limitações de recursos naturais, começou a investir 

na infraestrutura de transportes de países fornecedores de matérias primas e em suas colônias. 

O capitalismo inglês implantou uma divisão de trabalho onde as colônias e países periféricos 

se tornariam seus fornecedores de matérias primas e consumidores de seus produtos 

manufaturados. Visando diminuir o custo das matérias primas, a Inglaterra realizou fortes 

investimentos em infraestrutura nos países exportadores9. Entretanto, essa infraestrutura de 

transportes destinada a escoar a produção não atendeu às necessidades do Brasil no início da 

sua industrialização, pois não conectava as várias regiões do país. Assim, o sistema de 

transporte no Brasil mostrou-se como um fator de estrangulamento10 do desenvolvimento 

nacional, a partir da industrialização iniciada nos anos 30.  

 

 

 

 

                                                           
8 “O tamanho continental do Brasil, sua topografia ondulada, seu clima tropical com alta pluviosidade, a densa 

floresta atlântica que cobria praticamente toda a faixa litorânea do país, e a natureza e localização geográfica dos 

principais rios brasileiros — uns, correndo do litoral para o interior (as bacias do Sul-Sudeste), outros, com seus 

cursos interrompidos por grandes quedas d'água (a do rio São Francisco, no Nordeste) e outros muito distantes 

dos centros dinâmicos do país (a bacia dos rios amazônicos) — são fatos inquestionáveis que exerceram, sem 

dúvida, papel importante como obstáculo para um precoce desenvolvimento das comunicações inter-regionais, 

embora outros países, que apresentaram condições naturais talvez ainda mais adversas, tenham desenvolvido, 

desde épocas remotas, avançados sistemas interiores de transportes (Canadá e Estados Unidos, por exemplo). Por 

outro lado, também é inquestionável que o status colonial e a dependência da exportação de uns poucos produtos 

primários marcaram profundamente o padrão e a evolução dos sistemas de transportes no Brasil — na medida 

em que tanto as ferrovias quanto os portos brasileiros foram originalmente concebidos para interligarem as bases 

locais de produção de matérias-primas com os pontos finais de embarque de exportações”. (GALVÃO, Olímpio 

J. de Arroxelas. Desenvolvimento dos transportes e integração regional no Brasil – Uma perspectiva histórica. 

Planejamento e políticas públicas, nº 13, p. 183-214, jun. de 1996.) 

9 “...tornou-se historicamente vantajoso para o setor industrial inglês expandir-se por meio de uma divisão de 

trabalho internacional, pela qual importava as suas necessidades de produtos primários e exportava suas 

manufaturas. Pode-se dizer que os demais núcleos industriais da Europa Central também desfrutaram de maneira 

vantajosa da liberalização do comércio internacional no século XIX... foi com o propósito de fortalecer suas 

indústrias, portanto, que os governos europeus, principalmente o inglês, construíram em suas colônias africanas e 

asiáticas – como também nos países periféricos da América Latina – estradas de ferro, portos e outras infra-

estruturas. Da mesma forma, propiciaram as condições de segurança e rentabilidade econômica, sem as quais 

essas inversões não teriam sido feitas pelas empresas privadas”. (BARAT, Josef. Logística, transporte e 

desenvolvimento econômico: a visão histórica. São Paulo: CLA, 2007, p. 32). 

10 “Com a industrialização, a infra-estrutura de transporte voltada, de forma predominante, para as exportações, 

passou a constituir-se em estrangulamento ao desenvolvimento do País”. (Ibid., p. 40).  
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1.2.  Histórico das ações governamentais na área da infraestrutura dos transportes.  

Durante toda a história recente do Brasil, não se verificou, salvo no período 

compreendido entre o Estado Novo de Getúlio Vargas e o regime militar, a realização de um 

investimento estatal relevante no desenvolvimento da infraestrutura de transportes. 

Especialmente após o final dos anos 70, o Estado deixou de priorizar o investimento, razão 

pela qual hoje existe um passivo enorme a ser superado11.  

Abaixo será feito breve relato do histórico do surgimento e desenvolvimento dos 

principais modais de transporte no Brasil. 

 

1.2.1. O transporte ferroviário  

O transporte ferroviário é um dos modais mais relevantes na história dos transportes. 

O grande passo para o desenvolvimento dos transportes e do capitalismo se deu em razão da 

criação e desenvolvimento da locomotiva a vapor na Inglaterra, a partir de 1814. A primeira 

ferrovia foi implantada na Inglaterra em 1825 e no Brasil em 185412. Esse importantíssimo 

modal rodoviário foi levado ao sucateamento, a partir dos 50, em razão de políticas públicas 

equivocadas.  

O crescimento da malha ferroviária entre o final do século XIX e primeiras décadas 

do século XX foi significativo. Segundo nos relata Vicente de Britto Pereira13, em 1875, 

tínhamos 1.801 km de ferrovias; em 1895, tínhamos 12.967 km e em 1920, 28.535 km. As 

                                                           
11 “Existiram dois momentos na história brasileira em que os transportes foram reconhecidos como fundamentais 

e prioritários, em um sentido real, e não apenas em termos de discurso: no ciclo do café, com as ferrovias, e 

quando do projeto rodoviário nas décadas de 1960 e 1970. Entretanto, após meados da década de 1970, a 

prioridade do setor de transportes se reduziu significativamente, mas não somente em termos dos governos 

federal e estaduais, devido à crise das finanças públicas, mas igualmente no nível político mais amplo, no qual 

predominou a questão da redemocratização, e certamente no nível da própria sociedade, que começava a se 

preocupar com outras demandas mais urgentes, como educação, saúde, segurança e, principalmente, redução das 

desigualdades de renda”. (PEREIRA, Vicente de Britto. Transportes: história, crises e caminhos. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2014. p. 138).  

12 “Entretanto, a grande revolução em termos de transportes foi a criação e o desenvolvimento da locomotiva a 

vapor, a partir de 1814, na Inglaterra, que permitiu o nascimento das ferrovias, que possibilitavam o transporte 

de grande quantidade de mercadorias a distancias consideráveis com segurança e rapidez, bem como o transporte 

de passageiro entre cidades. A primeira ferrovia foi implantada na Inglaterra em 1825 e a primeira no Brasil, que 

ligava o porto de Estrela (Mauá) à localidade de Raiz da Serra em direção a Petrópolis, como já vimos, de apenas 

14,5 km, foi inaugurada por dom Pedro II em 30 de abril de 1854, novamente graças ao pioneirismo de Irineu 

Evangelista de Souza, que nessa mesma ocasião recebeu do imperador o título de Barão de Mauá e que havia 

criado a Imperial Companhia de Navegação a Vapor e Estrada de Ferro de Petrópolis”.  (Ibid., p. 55).  

13 Ibid., p. 55/56 
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ferrovias brasileiras foram inicialmente implantadas pela iniciativa privada. Um exemplo é a 

“São Paulo Railway”, concessionária inglesa que foi encampada pelo governo federal com 

fulcro no Decreto-lei nº Lei 9.869, de 13 de setembro de1946. Os fatores que permitiram o 

investimento privado nas ferrovias brasileiras foram: i) as facilidades dadas aos investidores 

em 1852, como a garantia de juros pelo poder central e adicionalmente pelas províncias, 

decorrentes da disciplina do Decreto 641, de 26 de junho de 1952; ii) prazos de concessão de 

noventa anos; iii) isenção de impostos de importação do material ferroviário; iv) a opção de 

incentivos dada em 1873 por meio de pagamento de 30 contos de réis por quilômetro de 

rodovia; v) a abundância de capital disponível para investimentos de risco tanto em nível 

interno, derivado dos ganhos com o tráfico de escravos e posteriormente com o café, como em 

nível externo, especialmente por meio do mercado inglês, no qual a acumulação de capital era 

intensa.   

Após um período de expansão, começou o período de decadência do modal 

ferroviário brasileiro. As ferrovias brasileiras não foram devidamente planejadas, visto que 

não foram previstas as formas como o sistema seria mantido, conservado e expandido14. Os 

traçados das linhas não eram feitos por critérios técnicos, mas políticos, visando à valorização 

de propriedades lindeiras às ferrovias; não houve uma padronização de bitolas, o que 

inviabilizou qualquer tentativa de integração entre as malhas ferroviárias15.  

As ferrovias foram abandonadas em razão da expansão do modal rodoviário que foi 

fortemente impulsionado pelo poder econômico da indústria automobilística. O modal 

                                                           
14 “Fica patente e claro que a implantação do sistema ferroviário no Brasil procurou atender de imediato às 

necessidades de transporte e de integração entre cidades e regiões, porém não levou muito em conta os requisitos 

econômicos e financeiros de um negócio de pesados investimentos fixos iniciais e de largo prazo de recuperação, 

que poderiam estar sujeitos a enfrentar grandes problemas no futuro quanto ao equilíbrio entre receitas e 

despesas operacionais, sem falar de geração de recursos para seu desenvolvimento e sua modernização”. 

(PEREIRA, Vicente de Britto. Transportes: história, crises e caminhos. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

2014. p. 58).  

15 “... as deficiências de traçados, que atendiam aos objetivos de valorização das terras e de captação específica 

de cargas; a proliferação de bitolas distintas, que dificultava em muito o tráfego mútuo...despreparo inicial na 

implantação de um complexo sistema de transportes; a ausência de critérios técnicos em sua expansão; as 

expectativas irrealistas de crescimento da demanda internacional pelos produtos exportados, cujo exemplo mais 

emblemático é o do café; questões técnicas de operação e manutenção de materiais de tração e rodagem 

importados e em contínua evolução, entre muitos...a precariedade econômica e financeira das empresas 

ferroviárias, com enormes déficits operacionais; a pauta de transporte de mercadorias das ferrovias, muito 

favorável para o transporte por rodovias; o limitado alcance do sistema ferroviário em termos de atendimento à 

dispersão populacional; a inexistência de integração entre as empresas ferroviárias, agravada pelo enorme 

complicador de uso de diferentes bitolas; o crescimento do mercado interno de abastecimento de gêneros 

perecíveis às cidades; as novas tecnologias de veículos de carga e passageiros; e, por último, o desenvolvimento 

dos pavimentos asfálticos com base no petróleo, que iriam predominar como revestimento das estradas”. (Ibid., 

p. 61/62).  
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rodoviário implantado não foi projetado para ser um complemento do sistema ferroviário 

existente; ao contrário, ele foi projetado para ser um substituto das ferrovias16. Entretanto, 

estas não deveriam ter o mesmo trajeto de rodovias por serem menos competitivas que as 

rodovias em trajetos de pequena e média distância17.    

Ainda existe outro fator relevante que determinou a derrocada do transporte 

ferroviário brasileiro. O mercado interno ainda era muito pequeno e quando as exportações 

começaram a diminuir a partir da década de 30, houve uma diminuição do uso das ferrovias e 

início dos déficits operacionais. A inexistência de uma produção relevante voltada para o 

mercado nacional que pudesse ser transportada pelas ferrovias contribuiu para a sua 

deterioração após a queda do sistema econômico fundado na exportação do café18. O traçado 

das ferrovias não serviu para atender ao mercado interno que emergiu a partir dos anos 30, 

com o início da industrialização brasileira. Por fim, a política governamental getulista de 

proteger o setor cafeeiro mediante formação de estoques e de limitações de exportações gerou 

a queda dos produtos transportados pelas malhas ferroviárias, aumentando ainda mais os 

prejuízos do setor19 que persistiram durante as décadas seguintes, gerando o sucateamento da 

rede ferroviária20.  

                                                           
16 “A partir da segunda metade da década de 1940, se intensificou a construção de estradas, muitas delas, com 

traçados paralelos aos ferroviários. Ao invés de se estimular a integração intermodal de transportes, acirrava-se a 

competição principalmente entre rodovias, ferrovias e navegação de cabotagem”. (SANDOVAL, Marco Antônio 

Leite. Breve Histórico Sobre a Evolução do Planejamento Nacional de Transportes.  DNIT - 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. Disponível em: 

https://transportadormineiro.files.wordpress.com/2012/09/historico-do-planejamento-de-transportes.pdf. Acesso 

em: 16/07/2017). 

17 “Competição no transporte terrestre é extremamente grave, pois significa total inversão de papéis e funções 

entre os modais rodoviário e ferroviário. Quantos menores as distâncias de transporte, menos competitivas são as 

ferrovias, o que as leva a enfrentar uma concorrência desfavorável nas pequenas e médias distâncias”. 

(PEREIRA, Vicente de Britto. Transportes: história, crises e caminhos. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

2014. p. 107).  

18 “A pobreza do mercado interno e o estado geral de subdesenvolvimento do país, de um lado, e, de outro, a 

enorme dificuldade de o Tesouro Nacional gerar receitas fiscais em uma economia politicamente dominada por 

uma elite agrária que resistia fortemente ao pagamento de tributos, começavam a ser vistos como os fatores 

limitativos principais, tanto em termos da capacidade de investimentos do governo quanto em termos da própria 

saúde financeira dos diversos e precários sistemas de transportes já em operação”. (GALVÃO, Olímpio J. de 

Arroxelas. Desenvolvimento dos transportes e integração regional no Brasil – Uma perspectiva histórica. 

Planejamento e políticas públicas, nº 13, p. 183-214, jun. de 1996.) 

19 “Paralelamente, o governo, ao defender as receitas do setor exportador via limitações de produção e de 

transporte (formação de estoques na origem) e mediante seguidas desvalorizações cambiais, provocou reduções 

do transporte de café e aumentou expressivamente os custos ferroviários, visto que as ferrovias dependiam de 

grandes importações de materiais, a par de incrementos nos encargos dos financiamentos externos, sem a 

possibilidade de repasses desses custos para as tarifas”. (PEREIRA, op. cit., p. 60).  

20 “Tal como sucedia às companhias de navegação, a maioria das linhas férreas operava com grandes déficits, 

que representavam enorme carga para o Tesouro Nacional. A insuficiência de recursos financeiros, seja para 

novos investimentos, seja para a reposição de equipamentos, resultava em uma inadequada manutenção do 

https://transportadormineiro.files.wordpress.com/2012/09/historico-do-planejamento-de-transportes.pdf
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A partir do momento em que as ferrovias começaram a se tornar um negócio não 

lucrativo, os concessionários pressionaram o governo para que este assumisse a administração 

da malha ferroviária. O governo brasileiro, por meio de encampações, começou a assumir o 

modal ferroviário, sem estar devidamente preparado para tanto21. Em 1930, 68% do sistema 

ferroviário já era estatizado; na década de 1950, o percentual alcançou 94%; em 1957, foi 

criada a Rede Ferroviária Federal S.A (RFFSA), que englobava 18 ferrovias, e em 1971 foi 

criada a Ferrovia Paulista (FEPASA) que unificou as cinco ferrovias estatizadas do Estado de 

São Paulo22.  

Entretanto, a encampação do modal ferroviário não resolveu os problemas estruturais 

geradores dos déficits das ferrovias. Na década de 1970, os déficits na RFFSA chegavam a 

quase 120% das receitas; a FEPASA apresentou déficits crescentes a partir de 1961, 

alcançando 139% em 196423. Para tentar diminuir os déficits da RFFSA foi criado, pelo 

Decreto-lei nº 615, de 09 de junho de 1969, o Fundo Federal de Desenvolvimento Ferroviário, 

mas os valores arrecadados não foram suficientes para cobrir os prejuízos. Chegou-se a uma 

situação de deterioração no qual a recuperação de todo o sistema se tornou inviável24. As 

                                                                                                                                                                                     
sistema, de tal sorte que, nos anos 40 e 50, a maior parte do material rodante e dos leitos das estradas havia 

alcançado profundo estado de desgaste, ameaçando a própria trafegabilidade dos comboios. Os trens eram 

obrigados a trafegarem a velocidades muito baixas, reduzindo conseqüentemente a eficiência e a confiabilidade 

nas ferrovias como meio de transporte de cargas e passageiros e, mesmo assim, acidentes como deslizamento de 

barreiras, desalinhamento de trilhos e descarrilamento passaram a ser frequentes em todas as partes do país. 

Ademais, as restrições cambiais existentes na época para a importação de locomotivas e combustível eram 

consideradas como representando um sério obstáculo à expansão das ferrovias”. (GALVÃO, Olímpio J. de 

Arroxelas. Desenvolvimento dos transportes e integração regional no Brasil – Uma perspectiva histórica. 

Planejamento e políticas públicas, nº 13, p. 183-214, jun. de 1996.). 

21 “O pós-guerra foi marcado pela deterioração física e obsolescência das infra-estruturas ferroviária e portuária, 

além do forte declínio da navegação de cabotagem...esta situação levou o Governo Federal a encampar 

progressivamente as atividades privadas em processo de decadência empresarial, procurando, com isto, prover os 

recursos necessários à sua modernização e reequipamento, assim, uma importante parcela das reservas cambiais 

acumuladas durante a Segunda Guerra Mundial foi utilizada, pelo Governo Federal para a aquisição destes 

ativos, muitos dos quais obsoletos e em acelerada desagregação...as razões dessas aquisições foram, em parte, a 

existência dessa disponibilidade de divisas, que possibilitaria efetivamente ao Governo Federal centralizar sob 

seu comando e adaptar o sistema portuário e malha ferroviária às novas condições de desenvolvimento do País. 

Em parte, também pesaram as pressões dos proprietários dos ativos, visando reconvertê-los em outras 

possibilidades de investimento com maior rentabilidade. Por sua vez, o governo, ao adquiri-los, além de herdar 

sua obsolescência, não estava em condições de operá-los eficientemente”. (BARAT, Josef. Logística, transporte 

e desenvolvimento econômico: a visão histórica. São Paulo: Editora CLA, 2007, p. 61/62).  

22 “No caso ferroviário, por meio das seguidas encampações de ferrovias privadas e da criação da RFFSA e da 

FEPASA, a operação passou a ser preponderantemente de atribuição do próprio setor público, porém em 

condições extremamente difíceis e desafiadoras: uma rede sem nexo econômico, de diversas bitolas, que 

necessitava de pesados investimentos, a par de altos déficits operacionais e todo o resto. (Ibid, p. 62).  

23 Cf. PEREIRA, Vicente de Britto. Transportes: história, crises e caminhos. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2014. p. 63.  

24 “A política com relação a esse setor, principalmente a partir do convencimento de que seria impossível 

recuperar o sistema como um todo e tendo em vista a existência de uma clara opção, por causa do 
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razões dos déficits eram, dentre outros problemas, o descontrole dos gastos, uma política 

tarifária inadequada25 e a ausência de demanda pelo uso das ferrovias, seja em razão da 

competição com as rodovias, seja em razão da própria deterioração das daquelas. Nos anos 

90, em um ambiente de grande acolhida, no Brasil, do ideal neoliberal, iniciou-se todo o 

processo que resultou na privatização da RFFSA e concessão à iniciativa privada de toda a 

malha ferroviária nacional26.  

A desestatização da RFFSA e da FEPASA foi iniciada em março de 1996, com a 

concessão de seis malhas, e concluída em novembro de 1998, com o leilão da Malha Paulista, 

que havia sido transferida da FEPASA para a RFFSA. Foram assinados contratos individuais 

de concessão de serviços e arrendamento de ativos operacionais que previam apenas as metas 

de aumento de produção e redução de acidentes. Foram concedidos 25.895 km de ferrovias ao 

setor privado. A Lei nº 11.483, de 31 de maio de 2007, extinguiu a Rede Ferroviária Federal e 

representou o fim das estatais que atuavam no setor ferroviário. Entretanto, os problemas do 

setor ferroviário não foram solucionados e ainda se agravaram.  

Houve um grande erro na privatização das ferrovias quando se alienou a 

infraestrutura juntamente com a operação das linhas27. Tal modelo de concessão resultou num 

                                                                                                                                                                                     
desenvolvimento do transporte rodoviário, tanto em mercadorias quanto de passageiros, foi tentar separar ou 

extinguir os serviços mais deficitários, que levou, de um lado, à criação da CBTU, para cuidar do transporte 

metropolitano de passageiros, e, de outro, à definição da vocação ferroviária como eminentemente voltada para o 

transporte de cargas. Dessa forma, ao longo das décadas de 1940 a 1980, os governos federal e de São Paulo 

investiram no setor ferroviário sob suas jurisdições, em termos de recuperação da via permanente ou de material 

rodante de parcela do sistema existente considerada recuperável ou mesmo viável economicamente, ao mesmo 

tempo que abandonavam parcela dos mesmos sistemas por considerar impossíveis de serem recuperados 

(erradicação dos ramais antieconômicos), sob a lógica prevalecente de que com isso o sistema se recuperaria e 

poderia, enfim, competir com as rodovias”. (PEREIRA, Vicente de Britto. Transportes: história, crises e 

caminhos. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014. p. 159).  

25 “A excessiva pressão da folha de pagamento, do lado da despesa, e a política tarifária inadequada – que não 

permitia cobrir os custos de operação – do lado da receita, foram os principais fatores responsáveis pelo acúmulo 

de déficits operacionais por mais de três décadas”. (BARAT, Josef. Logística, Transporte e Desenvolvimento 

Econômico: a visão setorial. São Paulo, CLA, 2007, p. 9.)   

26 “A manutenção do sistema custava cada vez mais aos cofres públicos da ótica de subvenções, subsídios, 

garantias trabalhistas e administração de um gigantesco ativo, em parte operacional, além, é evidente, de manter 

o sistema operando com investimentos inevitáveis. Assim, na década de 1990, existia um forte consenso de que 

não era possível a recuperação dos sistemas ferroviários da RFFSA e da FEPASA e que a opção mais favorável 

era das concessões ao setor privado, com evidentes cuidados quanto a quais sistemas seriam concedidos e o que 

fazer para separar dos ativos gerais aqueles necessários à operação, ativos esses de propriedade da União, que 

seriam arrendados aos futuros concessionários”. (PEREIRA, op. cit., p. 159).  

27 “No modelo de concessões ferroviárias adotado no Brasil não existe separação entre os operadores da 

infraestrutura e os operadores de transporte. Os contratos de concessão estabelecem que os concessionários têm 

exclusividade, dentro do domínio de suas malhas, na exploração de serviços de transporte de carga, e a 

interconexão entre as malhas é realizada por operações de tráfego mútuo e de direito de passagem. Essas 

modalidades de compartilhamento de malhas, apesar de previstas nos contratos de concessão, não se 

desenvolveram a contento, tornando necessária a intervenção do poder regulatório para arbitrar conflitos de 
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uso da infraestrutura ferroviária apenas para fins particulares, não havendo a expansão e 

melhoria do serviço por ausência de competição, bem como em razão da inexistência, nos 

contratos de concessão, do dever de expandir a infraestrutura e prestar o serviço de transporte 

de pessoas ou de mercadorias para potenciais interessados. O melhor modelo de concessão de 

ferrovias é aquele que mantém a infraestrutura como pública28, transferindo-se apenas a 

operação das linhas para a iniciativa privada, fomentando-se a competição entre os 

operadores29 e evitando-se a formação de um monopólio privado da infraestrutura30.  

O modelo de concessão ferroviária adotado pelo Brasil gerou um monopólio das 

linhas e da infraestrutura que, sem qualquer interligação31, serve apenas aos concessionários32. 

Os idealizadores da privatização do sistema ferroviário brasileiro desconsideraram que o 

transporte ferroviário é um serviço público, conforme previsão expressa do art. 21, XII da 

Constituição Federal, e permitiram que toda uma infraestrutura de interesse público fosse 

retida para fins exclusivamente particulares.  

                                                                                                                                                                                     
interesse entre as concessionárias”. (LACERDA, Sander Magalhães. Logística Ferroviária do Porto de Santos: A 

Integração Operacional da Infra-estrutura Compartilhada. Revista do BNDES. Rio de Janeiro, vol. 12, nº 24, p. 

189-210, dez. 2005). 

28 “O monopólio acerca da infraestrutura não afasta a possibilidade de competição, impondo-se ao titular dessa 

infraestrutura um dever de permitir o acesso (mediante remuneração apropriada) de competidores a esse 

conjunto e sobre a própria rede” (GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. A experiência brasileira nas concessões de 

serviço público. In:  SUNDFELD, Carlos Ari (coord.). Parcerias Público-Privadas. São Paulo: Malheiros, 2011, 

2ª edição, p. 180-251). 

29 “Quando os monopólios estão organizados em rede – como o transporte, energia e telecomunicações -, a 

Comissão Europeia tem feito uma distinção entre a infraestrutura e os serviços que são prestados com base nela. 

Se não é possível cogitar de uma duplicação da infraestrutura, por ser economicamente inviável, a Comissão 

procura criar condições de competitividade na prestação dos serviços. A infraestrutura é visualizada como mero 

veículo da concorrência”. (AGUILLAR, Fernando Herren. Direito Econômico: do Direito Nacional ao Direito 

Supranacional. São Paulo: Atlas, 2016, p. 364/365).  

30 “Os serviços públicos prestados em rede, como por exemplo telecomunicações, fornecimento de energia 

elétrica, transporte ferroviário, correios, entre outros, dependem de uma infraestrutura física e logística 

complexa, custosa e dificilmente duplicável. Essa circunstância tem impacto direto sobre a liberdade de 

concorrência, pois o detentor da rede física tende a constituir um monopólio natural, excluindo os demais 

concorrentes do mercado. Somente pode haver, portanto, um regime de competição livre na exploração de 

serviços públicos estruturados em rede, na medida em que o acesso a essa infraestrutura seja assegurado pelo 

Estado, por meio do mecanismo de controle jurídico da gestão da infraestrutura”. (Ibid., p. 322). 

31 “Certamente, o mais grave, do ponto de vista das políticas públicas de transportes, foi o fato de que no fim 

foram criadas unidades de negócio operacional independentes, isoladas e autossuficientes, que usavam parcelas 

restritas das malhas concedidas, com impactos mínimos na desejada intermodalidade, na competição com o 

modal rodoviário e, consequentemente, na alteração da nossa matriz de transportes”. (PEREIRA, Vicente de 

Britto. Transportes: história, crises e caminhos. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014. p. 240).  

32 “No fundo, as concessionárias passaram a atuar de forma bastante similar à da antiga RFFSA e deram 

prioridade ao uso de parcela das malhas que poderia, sem grandes investimentos, gerar produção e retornos 

financeiros, sem enfrentar e resolver gargalos operacionais importantes e sem praticamente qualquer interesse 

em promover integrações com as demais malhas, posto que para isso haveria que fazer investimentos que não 

tinham quaisquer incentivos previstos nos contratos”. (Ibid., p. 161).  
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O setor ferroviário que o Brasil tem hoje é resultado da falta de planejamento do 

Estado33. Não existe um transporte de passageiros de longa distância por trens no Brasil, tal 

como se verifica nos países europeus e nos Estados Unidos. O transporte de cargas ferroviário 

atende somente aos concessionários das linhas. As concessões foram feitas de forma isolada, 

sem considerar o sistema ferroviário de forma global34 e sem qualquer regulação que 

garantisse a interligação do sistema. A criação da Agência Nacional de Transportes Terrestres 

(ANTT) somente ocorreu em 2001, ou seja, mais de cinco anos após a concessão do setor35, o 

que demonstra a ocorrência de um programa de privatizações sem a necessária regulação 

estatal.  

Conforme estudo do Fórum Econômico Mundial36, dentre 101 países avaliados, o 

Brasil ocupa a 88º posição na qualidade de ferrovias. O Brasil tem a segunda pior qualidade 

de infraestrutura ferroviária da América Latina, atrás somente da Venezuela. A qualidade das 

ferrovias brasileiras é inferior à encontrada em países africanos como Zimbábue (86ª posição) 

e Camarões (78º).   

                                                           
33 “O transporte ferroviário foi praticamente abandonado no Brasil. No passado tivemos ferrovias modelares 

exploradas mediante o regime de concessão. Mais recentemente, especialmente no tocante ao transporte de carga 

(mais exatamente de minérios), tivemos algumas experiências de colaboração entre os setores público e privado. 

O grande problema nesse setor foi o fato de que a privatização foi feita recaindo sobre trechos isolados e não foi 

precedida da necessária regulação, tendo disso resultado em encolhimento da malha ferroviária, com a pura e 

simples supressão de trechos antieconômicos. Até hoje não existe a concepção de um sistema ferroviário 

nacional, bem a definição das políticas públicas para o setor”. (DALLARI, Adílson de Abreu. Parcerias em 

transporte público. In: SUNDFELD, Carlos Ari (coord.). Parcerias Público-Privadas. 2ª edição. São Paulo: 

Malheiros, 2011. p. 380-389). 

34 “A malha ferroviária brasileira era historicamente fragmentada e a privatização consolidou esse processo, 

subdividindo a Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA) em seis monopólios geograficamente dispersos. A 

segmentação operacional limitou o volume do transporte de carga e reduziu a competitividade do setor em 

relação a outros meios de transporte, o que afetou sua sustentabilidade financeira”. (WORLD BANK. Como 

Revitalizar os Investimentos em Infraestrutura no Brasil: políticas públicas para uma melhor participação do 

setor privado. Relatório n°. 36624-BR do Departamento de Finanças, Setor Privado e Infra-estrutura Região da 

América Latina e do Caribe, nov. 2007, disponível em: 

http://siteresources.worldbank.org/INTLACBRAZILINPOR/Resources/Como_Revitalizar_Investimentos_Infra_

PORv1.pdf. Acesso em 01/08/2017).  

35 “A ação do poder regulatório sobre os acordos de compartilhamento de malhas, no entanto, foi adiada pelo 

processo de implantação e consolidação do modelo de agência regulatória para o setor ferroviário. 

Frequentemente apontada como uma falha da privatização das ferrovias no Brasil, as concessões ferroviárias 

foram feitas sem que estivesse previamente estabelecida uma estrutura regulatória para gerir os contratos. A 

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) – agência regulatória do setor ferroviário – só foi 

estabelecida em 2001, ou seja, cinco anos após o início das concessões. A regulamentação do direito de 

passagem e do tráfego mútuo foi estabelecida somente em 2004”. (LACERDA, Sander Magalhães. Logística 

Ferroviária do Porto de Santos: A Integração Operacional da Infra-estrutura Compartilhada. Revista do BNDES. 

Rio de Janeiro, vol. 12, nº 24, dez. 2005, p. 189-210). 

36 World Economic Forum. Global Competitiveness Index 2017-2018. Competitiveness Rankings. Quality of 

railroad infrastructure. Disponível em: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-

2018/competitiveness-rankings/#series=EOSQrailroad. Acesso em 24-10-2017.  

http://siteresources.worldbank.org/INTLACBRAZILINPOR/Resources/Como_Revitalizar_Investimentos_Infra_PORv1.pdf.%20Acesso%20em%2001/08/2017
http://siteresources.worldbank.org/INTLACBRAZILINPOR/Resources/Como_Revitalizar_Investimentos_Infra_PORv1.pdf.%20Acesso%20em%2001/08/2017
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/competitiveness-rankings/#series=EOSQrailroad
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/competitiveness-rankings/#series=EOSQrailroad
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Assim, o Brasil tem um setor ferroviário totalmente concedido à iniciativa privada, 

sem interligação, sem o compromisso dos concessionários em expandir a rede e que somente 

é utilizado para fins particulares, em razão de uma política de concessões realizada sem 

planejamento37. A inexistência de um sistema ferroviário eficiente38 aumenta a demanda das 

rodovias e hidrovias39 que, por sua vez, não têm condições de possibilitar o transporte 

eficiente de cargas e pessoas, gerando um caos logístico e de mobilidade no Brasil. Seria 

necessária a revisão de todo o modelo de concessões do setor ferroviário, com fortes 

investimentos na expansão e interligação do sistema ferroviário nacional40.  

 

1.2.2. O transporte rodoviário  

O modal rodoviário é o grande protagonista do sistema de transportes do Brasil. A 

decadência do setor ferroviário e portuário, em razão da crise dos anos 30, contribuiu para que 

as rodovias e estradas superassem em importância e em volume os transportes realizados por 

trens e navios, que dependiam muito do setor exportador41. No Brasil, 65% da produção é 

                                                           
37 “O custeio das ferrovias e dos respectivos materiais rodantes e unidades operacionais é feito integralmente 

pelas empresas arrendatárias. No entanto, os contratos de arrendamento foram feitos sem o necessário marco 

regulatório, portanto sem regras bem definidas quanto à preservação do patrimônio e da disponibilização desse 

meio de transportes para todo o universo de usuários potenciais. O sistema de arrendamento, assim, não 

privilegiou a abordagem multimodal dos transportes, nem levou em conta o conjunto de interesses dos usuários e 

da preservação do patrimônio público”. (PEREIRA JR, José de Sena. A CIDE e o financiamento do setor federal 

de transportes. Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados: Estudo. Março 2003. Disponível em: 

http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/1557. Acesso em 29/07/2017).  

38 “No transporte ferroviário, o Brasil está atrasado para padrões americanos ou europeus em termos de 

qualidade e densidade. A rede ferroviária brasileira de 29 mil quilômetros de comprimento é pouco 

desenvolvida, e algumas partes estão em mau estado. Baseia-se principalmente nos estados de São Paulo, Minas 

Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Outro problema são as diferentes larguras de trilha utilizadas em 

partes do Brasil” (tradução nossa). “In railway transportation, Brazil lags behind by American or European 

standards in terms of quality and density. Brazil’s 29,000 kilometer long rail network is poorly developed, and 

parts of it are in bad condition. It is primarily based in the states of São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro and 

Rio Grande do Sul. Another problem is the different track widths used in parts of Brazil”. (MORGAN 

STANLEY. Brazil Infrastructure: Paving the Way. Morgan Stanley Blue Paper, may, 2010. Disponível em: 

http://www.morganstanley.com/views/perspectives/pavingtheway.pdf. Acesso em 31/07/2017).  

39 “A deficiência do transporte ferroviário brasileiro obriga as empresas a utilizarem do modal rodoviário e 

muitas vezes do hidroviário, por não terem outra opção para transportar suas cargas”. (PEREIRA, Newton 

Narciso. Gargalos logísticos no Brasil. In: CONTANI, Eduardo Augusto do Rosário; SAVOIA, José Roberto 

Ferreira (orgs). Infraestrutura no Brasil. São Paulo: Atlas, 2017, p. 3-30).  

40 “O transporte ferroviário de cargas tem nos trechos de ferrovias situados em regiões metropolitanas seus 

principais gargalos. Esses trechos, utilizados para o transporte de passageiros, estão totalmente congestionados, 

fazendo com que somente seja viável a passagem de trens de carga em curtos períodos, normalmente durante a 

noite. Para solucionar esse problema, serão necessários pesados investimentos na construção de anéis 

ferroviários que contornem essas regiões, liberando as linhas atuais somente para o transporte metropolitano de 

passageiros”. (PEREIRA JR, op. cit.). 

41 “O colapso do setor exportador levou a uma deterioração séria das infraestruturas ferroviária e portuária, à 

decadência dos complexos exportadores regionais e ao processo de substituição de importações da preponderante 

http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/1557
http://www.morganstanley.com/views/perspectives/pavingtheway.pdf
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deslocada em caminhões; 20% por trens; 12% pelo transporte aquaviário; 3% pelo dutoviário; 

e 0,1% pelo aéreo42. Não somente no setor de transportes de mercadorias o modal rodoviário é 

o protagonista. Na movimentação de passageiros, o predomínio ainda é maior, sendo que 90% 

do transporte de pessoas se dá por coletivos rodoviários ou veículos individuais43.  

Houve um forte desenvolvimento da infraestrutura do setor rodoviário, em 

detrimento das demais formas de transporte. Conforme nos informa Pereira e Lessa, “a 

expansão da infraestrutura rodoviária buscava atender às necessidades dos complexos 

automobilísticos que se instalaram no Brasil44”; ainda, segundo os referidos autores, “a elite 

brasileira fez da rodovia um símbolo de modernidade, relegando o modal ferroviário, na 

medida em que a ferrovia é vista com símbolo do passado45”. Entretanto, logisticamente, não 

é adequado o predomínio do modal rodoviário sobre o modal ferroviário e aquaviário. 

Deveriam as grandes distâncias serem percorridas por meio das ferrovias e/ou hidrovias e as 

rodovias deveriam ser os elos daquelas às demais localidades. Conforme lição de Newton 

Narciso Pereira46, “não é uma decisão inteligente colocar de 37 a 50 toneladas de carga em 

caminhão e percorrer mais de 2.000 km para fazer com que as cargas cheguem aos pontos de 

transbordo ou portos para serem transferidas para outros modos de transporte”. 

O transporte por caminhões é o mais inadequado também do ponto de vista 

ambiental. Na implantação de uma rodovia, para cada 2.500 km construídos são desmatados 

cerca de 100 milhões de metros quadrados, ou seja, 40 mil metros quadrados de 

desmatamento por quilômetro. Tal índice é muito superior se comparado aos 38,4 mil metros 

quadrados de desmatamento por quilômetro de uma ferrovia e zero de uma hidrovia. 

                                                                                                                                                                                     
economia paulista, que afetou a navegação de cabotagem, ao total descaso com a navegação fluvial e ao projeto 

modernizador rodoviário implantado a partir de 1930, que se constituiu em grande desafio para os demais meios 

de transporte”. (PEREIRA, Vicente de Britto. Transportes: história, crises e caminhos. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2014. p. 79).  

42 Dados da Confederação Nacional dos Transportes disponível em: CUSTO logístico consome 12,7% do PIB do 

Brasil. Confederação Nacional dos Transportes – CNT. 11/10/2016. Disponível em: 

http://www.cnt.org.br/Imprensa/noticia/custo-logistico-consome-12-do-pib-do-brasil. Acesso em 01/01/2018. 

43 Cf. PEREIRA, op. cit. p. 84.  

44 PEREIRA, Luiz Andrei Gonçalves; LESSA, Simone Narciso. O processo de planejamento e desenvolvimento 

do transporte rodoviário no Brasil. Caminhos de Geografia Uberlândia, v. 12, n. 40, p. 26 – 45, dez/2011. 

45 Ibid.  

46 PEREIRA, Newton Narciso. Gargalos logísticos no Brasil. In: CONTANI, Eduardo Augusto do Rosário; 

SAVOIA, José Roberto Ferreira (orgs). Infraestrutura no Brasil. São Paulo: Atlas, 2017, p. 3-30.  

http://www.cnt.org.br/Imprensa/noticia/custo-logistico-consome-12-do-pib-do-brasil
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Ademais, é a modalidade mais poluente, por demandar mais unidades de veículos para o 

transporte da mesma quantidade de mercadorias, se comparado aos trens e aos barcos47.  

Uma das causas para o predomínio do modal rodoviário sobre os demais são os 

baixos custos de sua implantação por quilometro e os menores prazos de maturação dos 

investimentos, se comparados às ferrovias. Anoto que, além das indústrias automobilísticas, 

também houve a ascensão de outros representantes da sociedade que haviam conseguido obter 

grande poder econômico e tiveram a capacidade de influenciar as decisões políticas que iriam 

dar prevalência ao modal rodoviário48; dentre eles podemos citar a indústria de autopeças, da 

construção civil49 e cimento50. 

                                                           
47 “Comparando-se a construção de rodovia, ferrovia e hidrovia com as suas respectivas áreas desmatadas, pode-

se observar que a rodovia é a que mais desmata. Para cada 2.500 km construídos são desmatados cerca de 100 

milhões de metros quadrados, com relação de 40 mil metros quadrados por quilômetro. As relações de 

desmatamento de ferrovia e hidrovia são 38,4 mil metros quadrados por quilômetro e zero, respectivamente... 

por ter a desvantagem de não transportar grandes volumes de uma única vez o caminhão acaba poluindo mais 

por unidade (termos relativos) e, também, pelo maior número de veículos necessários para transportar a mesma 

quantidade de mercadorias que trens e barcaças transportariam com menos unidades de transporte (termos 

absolutos) ”. (INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA - IPEA. Logística e Transporte no 

Brasil: uma análise do programa de investimentos 2013-2017 em rodovias e ferrovias. Relatório de Pesquisa. 

2016. Disponível em: http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7420/1/RP_Log%C3%ADstica_2016.pdf. 

Acesso em 01/01/2018). 

48 “...a par dessa relação inicial já havia sido criada uma rede de interesses industriais e de prestação de serviços 

em torno do projeto rodoviário que antecede em muito a existência de uma rede básica de rodovias pavimentadas 

e a implantação da indústria automobilística, no fim da década de 1950, como normalmente se coloca. Essas 

relações evidentemente refletiam, por um lado, a existência de interesses empresariais nacionais e estrangeiros 

nos diversos setores produtivos, em especial nas áreas de veículos e autopeças, de construção civil e cimento e 

de produtos metalúrgicos e siderúrgicos, com vistas a uma produção interna, e, por outro lado, políticas 

governamentais concretas no sentido de apoiar e facilitar essas iniciativas, que chegaram a assumir diretamente a 

produção desses insumos, como nos casos dos setores siderúrgicos e petrolífero”. (PEREIRA, Vicente de Britto. 

Transportes: história, crises e caminhos. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014. p. 89).  

49 Foi nessa época que surgiram as grandes empreiteiras brasileiras que cresceram de forma muito rápida e 

obtiveram grande poder econômico: “Durante quarenta anos, desde 1940 até a crise da década de 1980, o setor 

rodoviário foi fundamental para o crescimento da indústria de construção civil e de suas empresas, em 

praticamente todos os níveis de tamanho, e nas principais praças, quais sejam, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas 

Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. As grandes empresas que viriam a dominar o mercado da construção 

pesada, Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez, Mendes Júnior e Cetenco, foram consolidadas a partir desse setor, 

antes de se tornar “barrageiras”, especialmente após os períodos juscelinista e militar, com a única exceção da 

Norberto Odebrecht, que, entretanto, se consolidou mediante a incorporação da Companhia Brasileira de 

Projetos e Obras (CBPO), que atuava fortemente no mercado de São Paulo”. (Ibid., p. 93). 

50 “O principal insumo da indústria de construção civil é sem dúvida o cimento, e também aqui se pode constatar 

que se estabeleceram relações privilegiadas desse setor com o nosso projeto rodoviário...a implantação da 

indústria cimenteira...que se inicia em 1924 e se consolida nas décadas seguintes, é igualmente bem anterior à 

década de 1950, com o estabelecimento de grupos privados nacionais de grande poderio econômico, financeiro e 

político, eu atuam em conjunto de forma oligopolista por regiões...a importância desse setor para o 

desenvolvimento rodoviário e suas estreitas relações dom os órgãos públicos rodoviários e com as empresas de 

construção civil não podem ser desprezadas, até porque um dos grandes grupos cimenteiros nacionais é 

igualmente uma das maiores empreiteiras de obras públicas do país”.  (Ibid., p. 95).  

http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7420/1/RP_Log%C3%ADstica_2016.pdf
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Outro fator que também contribuiu para o predomínio do modal rodoviário foi as 

características de nossa economia: concentração geográfica dos locais de produção, baixa 

produtividade e ausência de um mercado interno que demandasse grandes movimentações de 

cargas e pessoas para gerar a renda necessária para que os altos custos de implantação de 

hidrovias e ferrovias fossem amortizáveis. Numa economia com as características do Brasil, 

somente o modal rodoviário que, comparados com os demais modais, demanda investimentos 

mais baixos de implantação, era viável51.  

O resultado da política rodoviária foi o predomínio das rodovias com o consequente 

abandono e sucateamento das ferrovias e hidrovias. Entretanto, o transporte por rodovias 

encarece de forma significativa o transporte no Brasil, tirando a competitividade dos produtos 

brasileiros no mercado internacional. Nesse sentido: 

 

O sistema rodoviário pavimentado do Brasil se estende por 212.442 km e é 

distribuído de forma muito desigual entre as regiões. As regiões Sul e 

Sudeste contêm mais de 50% das rodovias do Brasil, embora representem 

apenas 18% do território nacional. Optar por construir rodovias foi em 

grande parte devido ao menor custo de implementação inicial em 

comparação com o transporte ferroviário. Também foi um incentivo para o 

desenvolvimento da indústria automobilística brasileira. Apesar do menor 

custo de implementação, o custo operacional do transporte rodoviário é cerca 

de seis vezes superior ao do transporte ferroviário, o que contribui para os 

altos custos médios de transporte no Brasil (tradução nossa) 52. 

 

                                                           
51 “Na verdade, tanto o melhoramento quanto a expansão física das ferrovias (e, de igual modo, do transporte 

hidroviário) deixaram de ocorrer simplesmente porque não havia qualquer justificativa econômica para a sua 

melhoria e expansão, dadas as condições sociais, políticas e econômicas do país, ainda vigentes quando do 

surgimento da era rodoviária... Vale lembrar que em países que alcançaram avançado estágio de 

desenvolvimento dos transportes por ferrovias ou por vias aquáticas, foi sempre o mercado interno que deu o 

suporte econômico para a viabilidade das companhias ferroviárias ou de navegação. A grande questão, portanto, 

é a de que a ausência de um forte — real e potencial — mercado interno é inconsistente com o desenvolvimento 

de um sistema eficiente de transporte, em escala nacional, baseado em ferrovias ou em navegação por 

cabotagem. Com efeito, um nível baixo de renda, uma excessiva concentração dessa renda e da riqueza nacional, 

e um reduzido mercado interno resultam em pequena densidade de tráfego por unidade de área, fazendo com que 

o transporte rodoviário seja praticamente o único viável dentre as várias modalidades de transporte”. (GALVÃO, 

Olímpio J. de Arroxelas. Desenvolvimento dos transportes e integração regional no Brasil – Uma perspectiva 

histórica. Planejamento e políticas públicas, nº 13, p. 183-214, jun. de 1996). 

52 “Brazil’s paved highway system extends over 212,442 km and is distributed very unevenly among regions. 

The South and Southeast regions contain more than 50% of Brazil’s highways, even though they represent only 

18% of the national territory. Opting to build highways was largely due to the lower initial implementation cost 

compared to railroad transportation. It also served as an incentive for the development of the Brazilian 

automobile industry. Despite the lower cost of implementation, the operational cost of highway transportation is 

about six times higher than for railroad transportation, which contributes to the high average costs for 

transportation in Brazil”. (MORGAN STANLEY. Brazil Infrastructure: Paving the Way. Morgan Stanley Blue 

Paper, may, 2010. Disponível em: http://www.morganstanley.com/views/perspectives/pavingtheway.pdf. Acesso 

em 31/07/2017).  

http://www.morganstanley.com/views/perspectives/pavingtheway.pdf
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Hoje temos uma malha rodoviária pública extremamente desgastada53, fonte de 

riscos para os usuários e insuficiente para as necessidades de transporte de cargas54. Segundo 

o Fórum Econômico Mundial55, dentre 137 países avaliados, o Brasil ocupa a 103ª posição na 

qualidade de rodovias e estradas, uma das piores posições da América do Sul.  

O Brasil deve recuperar e preservar a sua atual infraestrutura rodoviária, tendo em 

vista que eventual falência desta poderia inviabilizar a quase totalidade das atividades 

econômicas, pela inexistência de infraestrutura nos outros modais de transportes56. O caminho 

encontrado para tentar melhorar o setor foram as concessões, em especial no Estado de São 

Paulo, onde foram concedidas praticamente todas as rodovias, restando poucas ainda 

administradas pelo Departamento de Estradas e Rodagens – DER, autarquia Estadual. A 

União também iniciou seu programa de concessão de rodovias. Entretanto, a mera concessão 

não irá resolver os problemas logísticos do transporte, em razão da falta de racionalidade do 

sistema que deveria ser integrado com ferrovias e hidrovias; somente uma reformulação da 

matriz de transportes brasileira, considerando a necessária integração entre os modais pode 

gerar a eficiência logística que o Brasil tanto necessita.  

 

 

 

 

                                                           
53 “Com a expansão da fronteira agrícola do Brasil, o problema relacionado à qualidade das rodovias brasileiras 

se agrava. São inúmeros quilômetros de rodovias sem as condições mínimas de condução de veículos pesados. 

Nos períodos de chuvas, o transporte em muitos trechos praticamente para de funcionar” (PEREIRA, Newton 

Narciso. Gargalos logísticos no Brasil. In: CONTANI, Eduardo Augusto do Rosário; SAVOIA, José Roberto 

Ferreira (orgs). Infraestrutura no Brasil. São Paulo: Atlas, 2017, p. 3-30).  

54 “Excetuando aquelas concedidas para a operação privada, as rodovias brasileiras, além das condições precárias 

do pavimento, não preenchem atualmente os requisitos mínimos de sinalização e policiamento necessários à 

segurança do tráfego. Não há dúvida de que o elevado número de acidentes nas rodovias está, em grande parte, 

associado ao quadro de deterioração da base física e das instalações de apoio”. (BARAT, Josef. Logística, 

Transporte e Desenvolvimento Econômico: a visão setorial. São Paulo, CLA, 2007, p. 39-40).  

55 World Economic Forum. Global Competitiveness Index 2017-2018. Competitiveness Rankings. Quality of 

roads. Disponível em: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/competitiveness-

rankings/#series=EOSQ057. Acesso em 24-10-2017.  

56 “Assim, a eventual falência, ainda que parcial, de um dos modais, como o rodoviário, produziria a 

dependência de outros meios, lamentavelmente, ainda menos desenvolvidos no caso brasileiro (como o 

hidroviário ou o ferroviário), potencializando os prejuízos ao pleno desenvolvimento de um mercado nacional e 

mesmo o escoamento de produtos para mercados estrangeiros (pelo sistema portuário ou aeroportuário) ”. 

(TAVARES, André Ramos. Acesso especial à infraestrutura rodoviária e práticas administrativas 

inconstitucionais. Revista de Direito Administrativo e Infraestrutura, vol. 1/2017, p. 39-67, abr-jun 2017).  

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/competitiveness-rankings/#series=EOSQ057
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/competitiveness-rankings/#series=EOSQ057
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1.2.3. O transporte aquaviário.   

Para o estudo do transporte aquaviário, mostra-se útil estabelecer algumas definições 

prévias, de acordo com o que consta no art. 2º da Lei Federal nº 10.893, de 13 de julho de 

2004. Porto é o atracadouro, o terminal, o fundeadouro ou qualquer outro local que possibilite 

o carregamento e o descarregamento de carga. Navegação de longo curso é aquela realizada 

entre portos brasileiros e portos estrangeiros, sejam marítimos, fluviais ou lacustres. 

Navegação de cabotagem é aquela realizada entre portos brasileiros, utilizando a via marítima 

ou esta e as vias interiores. Navegação fluvial e lacustre é aquela realizada entre portos 

brasileiros, utilizando exclusivamente as vias interiores. O transporte aquaviário, para os fins 

do presente trabalho, abrangerá o transporte realizado por meio de rios e mares, o hidroviário 

e o marítimo.  

Em relação ao transporte hidroviário, desde o início da história do Brasil, em razão 

de seu grande potencial hidroviário57, vários estudos propuseram o aproveitamento dos rios 

como meio de transporte. Um exemplo é o denominado “Plano Moraes”, de 1869, elaborado 

pelo engenheiro militar Eduardo José de Moraes, que continha ambicioso projeto de 

aproveitamento de vários rios brasileiros58. Sob o título de "Navegação Interior no Brasil", o 

“Plano Moraes” destacava as enormes potencialidades das bacias hidrográficas brasileiras e 

propunha a implantação de uma ampla rede de navegação fluvial que facilitaria as 

comunicações dos mais remotos pontos do país entre si, mediante a construção de canais, 

eclusas e outras obras de engenharia. O Plano Moraes, bem como os demais planos de 

desenvolvimento da navegação feitos no Brasil, nunca foi implementado e o Brasil não teve, 

ao longo de sua história, um efetivo e eficiente transporte aquaviário.  

                                                           
57 “O Brasil é privilegiado quando comparado a outros países do mundo em termos de potencial hidroviário. 

Existem diversos rios naturais com profundidade e largura suficientes para que seja implementado um transporte 

de cargas eficiente e barato”. (PEREIRA, Newton Narciso. Gargalos logísticos no Brasil. In: CONTANI, 

Eduardo Augusto do Rosário; SAVOIA, José Roberto Ferreira (orgs). Infraestrutura no Brasil. São Paulo: Atlas, 

2017, p. 3-30).  

58 “O Plano Moraes, como veio a ser chamado, propunha a interligação de todas as bacias hidrográficas do país 

— a do rio Amazonas e seus afluentes, no Norte, com a do rio da Prata, no Sul, através dos rios Paraná, Paraguai 

e Uruguai, e a desses rios com a do São Francisco, no Sudeste e Nordeste, e, finalmente, a ligação desta última 

bacia com a do rio Parnaíba e seus afluentes, na porção mais ocidental da atual região Nordeste. O plano do 

engenheiro Moraes, a despeito de enfatizar o aproveitamento das vias interiores de navegação, preconizava, 

ainda, a integração do sistema fluvial com as ferrovias e com a navegação de cabotagem, por meio da construção 

de três grandes estradas de ferro conectando os portos do Rio de Janeiro, Salvador e Recife com as bacias dos 

rios mencionados — tudo isso de uma forma harmônica e coordenada”. (GALVÃO, Olímpio J. de Arroxelas. 

Desenvolvimento dos transportes e integração regional no Brasil – Uma perspectiva histórica. Planejamento e 

políticas públicas, nº 13, p. 183-214, jun. de 1996.) 
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Tanto o transporte fluvial como o marítimo foram, ao longo da história do Brasil, 

relegados a segundo plano, em razão do descaso governamental e do protagonismo do modal 

rodoviário. Apesar de ter sido útil para facilitar o povoamento em algumas regiões, em razão 

da existência de rios de penetração59, o transporte por rios não assumiu o protagonismo no 

deslocamento de pessoas ou de cargas, sendo o modal de transporte mais subdesenvolvido do 

Brasil. Trata-se de um grande desperdício de um potencial fluvial muito promissor60. O 

transporte fluvial, apesar de ser mais lento que o transporte rodoviário, tem um potencial de 

cargas muito maior que o realizado por meio de caminhões, considerando-se o volume 

possível de ser transportado em cada viagem61. Entretanto, não houve um investimento 

prioritário nas hidrovias, em razão do seu maior custo de implantação, se comparado ao 

modal rodoviário, desconsiderando-se que os custos do transporte hidroviário, tal como o 

ferroviário, são muito menores, se comparados ao rodoviário62.  

                                                           
59 “Pode-se afirmar que o transporte hidroviário se constituiu inicialmente um grande facilitador do povoamento 

ao longo dos rios de penetração, mas, por causa de algumas de suas características, como rios de planalto, não 

lograram ao longo da história econômica desempenhar um papel importante em termos comerciais, mesmo 

porque nunca existiu intenção de se corrigir, adaptar, desbloquear e regularizar seus cursos para torná-los mais 

eficientes”. (PEREIRA, Vicente de Britto. Transportes: história, crises e caminhos. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2014. p. 36).  

60 “As vias navegáveis representam apenas uma pequena parcela - cerca de 14% - do transporte total de 

mercadorias no Brasil. De acordo com a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, o volume total de frete 

realizado em 2000 foi de 25,2 milhões de toneladas, dos quais 58% estão concentrados na região do Amazonas. 

O Brasil tem cerca de 8.500 Km de costa oceânica e aproximadamente 42.000 km de vias navegáveis 

navegáveis, dos quais apenas 10 mil km são utilizados para o transporte de mercadorias. Este é considerado o 

setor mais subdesenvolvido no sistema de transporte do Brasil. Além das restrições ambientais que complicam a 

conclusão de uma série de projetos, a maioria deles também sofre com a escassez de recursos, uma vez que as 

vias navegáveis raramente estão na lista prioritária de planos de investimentos” (tradução nossa). “Waterways 

account for only a small share — around 14% — of total freight transportation in Brazil. According to the 

National Agency for Waterway Transportation, the total freight volume carried in 2000 was 25.2 million tons, of 

which 58% is concentrated in the Amazonas region. Brazil has approximately 8,500 Km of ocean coast and 

approximately 42,000 km of navigable inland waterways, of which only 10,000 km are actually used for freight 

transportation. This is considered to be the most underdeveloped sector in Brazil’s transportation system. 

Besides environmental constrains that complicate the completion of a number of projects, most of these also 

suffer with the scarcity of resources, since waterways are rarely in the priority list of investment plans”. 

(MORGAN STANLEY. Brazil Infrastructure: Paving the Way. Morgan Stanley Blue Paper, may, 2010. 

Disponível em: http://www.morganstanley.com/views/perspectives/pavingtheway.pdf. Acesso em 31/07/2017).  

61 “Isso se deve ao fato de o transporte fluvial ser mais lento em relação ao transporte rodoviário; porém, o lote 

(quantidade) transportado em uma só viagem é centena de vezes maior que a capacidade de um caminhão”. 

(PEREIRA, Newton Narciso. Gargalos logísticos no Brasil. In: CONTANI, Eduardo Augusto do Rosário; 

SAVOIA, José Roberto Ferreira (orgs). Infraestrutura no Brasil. São Paulo: Atlas, 2017, p. 3-30).  

62 “Tal como acontece com as estradas de ferro, a principal limitação à expansão do sistema de navegação é o 

alto custo da construção de infraestrutura, especialmente para o transporte marítimo terrestre. Por outro lado, os 

custos operacionais são quase quatro vezes menores que os do transporte rodoviário. O custo do movimento de 

frete através dos portos brasileiros é muito alto, significativamente maior que em muitos países desenvolvidos ou 

mercados emergentes. O desenvolvimento do setor foi dificultado pelo terrível estado dos portos, cujos serviços 

e instalações de armazenamento são geralmente muito mais caros - e consideravelmente menos eficientes - do 

que os dos seus homólogos internacionais. De acordo com uma pesquisa do Banco Mundial, de 183 países, o 

Brasil ocupa um lugar baixo em 100 quando se trata da logística de negociação nas fronteiras” (tradução nossa). 

http://www.morganstanley.com/views/perspectives/pavingtheway.pdf
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As primeiras instituições relacionadas ao transporte aquaviário são a Inspetoria 

Federal de Portos, Rios e Canais e a Inspetoria Federal de Navegação vinculadas ao 

Ministério da Viação e Obras Públicas, criadas em 191163. Em 1932 é criado o Departamento 

Nacional de Portos e Navegação (DNPN)64 cuja competência era zelar pela infraestrutura da 

navegação. Este, em 1943, é substituído pelo Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais 

(DNPRC)65. No ano de 1963 é criado o Departamento Nacional de Portos e Rios Navegáveis 

(DNPVN)66. Por fim, em 1975 é criada da Empresa de Portos do Brasil (Portobrás)67 que foi 

extinta em 199068, gerando um grande prejuízo institucional ao setor69. 

Para financiar o setor aquaviário, foi criado, por meio da Lei nº 3.381, de 24 de abril 

de 1958, o Fundo da Marinha Mercante – FMM e a Taxa de Renovação da Marinha 

Mercante. Tal norma foi substituída pelo Decreto-lei nº 1.142, de 30 de dezembro de 1970. 

Atualmente, rege a matéria a Lei nº 10.893, de 13 de julho de 2004, com a redação dada pela 

Lei nº 12.788, de 14 de janeiro de 2003.   

A Lei nº 10.233, de 05 de junho de 2001 criou a ANTAQ (Agência Nacional de 

Transportes Aquaviários). A agência reguladora do setor foi criada muito depois das primeiras 

medidas destinadas à concessão de portos e hidrovias, iniciadas com a Lei nº 8.630, de 25 de 

                                                                                                                                                                                     
“As with railroads, the main limitation to waterway system expansion is the high cost of infrastructure building, 

especially for inland marine transportation, On the other hand, operational costs are nearly four times lower than 

those of road transportation. The cost of freight movement through Brazilian ports is very high, significantly 

higher than in many developed countries or emerging markets. Sector development has been hindered by the 

dreadful state of the ports, whose services and storage facilities are generally much more expensive — and 

considerably less efficient — than those of their international counterparts. According to a World Bank survey, 

out of 183 countries, Brazil ranks poorly at 100th when it comes to the logistics of trading across the borders”. 

(MORGAN STANLEY. Brazil Infrastructure: Paving the Way. Morgan Stanley Blue Paper, may, 2010. 

Disponível em: http://www.morganstanley.com/views/perspectives/pavingtheway.pdf. Acesso em 31/07/2017).  

63 Decreto nº 9.078, de 3 de novembro de 1911.  

64 Decreto nº 23.607, de agosto de 1932.  

65 Decreto-Lei nº 6.166, de 31 de dezembro de 1943.  

66 Lei nº 4.213, de 14 de fevereiro de 1963.  

67 Lei nº 6.222, de 10 de julho de 1975. 

68 Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990. 

69 Segundo Vicente de Britto Pereira, a criação da Portobrás foi uma: “...tentativa de organizar o setor em outros 

moldes e com um direcionamento prioritário par resolver a questão portuária e das empresas Docas, que 

passavam a ser suas subsidiárias. Os desafios da nova empresa eram gigantescos: órgão central do sistema de 

portos e hidrovias, operava diretamente vários portos entre os mais importantes do país, controlava as empresas 

Docas e ainda cuidava temporariamente de todo o sistema hidroviário...sua extinção em 1990 pelo governo 

Collor, com a consequente transferência para a União de tosos os seus encargos, causou um vazio institucional 

irreparável ao setor. (PEREIRA, Vicente de Britto. Transportes: história, crises e caminhos. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2014. p. 24). 

http://www.morganstanley.com/views/perspectives/pavingtheway.pdf
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fevereiro de 1993, sinal da falta de planejamento do Brasil em seu programa de concessões, 

bem como o descaso com o setor.   

Os portos brasileiros foram abandonados pelo Estado sob o falso pressuposto que se 

tratava de um assunto de interesse exclusivo dos setores exportadores70. A falta de 

investimentos levou ao sucateamento de toda a infraestrutura portuária brasileira71. O Fórum 

Econômico Mundial analisou a qualidade dos portos de 137 países, tendo ficado o Brasil em 

106º lugar72, ocupando a penúltima posição entre os países da América Latina. Tal situação 

gera grandes prejuízos para a competitividade dos produtos brasileiros no comércio 

internacional73.  

Atualmente, a regulamentação do setor portuário é feita pela Lei nº 12.815, de 05 de 

junho de 2013 (Resultado da conversão da Medida Provisória 595/2013). Referida lei é fruto 

da decisão governamental de transferir a atividade portuária para a iniciativa privada, por 

meio de contratos de concessões, arrendamentos e autorizações. O vigente marco legal dos 

portos tem os seguintes objetivos: (a) reforçar e centralizar os poderes conferidos à Agência 

de Transportes Aquaviários – Antaq; (b) fomentar a eficiência do serviço, por meio da 

flexibilização das exigências às instalações localizadas fora dos portos organizados; (c) 

ampliar a malha portuária, mediante maior abertura à exploração de portos privados com 

atração de novos capitais; (d) impor um maior controle de preços e de tarifas por regulação da 

                                                           
70 “A questão portuária, por mais paradoxal que seja, jamais foi prioritária em termos políticos e econômicos. 

Ficou restrita a aspectos locais e regionais e foi considerada em última instancia um problema a ser resolvido por 

agentes econômicos ligados às exportações e à importação”. (PEREIRA, Vicente de Britto. Transportes: 

história, crises e caminhos. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014. p. 72).  

71 “No início dos anos 50, a maior parte da frota costeira do país era composta de navios obsoletos e de reduzida 

dimensão, com mais de 30 ou 40 anos de serviço, e considerados como técnica e economicamente incapazes de 

transportarem com regularidade as safras nacionais, e muito menos os manufaturados, em uma época em que o 

comércio inter-regional desses produtos se expandia aceleradamente. As empresas de navegação, quase todas em 

lamentável estado de organização técnica, administrativa e financeira, operavam em grande parte com linhas 

deficitárias. Os portos de que se servia o sistema de transportes marítimos eram incapazes de atender com 

eficiência ao movimento normal de cabotagem — os navios, segundo estudos realizados na época, navegando 

20% do tempo e permanecendo retidos nos portos os restantes 80%. Além do mais, era frequente o assoreamento 

dos cais de atracação e notórias as deficiências e insuficiências de armazéns e de equipamentos de manipulação 

de cargas”. (GALVÃO, Olímpio J. de Arroxelas. Desenvolvimento dos transportes e integração regional no 

Brasil – Uma perspectiva histórica. Planejamento e políticas públicas, nº 13, p. 183-214, jun. de 1996). 

72 World Economic Forum. Global Competitiveness Index 2017-2018. Competitiveness Rankings. Quality of port 

infrastructure. Disponível em: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-

2018/competitiveness-rankings/#series=EOSQ353. Acesso em 24-10-2017.   

73 “A infraestrutura portuária e de transporte do Brasil é particularmente pobre, com implicações nos custos de 

logística e competitividade comercial” (tradução nossa). “Brazil’s port and transportation infrastructure looks 

particularly poor, with implications for logistics costs and trade competitiveness”. (MORGAN STANLEY. 

Brazil Infrastructure: Paving the Way. Morgan Stanley Blue Paper, may, 2010. Disponível em: 

http://www.morganstanley.com/views/perspectives/pavingtheway.pdf. Acesso em 31/07/2017).  

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/competitiveness-rankings/#series=EOSQ353
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/competitiveness-rankings/#series=EOSQ353
http://www.morganstanley.com/views/perspectives/pavingtheway.pdf
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Antaq; (e) inserir no âmbito portuário o instituto de compartilhamento de redes; (f) criar 

critérios para seleção das concessionárias, arrendatárias e autorizatárias; (g) bem como criar 

um programa de eficiência destinado às Companhias Docas. A nova regulação dos portos 

procurou alterar o modelo anterior de concessão e permissão que afastou o interesse da 

iniciativa privada em razão da restrição ao manuseio de cargas de terceiros nos terminais 

privados74. Essa restrição fazia com que somente usuários com grande volume de cargas 

próprias se interessassem em obter licenças para portos75. Pretende-se, com a nova regulação 

dos portos, que a iniciativa privada mostre interesse pelo investimento no setor portuário, bem 

como que a competição entre os portos possa fomentar a melhoria da qualidade do serviço.  

Entretanto, muitos desafios precisam ser enfrentados para que o transporte portuário 

possa se tornar competitivo. Primeiramente, não temos uma rede de transportes eficiente e de 

baixo custo para levar os produtos aos portos os quais são abastecidos, predominantemente, 

por caminhões76. As poucas ferrovias que servem aos portos, além de terem uma extensão 

pequena, não são integradas a outras ferrovias que sirvam de conexão a outros portos77. 

Assim, sem uma eficiente rede de ferrovias, não haverá a necessária eficiência dos portos 

brasileiros78.   

                                                           
74 “A restrição ao manuseio de carga própria nos terminais privados reduziu o interesse da iniciativa privada à 

atuação na qualidade de concessionários ou arrendatários dentro do porto organizado, sem maior interesse na 

obtenção de autorização para exploração de portos privados. As autorizações para terminais de uso privativo 

restringiam-se aos grandes usuários com grande quantidade de carga própria a ser movimentada”. (MARQUES 

NETO, Floriano de Azevedo. Marcos Regulatórios do serviço público. In: KLEIN, Aline Lícia; MARQUES 

NETO, Floriano de Azevedo. Tratado de Direito Administrativo: funções administrativas do Estado. Vol. 4. 

Coordenação: Maria Sylvia Zanella Di Pietro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 183-224).  

75 “Procurando exatamente corrigir esse problema e estimular a concorrência no setor, a principal novidade da 

Lei de Portos é a abertura para que os terminais privados possam também atender a cargas de terceiros, com a 

eliminação da distinção entre cargas próprias e cargas de terceiros para fins de exploração dos Terminais de Uso 

Privado pelos autorizatários do Estado”. (ibid.).  

76 “As ferrovias que atendem ao Porto de Santos transportam atualmente cerca de nove milhões de toneladas, ou 

13% da movimentação total do Porto”. (LACERDA, Sander Magalhães. Logística Ferroviária do Porto de 

Santos: A Integração Operacional da Infraestrutura Compartilhada. Revista do BNDES. Rio de Janeiro, vol. 12, 

nº 24, p. 189-210, dez. 2005). 

77 “Contudo, as ferrovias que servem estes portos não estão integradas e os trechos existentes não conseguem 

conectar o país de norte a sul e leste a oeste. Além disso, a extensão disponível da malha é pequena em muitos 

portos”. (PEREIRA, Newton Narciso. Gargalos logísticos no Brasil. In: CONTANI, Eduardo Augusto do 

Rosário; SAVOIA, José Roberto Ferreira (orgs). Infraestrutura no Brasil. São Paulo: Atlas, 2017, p. 3-30).  

78 “O transporte hidroviário será tanto mais eficaz quanto mais dispuser de complementaridades traduzidas pelo 

transporte terrestre de baixo custo. Neste sentido, a ferrovia pode desempenhar um papel importante. (BARAT, 

Josef. Logística, Transporte e Desenvolvimento Econômico: a visão setorial. São Paulo, CLA, 2007, p. 70).  
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A taxa de eficiência dos portos brasileiros é muito baixa; a movimentação, 

comparada a outros do mundo, é pequena79. As tarifas portuárias brasileiras são elevadas, se 

comparadas às cobradas por outros países80. Para melhorarmos a eficiência dos nossos portos, 

além de grandes investimentos em infraestrutura, inclusive em outros modais de transporte, 

como as ferrovias, é necessária uma regulação que estimule a eficiência do setor, bem como a 

absorção de novas tecnologias de manuseio e acondicionamento. Ademais, ainda existe o 

problema decorrente do crescimento das cidades em volta dos portos81, fato que impede a sua 

expansão82.  

A navegação é um assunto de extrema importância num contexto de globalização83. 

Para se aproveitar do livre comércio entre países, necessária a existência de uma rede 

                                                           
79 “Chama a atenção a reduzida expressão da movimentação nos portos brasileiros, comparativamente aos 

grandes portos mundiais, no que se refere aos contêineres. Considerada toda a movimentação portuária do 

Sudeste brasileiro (Complexo de Tubarão, Rio de Janeiro, Sepetiba, São Sebastião e Santos) com cerca de 340 

milhões de toneladas em 2004, ela é inferior ao que movimentou individualmente o porto de Cingapura e pouco 

inferior a Roterdam e Shangai. Os nossos portos mais importantes ocupam posições muito modestas no quadro 

mundial: Tubarão está na 36ª posição, Itaqui na 42ª e Santos, nosso principal porto importador e exportador de 

carga, na 47ª”. (BARAT, Josef. Logística, Transporte e Desenvolvimento Econômico: a visão setorial. São 

Paulo, CLA, 2007, p. 81). 

80 “Quanto aos portos, as tarifas cobradas pelos portos do Brasil são elevadas pelos padrões internacionais. 

Muitos portos também têm inúmeros problemas. Alguns carecem de capacidade de manuseio, os navios 

enfrentam restrições devido às baixas profundidades dos canais de navegação, e as conexões rodoviárias e 

ferroviárias são inadequadas. Além disso, o pessoal é muitas vezes mal treinado e há uma escassez de 

estacionamento para caminhões” (tradução nossa). “As for ports, fees charged by Brazil’s harbors are high by 

international standards. Many ports have tremendous problems as well. Some lack handling capacities, ships face 

restrictions because of low navigational channel depths, while highway and rail connections are inadequate. In 

addition, personnel is often poorly trained and a there is a shortage of parking for trucks. (MORGAN 

STANLEY. Brazil Infrastructure: Paving the Way. Morgan Stanley Blue Paper, may, 2010. Disponível em: 

http://www.morganstanley.com/views/perspectives/pavingtheway.pdf. Acesso em 31/07/2017).  

81 “Nos grandes portos brasileiros sempre persistiram baixos índices de produtividade e dificuldades estruturais 

para a absorção de modernas tecnologias de manuseio e acondicionamento. A própria configuração física dos 

maiores portos estagnou nos padrões do início do século XX, com reduzidas possibilidades de expansão, as 

faixas portuárias ficaram circunscritas aos canais e armazéns e cercados por malhas urbanas ou edificações 

ligadas aos portos que perderam sua funcionalidade”. (BARAT, op. cit. p. 61/62).  

82 “Praticamente, todos os portos públicos brasileiros apresentam algum tipo de problema relacionado a esses 

aspectos de conflitos entre o porto e a cidade, bem como de produtividade, devido ao sucateamento dos 

equipamentos, além das áreas para sua expansão”. (PEREIRA, Newton Narciso. Gargalos logísticos no Brasil. 

In: CONTANI, Eduardo Augusto do Rosário; SAVOIA, José Roberto Ferreira (orgs). Infraestrutura no Brasil. 

São Paulo: Atlas, 2017, p. 3-30).  

83 Sobre a importância da navegação para a inserção de um país na economia globalizada: “A propósito da 

navegação de longo curso, cabe insistir no fato de que, no processo de globalização, a logística e o transporte 

passam a atuar como fatores determinantes na inserção mais plena nas trocas internacionais e na adição de valor 

às cadeias produtivas nacionais. A existência de sistemas eficientes e empresas nacionais privadas de porte para 

a logística e o transporte é condição para gerar vantagens competitivas e maior poder de barganha nas 

negociações de reciprocidade entre países e blocos. Neste sentido, a capacidade da frota da marinha mercante 

nacional, em termos de tonelagem e especialização, determina a abertura de espaços para competição e 

barganha. Num país periférico como o Brasil, uma condição desvantajosa da marinha mercante nacional provoca 

crescentes assimetrias em relação à dinâmica global, na ausência de estratégias e políticas públicas agravam-se 

as assimetrias geradas pela globalização”. (BARAT, op. cit., p. 65).  

http://www.morganstanley.com/views/perspectives/pavingtheway.pdf
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portuária eficiente e com baixos custos, sob pena de inviabilizar qualquer pretensão nacional 

de exportar de forma competitiva a produção interna84.  

Dessa forma, nota-se que o modal de transporte aquaviário precisaria de 

investimentos prioritários. É necessária a construção de ferrovias que possam levar as 

mercadorias de forma rápida e com custos baixos aos portos. Estes devem ser modernizados e 

expandidos para que o Brasil possa competir no mercado internacional. Por fim, necessário o 

investimento na construção de hidrovias, como forma de aproveitar o grande potencial hídrico 

brasileiro.   

 

 

1.2.4. O transporte aéreo 

Na década de 1920, surge o transporte aéreo no Brasil. As duas empresas privadas 

que iniciaram o transporte aéreo de passageiros no território nacional foram a Compagnie 

Générale Aéropostale, de origem francesa, e a Condor Syndikat, subsidiária da alemã 

Lufthansa. A expansão da atuação das empresas privadas apenas aumentou nas décadas 

seguintes e, em 1950 já havia mais de vinte empresas atuando no setor. Antes da vinda das 

empresas privadas, somente existiam as aviações militares do Exército e da Aeronáutica; 

muitas das bases aeroviárias da época se transformaram nos atuais aeroportos.  

Através do Decreto nº 19.902, de 22 de abril de 1931 é criado o Departamento de 

Aeronáutica Civil (DAC). Em 22 de abril de 1941 é criado o Ministério da Aeronáutica, que 

absorveu as aviações militares, mas absorveu também o DAC85. Tal estrutura refletia, 

segundo nos informa Vicente de Britto Pereira, “uma preponderância da questão da segurança 

                                                           
84 Exemplo da nossa dificuldade de exportar é pode ser exemplificada no fato de que, “em 2013, o porto de 

Santos registrou filas de mais de 10 quilômetros de caminhões estacionados ao longo da Rodovia Conêgo 

Domênico Rangoni, devido a dificuldades para descarregar suas mercadorias”. (PEREIRA, Newton Narciso. 

Gargalos logísticos no Brasil. In: CONTANI, Eduardo Augusto do Rosário; SAVOIA, José Roberto Ferreira 

(orgs). Infraestrutura no Brasil. São Paulo: Atlas, 2017, p. 3-30).  

85 “Esse fato vai deixar nas mãos da Aeronáutica toda a política de aviação civil no que diz respeito a terminais 

aeroportuários, bem como a regulação do transporte aeroviário, por meio do DAC, posteriormente, a partir de 

1969, Departamento de Aviação Civil. O controle dos militares dessas duas áreas vitais para o desenvolvimento 

do setor nacional vai durar mais de setenta anos, passa pela criação da Empresa de Infraestrutura Aeroportuária 

(Infraero), em 1972, vinculada inicialmente ao Ministério da Aeronáutica e posteriormente, em 1999, ao 

Ministério da Defesa, da mesma forma que a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), criada em 2005 em 

substituição ao DAC, também inicialmente vinculada ao Ministério da Defesa. Esse controle somete e encerra 

em 2011, com a criação da Secretaria Especial de Aviação Civil, no âmbito da Presidência da República”. 

(PEREIRA, Vicente de Britto. Transportes: história, crises e caminhos. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

2014. p. 75).  
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em relação à dos transportes86”. Somente a partir da promulgação do Código Brasileiro de 

Aeronáutica – CBA (Lei 7.565, de 19 de dezembro de 1986), ocorre uma divisão dos serviços 

aeronáuticos em públicos e privados.  

Por meio da Lei nº 5.862, de 12 de dezembro de 1972, foi autorizada a criação da 

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO, empresa pública que tinha 

por finalidade implantar, administrar, operar e explorar industrial e comercialmente a 

infraestrutura aeroportuária. A Infraero conseguiu, ao longo dos anos, manter um bom nível 

de investimentos, apesar dos períodos de crise dos anos 80 e 9087. A Lei nº 11.182, de 27 de 

setembro de 2005, instituiu a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). 

Tal como os demais modais de transporte, a maioria dos aeroportos brasileiros foi 

concedida à iniciativa privada, em consonância com o acolhimento do ideal neoliberal de 

Estado mínimo. O primeiro aeroporto concedido à iniciativa privada foi o de São Gonçalo do 

Amarante, no Rio Grande do Norte, em agosto de 2011. Após, os aeroportos de Brasília, de 

Guarulhos e de Viracopos foram concedidos em 2012. Por fim, em 2013, houve a concessão 

dos aeroportos internacionais do Galeão (RJ) e de Confins (MG). Em todas as concessões 

existe a participação da Infraero (na porcentagem de 49%) no consórcio das empresas 

vencedoras. Após as concessões, verificou-se um aumento no volume de operações nos 

aeroportos de Viracopos, uma relativa estabilização no de Brasília e uma diminuição no 

aeroporto de Brasília88. Em regra, não houve um aumento significativo do número total de 

operações, o que demonstra que, mesmo privatizados, os aeroportos não conseguiram captar 

demanda de outros modais, como o rodoviário.  

O transporte aéreo, no Brasil, não compete com os demais modais, em razão de suas 

características. Não existem no Brasil ferrovias que possam competir com as aeronaves em 

                                                           
86 PEREIRA, Vicente de Britto. Transportes: história, crises e caminhos. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

2014. p. 75.  

87 “Ao contrário, porém, do que ocorreu com os demais segmentos infraestruturais – em termos de deterioração 

física, degradação dos níveis dos serviços e colapso dos mecanismos de financiamento – a infra-estrutura 

aeroportuária expandiu sua capacidade e atendeu de forma satisfatória às exigências da demanda de passageiros 

e cargas de alto valor agregado, no que se refere aos principais aeroportos do país. É notável que, ao longo da 

prolongada recessão econômica, inflação descontrolada e crise fiscal, entre 1982 e 1994, a Infraero tenha 

mantido um nível elevado de investimentos anuais e preservado a qualidade dos seus serviços”. (BARAT, Josef. 

Logística, transporte e desenvolvimento econômico: a visão institucional. São Paulo: CLA, 2007. p. 69-70). 

88 Estudo completo sobre os resultados empíricos das operações nos aeroportos privatizados, vide: ROLIM, 

Paula S. W; BETTINI, Humberto; OLIVEIRA, Alessandro V. M. Estimating the Impact of Airport Privatization 

on Airline Demand: A Regression-Based Event Study (March 17, 2016). Center for Transportation Economics - 

Working Paper, 2016. Available at 

SSRN: https://ssrn.com/abstract=2650343 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2650343. Acesso em 26/08/2017. 

https://ssrn.com/abstract=2650343
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2650343
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viagens de média e grande distância. Por atingir um número reduzido de cidades, não compete 

igualmente com o transporte rodoviário89. O transporte aéreo no Brasil é, predominantemente, 

de passageiros90. O transporte de cargas realizado via área é irrisório, não chegando a 1% do 

volume total transportado no país, muito em razão de seu alto custo, se comparado ao 

transporte rodoviário e ferroviário91. 

A globalização exige que um País tenha uma infraestrutura de transportes aéreos 

adequada ao volume de pessoas e mercadorias. Para que o Brasil tenha competitividade num 

ambiente econômico globalizado, deve ampliar de forma significativa seus aeroportos, 

construir novos, bem como criar condições para o aumento do volume do transporte de cargas 

por via aérea, sob pena de perpetuidade da assimetria do País na nova ordem econômica 

mundial92. Conforme estudo realizado pelo Fórum Econômico Mundial93, dentre 137 países 

                                                           
89 “O transporte aéreo, dadas suas características principais, pouco interfere na matriz de transportes nacional, 

tem reduzida capacidade de competição com o modal rodoviário em termos de transporte de passageiros e, além 

disso, tem baixa penetração no território, tendo em vista o número de cidades atingidas pelo sistema”.  

(PEREIRA, Vicente de Britto. Transportes: história, crises e caminhos. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

2014. p. 74). 

90 “O sistema de aeroporto brasileiro tem 34 aeroportos internacionais e 31 aeroportos domésticos. Existem 

outros 2.498 aeroportos menores, cuja capacidade não pode acomodar aeronaves maiores. A administração e 

operação dos 65 principais aeroportos do Brasil estão sob a responsabilidade da Infraero, uma empresa estatal 

controlada pelo governo federal. O sistema do aeroporto é usado principalmente para o transporte de passageiros. 

Em 2008, os aeroportos operados pela Infraero atendiam 113,2 milhões de passageiros (chegadas e partidas), 

54% deles nos cinco maiores aeroportos do país - São Paulo (GRU); São Paulo (CGH); Rio de Janeiro (GIG); 

Brasília; E Salvador” (tradução nossa). “The Brazilian airport system has 34 international airports and 31 

domestic airports. There are other 2,498 smaller airports, whose capacity cannot accommodate larger aircraft. 

The administration and operation of the 65 main airports in Brazil are under the responsibility of Infraero, a 

state-run company controlled by the federal government. The airport system is used mainly for passenger 

transportation. In 2008, airports operated by Infraero served 113.2 million passengers (arrivals and departures), 

54% of them at Brazil’s five largest airports — São Paulo (GRU); São Paulo (CGH); Rio de Janeiro (GIG); 

Brasília; and Salvador”. (MORGAN STANLEY. Brazil Infrastructure: Paving the Way. Morgan Stanley Blue 

Paper, may, 2010. Disponível em: http://www.morganstanley.com/views/perspectives/pavingtheway.pdf. Acesso 

em 31/07/2017).  

91 “Apenas 0,4% de todo o transporte de mercadorias é feito por via aérea no Brasil. O frete aéreo total em 2008 

foi de 1,27 milhão de toneladas nos cinco principais aeroportos de frete, São Paulo (GRU); Campinas; Manaus; 

Rio de Janeiro (GIG) e Recife, representando cerca de 73% do total. Se não fosse por seu custo relativamente 

alto, talvez mais frete fosse enviado por via aérea. O custo do transporte aéreo no Brasil é cerca de 38 vezes 

superior ao do transporte ferroviário e cerca de seis vezes o custo do transporte rodoviário. Embora a infra-

estrutura aeroportuária do Brasil seja administrada pelo estado, não há nenhuma companhia aérea estatal em 

operação. Atualmente, 17 companhias aéreas brasileiras operam vôos domésticos regulares e seis operam rotas 

internacionais” (tradução nossa). “Only 0.4% of all freight transportation is made by air in Brazil. Total air 

freight in 2008 was 1.27 million tons at the five main freight shipping airports, São Paulo (GRU); Campinas; 

Manaus; Rio de Janeiro (GIG) and Recife, representing around 73% of the total. If it were not for its relatively 

high cost, perhaps more freight would be sent by air. The cost of air transportation in Brazil is around 38 times 

higher than that of railroad transportation and about six times the cost of highway transportation. Although 

Brazil’s airport infrastructure is managed by the state, there is no stateowned airline in operation. Currently, 17 

Brazilian airlines run regular domestic flights and six operate international routes”. (Ibid.).  

92 “A formação de complexas cadeias produtivas em escala mundial deu origem a cadeias lógicas igualmente 

complexas e dispersas, para o abastecimento e escoamento de insumos e produtos. O transporte é, obviamente, 

um dos mais importantes elos dessas cadeias logísticas, que exigem técnicas modernas de acondicionamento, 

http://www.morganstanley.com/views/perspectives/pavingtheway.pdf
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avaliados, o Brasil ocupa a 95ª posição em qualidade de infraestrutura aeroportuária, 

ostentando a 3º pior posição dentre os países da América do Sul.   

A tendência do setor aéreo é de expansão da demanda e de saturação do sistema94, 

demandando a necessidade de novas infraestruturas e tecnologias. Os aeroportos das grandes 

cidades não têm mais áreas necessárias para expansão, razão pela qual se torna necessária a 

construção de novos aeroportos em regiões mais afastadas95, o que demanda a necessidade de 

implantação de novas infraestruturas de transportes que permitam rápido acesso a estes, como 

trens de altas velocidades. Outra tendência mundial é a transferência de parte da demanda dos 

aeroportos para outros modais de transporte, em viagens de curta distância, mantendo a 

aeronave apenas para as viagens mais longas. Os trechos de curta distância, em regra, não são 

tão rentáveis e demandam uma infraestrutura já saturada pelas viagens mais longas. A solução 

aventada e já implantada em diversos países é a substituição de trechos de até 500 km por 

trens de alta velocidade96.  

                                                                                                                                                                                     
manuseio, estocagem, transferência e deslocamento das mercadorias, no que diz respeito à carga aérea cabe notar 

que se formaram, igualmente, cadeias logísticas complexas para a movimentação de mercadorias com alto valor 

agregado por unidade de peso. Os grandes aeroportos vêm destinando áreas cada vez maiores para a 

transferência e embarque deste tipo de carga, valendo-se dos grandes avanços ocorridos, tanto na tecnologia 

aeronáutica, quanto nos métodos de unificação e preservação da carga aérea...a disseminação do transporte 

aéreo, com fluxos crescentes de viagens de negócios e turismo, vem permitindo maior presença e agregação de 

valor à complexa cadeia produtiva do transporte aéreo. Com isto, aumentou o potencial de barganha em acordos 

internacionais, para os países que fortaleceram essa cadeia por meio de políticas consistentes. O mesmo pode ser 

dito em relação ao transporte aéreo de longo curso, aos aeroportos e à indústria aeronáutica. Ademais, um 

sistema de aviação civil forte e estruturado desempenha um importante papel na ampliação dos fluxos de 

negócios e turismo”. (BARAT, Josef. Logística, Transporte e Desenvolvimento Econômico: a visão setorial. São 

Paulo, CLA, 2007, p. 105/106). 

93 World Economic Forum. Global Competitiveness Index 2017-2018. Competitiveness Rankings. Quality of air 

transport infrastructure. Disponível em: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-

2018/competitiveness-rankings/#series=EOSQ061. Acesso em 24-10-2017.  

94 “No que diz respeito aos aeroportos, os congestionamentos e as limitações de acesso de aeronaves aos espaços 

aéreos em torno das grandes infra-estruturas aeroportuárias fizeram com que os centros aglutinadores de tráfego 

intercontinental ultrapassassem seus espaços próprios e capacidade de operação. É frequente, em muitos grandes 

aeroportos, o controle do tráfego aéreo atingir níveis críticos. Desta forma, parte do tráfego aéreo passou a ser 

desviado para aeroportos alternativos ou satélites, com o intuito de dar vazão aos fluxos crescentes de 

passageiros”. (BARAT, op. cit., p. 109/110). 

95 “Nas grandes metrópoles, os aeroportos existentes vêm sendo objeto de ampliações contínuas de capacidade e, 

quando as possibilidades se esgotam por falta de áreas disponíveis, novos aeroportos são construídos em áreas 

periféricas. Com isto, formam-se grandes complexos aeroportuários que geram problemas de acessibilidade e 

circulação viária no espeço urbano metropolitano que circunda as instalações aeroportuárias, além de gerar 

poluição sonora e distúrbios às vizinhanças”. (Ibid. p. 96).   

96 “Na Europa e também no Japão, os trens de alta velocidade retiraram grande parte da movimentação do 

transporte aéreo nas curtas distâncias. As empresas aéreas ficaram, portanto, liberadas da pressão do aumento 

contínuo da oferta nos serviços de alta frequência em rotas curtas. Tais serviços, apesar da alta densidade, 

frequentemente eram deficitários”. (Ibid., p. 110-111).  

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/competitiveness-rankings/#series=EOSQ061
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/competitiveness-rankings/#series=EOSQ061
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 Assim, percebe-se que existem grandes desafios no modal aéreo que demandam 

planejamento governamental e investimentos em outros modais.  

 

 

1.3. O transporte urbano nas grandes cidades. 

Um dos grandes problemas nos centros urbanos do Brasil é a mobilidade. A maioria 

das cidades brasileiras não foi planejada; as construções e formações de novos bairros não 

foram acompanhadas da necessária implantação da infraestrutura viária97. As camadas mais 

pobres da população são obrigadas a morar em bairros mais distantes, em razão dos altos 

custos das moradias das regiões mais próximas ao centro, onde existe uma melhor 

infraestrutura, e têm grandes dificuldades para se deslocarem para seus postos de trabalho ou 

em busca de serviços públicos, como saúde e educação. As pessoas que moram nos subúrbios 

das grandes cidades brasileiras demoram horas para chegar ao centro e aos bairros nobres, 

onde estão os empregos. Por sua vez, não se criam empregos na periferia, em razão da 

dificuldade de acesso a esta, decorrente da falta de infraestrutura de transportes98. 

Uma das grandes soluções para o transporte coletivo nas grandes cidades é o 

Metrô99. O número de pessoas que podem ser transportadas por uma rede metroviária é muito 

maior que o transportado por meio de ônibus e carros100. Entretanto, os grandes centros 

                                                           
97 “Ocorre que o mais grave problema que é notado na mobilidade urbana tem origem na inadequação existente 

entre os índices construtivos elevados e as atividades incompatíveis com a estrutura viária e de mobilidade 

urbana, que estão previstos no Plano Diretor. Além disso, esse plano deve prever a descentralização da cidade e 

o incentivo ao surgimento de novos centros, buscado evitar o deslocamento dos cidadãos para um único centro 

econômico, que contenha serviços, comércio e indústria”. (RECH, Adir Ubaldo. Mobilidade Urbana. Revista 

Direito & Paz, ano XVII, nº 33, 2ª semestre/2015, p. 146-155). 

98 "O deslocamento usual do subúrbio para o centro de negócios ocasiona pesadas demandas ao sistema de 

trânsito, porém, em muitas localidades, empregos no subúrbio são inaproveitados por causa da falta de transporte 

do centro para os bairros mais distantes " (tradução nossa). “Traditional commuting to the central business 

district from the suburbs continues to place heavy demands on the transit system, but in many localities job 

opportunities in the suburbs are left unexploited because of lack of transportation from the city core”. 

(ASCHAUER, David Alan. Why Is Infrastructure Important? Conference series - Federal Reserve Bank of 

Boston. v. 34.  June 1990, p. 21-50. Disponível em: https://www.bostonfed.org/-

/media/Documents/conference/34/conf34b.pdf. Acesso em 24/07/2017). 

99 Cf. Confederação Nacional do Transporte - CNT. Transporte metroferroviário de passageiros. – Brasília: 

CNT, 2016. Disponível em: 

file:///C:/Users/andre/Downloads/2016%20CNT%20Pesquisa%20Metroferrovi%C3%A1ria%20(web).pdf. 

Acesso em 25/02/2016.  

100 “Estudos demonstram que em três faixas de vias para carros passam aproximadamente 5,5 mil pass. /h/s 

(passageiros por hora por sentido na seção mais crítica da via). O número de usuários chega a dobrar em um 

corredor de ônibus com faixa situada à direita, mas alcança até cinco vezes esse montante, se o ônibus for 

expresso. Por sua vez, uma única linha de metrô transporta até dezoito vezes tal quantidade”. (Câmara dos 

https://www.bostonfed.org/-/media/Documents/conference/34/conf34b.pdf
https://www.bostonfed.org/-/media/Documents/conference/34/conf34b.pdf
file:///C:/Users/andre/Downloads/2016%20CNT%20Pesquisa%20MetroferroviÃ¡ria%20(web).pdf
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urbanos brasileiros apresentam as menores malhas metroviárias do mundo, em comparação 

com outras grandes cidades de outros países. Xangai possui 588 km de rede metroviária, 

Londres tem 402 km, Nova York tem 370, Tóquio tem 310, enquanto São Paulo, Recife, Rio 

de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Fortaleza e Salvador, juntas, possuem 309,5 km. São 

Paulo tem hoje 68 km de Metrô para uma população de 11 milhões de pessoas101. O metrô de 

São Paulo é o menor em oferta de linhas, comparado às grandes metrópoles do mundo, 

estando à frente somente de Buenos Aires, com 60 quilômetros de extensão; porém, a capital 

argentina tem uma população quase quatro vezes menor que a de São Paulo102. Inaugurado em 

1975, o sistema metroviário de Santiago já possui 103 km de extensão, maior do que qualquer 

cidade brasileira. Na Cidade do México, o metrô foi inaugurado em 1969, e conta com uma 

extensão de 226,5 km. 

Londres foi a primeira cidade do mundo a construir linhas debaixo da terra e tem 

hoje a segunda maior extensão de trilhos. Inaugurado em 1863103, o Metrô inglês tem mais de 

400 quilômetros de extensão para uma população de oito milhões de pessoas e foi um fator 

determinante para o seu desenvolvimento econômico e social104. Com o Metrô de Londres, 

houve a ligação entre o subúrbio e o centro, permitindo que a população pudesse morar mais 

longe dos locais de trabalho, a custos menores. O metrô londrino permitiu a integração entre o 

centro e os bairros e promoveu a expansão territorial de cidade105. 

                                                                                                                                                                                     
Deputados. O desafio da Mobilidade Urbana. Centro de Estudos e Debates Estratégicos, Consultoria Legislativa. 

http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/25220. Acesso em 02/08/2017).  

101 Cf. Confederação Nacional do Transporte - CNT. op. cit.  

102 METRÔ de SP tem menor oferta de linhas entre principais metrópoles do mundo. El País. São Paulo, 01 de 

março de 2016. Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2016/02/24/politica/1456347938_610133.html. 

Acesso em 24-10-2017.  

103 "O primeiro Metrô subterrâneo urbano foi aberto aos passageiros em Londres em 10 de janeiro de 1863. 

Apesar das pessimistas previsões de que os londrinos nunca iriam viajar no subterrâneo, publicadas no The 

Times, o Metropolitan foi um sucesso imediato e, em cinco anos, foram realizadas extensões aos dois extremos 

da linha original" (tradução nossa). “The first urban underground railway in the word was opened to passengers 

in London on 10 January 1863”.  Despite gloomy predictions in The Times that Londoners would never take to 

travelling underground, the Metropolitan was an immediate success and within five years extensions had been 

added to both ends of the original line”. (London’s Transport Museum. The moving metropolis: a History of 

London’s Transport since 1800. Second edition, London, 2015, Laurence King, p. 13) 

104 “O crescimento de Londres ao longo dos últimos duzentos anos tem sido intimamente ligado com a expansão 

de serviços de transporte público” (tradução nossa). “The growth of London over the last two hundred years has 

been closely linked with the expansion of public transport services”. (Ibid., p. 10).  

105 Sobre a ligação direta entre o subúrbio o e centro ocasionados pelo Metrô, ilustrativa é a frase de Anthony 

Trollope: “Hoje em dia é muito difícil dizer onde os subúrbios de Londres começam e terminam. As ferrovias, 

permitiram aos londrinos viver no subúrbio, bem como transformaram este numa extensao da cidade. Londres 

provavelmente terá a forma de uma estrela de mar. O centro, que se estende de Poplar a Hammersmith, será o 

núcleo, e as várias linhas ferroviárias serão os raios projetados” (tradução nossa). “It is very difficult nowadays 

to say where the suburbs of London come to an end where the country begins. The railways, instead of enabling 

http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/25220
https://brasil.elpais.com/brasil/2016/02/24/politica/1456347938_610133.html
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O desenvolvimento e expansão das grandes cidades brasileiras não foi impulsionada 

pelo Metrô, tal como Londres. Em regra, houve crescimento desordenado e sem qualquer 

planejamento. Após o crescimento desordenado, predominou a falta generalizada de 

planejamento do sistema de transporte e a escolha equivocada pelo investimento em ônibus, 

quando o correto seria o investimento em Metrô106.  

Em cidades como São Paulo, ocorre diariamente a movimentação de um grande 

número de pessoas, no mesmo horário, dos bairros para as regiões centrais e comerciais da 

cidade, gerando congestionamentos, acidentes e poluição. A inexistência de uma 

infraestrutura de transportes que permita uma mobilidade rápida e eficiente das pessoas nas 

grandes cidades fomenta a exclusão social, visto que os moradores dos bairros mais afastados 

dos grandes centros comerciais, em virtude da grande dificuldade de locomoção, enfrentam 

dificuldades de obtenção de empregos e acesso aos serviços públicos essenciais, como saúde e 

educação. Por ano, o paulistano passa, em média, o equivalente a um mês e meio parado no 

trânsito. Na média, o tempo gasto diariamente pelo morador da cidade de São Paulo para fazer 

a totalidade de seus deslocamentos é de duas horas e cinquenta e oito minutos107.  

Os congestionamentos nas grandes cidades têm custos extremamente relevantes para 

a economia. O chamado custo de oportunidade, o qual calcula o custo do tempo perdido das 

pessoas ociosas no trânsito, em razão dos congestionamentos, considerando-se o valor médio 

da hora de trabalho dos paulistanos, é estimado em R$ 30,2 bilhões108. Já os custos 

monetários causados pela lentidão, mais especificamente os custos adicionais de 

combustíveis, de transporte de mercadorias e de emissão de poluentes, é calculado em R$ 10 

                                                                                                                                                                                     
Londoners to live in the country, have turned the countryside into a city. London will soon assume the shape of a 

great starfish. The old town, extending from Poplar to Hammersmith, will be the nucleus, and the various 

railway lines will be the projecting says Anthony Trollope”. Apud in: London’s Transport Museum. The moving 

metropolis: a History of London’s Transport since 1800. Second edition, London, 2015, Laurence King, p. 31.  

106 “Claro que não havendo recursos para investimentos pesados e que envolvem complexas tecnologias no 

transporte sobra trilhos, as pressões da demanda, especialmente vindas das periferias, vão sendo atendidas pelo 

mais simples e eficaz: aumenta-se o número de ônibus, sem maiores preocupações, inclusive, com a 

racionalidade das linhas. Os ônibus “quebram o galho” há décadas pela falta de uma política de transportes 

urbanos de âmbito nacional, que defina com clareza que as melhorias ou ampliações de capacidade nos trens 

suburbanos e metrôs em metrópoles como São Paulo e Rio de Janeiro são prioridades nacionais”. (BARAT, 

Josef. Infra-estruturas e crescimento: Reforma do Estado e Inclusão Social. São Paulo: CLA, 2004, p. 171).  

107 IBOPE Inteligência. 9ª Pesquisa sobre mobilidade urbana. Disponível em: http://www.ibope.com.br/pt-

br/noticias/Documents/Apresenta%C3%A7%C3%A3o%20DMSC%20-%202015_Evento_v5%20(2).pdf. 

Acesso em 01/01/2018.   

108 CINTRA, Marcos. Os custos dos congestionamentos na cidade de São Paulo. FGV: São Paulo School of 

Economics. Working Paper, 356, abril 2014. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/11576/TD+356+-+Marcos+Cintra.pdf?sequence=1. 

Acesso em: 28/02/2017.  

http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/Documents/Apresenta%C3%A7%C3%A3o%20DMSC%20-%202015_Evento_v5%20(2).pdf
http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/Documents/Apresenta%C3%A7%C3%A3o%20DMSC%20-%202015_Evento_v5%20(2).pdf
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/11576/TD+356+-+Marcos+Cintra.pdf?sequence=1
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bilhões109. A falta de infraestrutura de transportes tem impedido o crescimento econômico e 

social das grandes cidades brasileiras110. Assim, é imprescindível e inadiável a adoção de 

medidas visando à solução dos problemas de mobilidade decorrentes da insuficiente 

infraestrutura de transportes urbanos111.  

Anoto que a mobilidade urbana nas grandes cidades é um problema grave que tem 

sido descuidado pelo Estado nas últimas décadas, com graves prejuízos aos direitos mais 

básicos da população. Conforme alerta Thiago Marrara112, “a má instalação da estrutura viária 

e de equipamentos urbanos não raro impede o acesso devido do cidadão comum aos espaços 

públicos, bem como aos serviços públicos e privados disponíveis na cidade”. Sobre a 

importância de uma adequada infraestrutura para a normalidade da vida dos cidadãos, Irene 

Patrícia Nohara113: 

 

Infraestrutura é fundamental não apenas para escoar a produção, mas 

também para a utilidade pública no geral. O funcionamento, por exemplo, de 

escolas e hospitais públicos depende de uma infraestrutura adequada. Surte 

                                                           
109 CINTRA, Marcos. Os custos dos congestionamentos na cidade de São Paulo. FGV: São Paulo School of 

Economics. Working Paper, 356, abril 2014. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/11576/TD+356+-+Marcos+Cintra.pdf?sequence=1. 

Acesso em: 28/02/2017.  

110 "A infraestrutura é essencial para gerar ganhos de produtividade decorrentes da urbanização. O crescimento 

das cidades é sacrificado quando os problemas de infraestrutura resultam em congestionamentos e impactos 

líquidos negativos no meio ambiente" (tradução nossa). “Infrastructure is essential to create the productivity 

gains from urbanization. When infrastructure problems result in congestion and negative net impacts on the 

environment, the potential growth from urbanization is sacrificed”. (KESSIDES, Christine. The Contributions of 

Infrastructure to Economic Development: A Review of Experience and Policy Implications. World Bank 

Discussion Papers nº 2013. Sept. 1993, pp. 1-48. Disponível em: 

https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/0-8213-2628-7. Acesso em 25/07/2017).  

111 “O crescimento desordenado das cidades e os problemas logísticos, causados pelos congestionamentos das 

redes de transporte, impõem custos econômicos para as empresas e cidadãos, impactos sociais negativos e 

degradação da qualidade de vida, sob o aspecto ambiental. A solução desses problemas é o tema de repetidos 

pedidos por parte dos cidadãos e constitui uma prioridade clara para as autoridades: decisões devem ser tomadas 

com urgência” (tradução nossa). “Lo sviluppo disordinato delle città e i problemi logistici, provocati dalla 

congestione delle reti di trasporto, impongono crescenti costi economici alle imprese e ai cittadini, oltre ad 

impatti sociali negativi in materia di degrado ambientale e di qualità della vita. La soluzione di queste 

problematiche è oggetto di continue sollecitazioni da parte dei cittadini e costituisce una chiara priorità per le 

autorità: le decisioni devono essere assunte con urgenza”. (SANCHEZ, Ricardo J. Reti. Infrastrutturali in 

America Latina. In: CEPAL - Economic Commission for Latin America and the Caribbean. America Latina e 

Caraibi Infrastrutture e Integrazione, Roma, 2008, p. 5-201. Disponível em: 

http://repositorio.cepal.org/handle/11362/1357. Acesso em 02/08/2017).  

112 MARRARA, Thiago. Acessibilidade da infraestrutura urbana: conceito e análise evolutiva da legislação 

brasileira a partir da década de 1990. Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 10, 

n. 39, p. 159-180, jul. /set. 2012.  

113 NOHARA, Irene Patrícia. Aspectos gerais de concessões de serviços públicos e parcerias público-privadas: 

contratação pública e infraestrutura. In: BERCOVICI, Gilberto; VALIM, Rafael. Elementos de Direito da 

Infraestrutura. São Paulo: Contracorrente, 2015. p. 89/114. 

http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/11576/TD+356+-+Marcos+Cintra.pdf?sequence=1
https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/0-8213-2628-7
http://repositorio.cepal.org/handle/11362/1357
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efeitos no desenvolvimento das atividades produtivas de um país que exista 

um sistema de transportes aéreo, terrestre ou mesmo uma malha de metrô 

suficiente para suprir as necessidades da população. As pessoas necessitam 

cotidianamente de equipamentos urbanos. 

 

Faz-se necessário o planejamento e execução de uma rede integrada de transportes 

urbanos, com predominância do transporte metroviário, para que sejam resolvidos os 

problemas de mobilidade nas grandes cidades. Cabe ressaltar que o transporte urbano é 

afetado pelas más condições da infraestrutura dos transportes existente no Brasil, como a falta 

de modais de transporte eficiente para cargas. É sabido que uma das causas dos 

congestionamentos é o fluxo de caminhões114 que adentram nas grandes cidades para seu 

abastecimento, bem como para seguirem sua rota para os portos ou outros centros de 

distribuição. Tal fenômeno somente ocorre em virtude da inexistência de ferrovias que cortem 

todo o território nacional, bem como da inexistência de um transporte aquaviário suficiente e 

adequado. O transporte é uma rede115, razão pela qual é impossível separar o transporte 

urbano das demais infraestruturas de transporte. O funcionamento de um modal de transporte, 

mesmo urbano, interfere em todos os demais modais e estes interferem na mobilidade das 

cidades. 

O uso do veículo individual é gerador de trânsito. Entretanto, para que ocorra a 

diminuição do uso do veículo particular, necessária a implementação de políticas públicas 

eficientes na área do transporte público. A solução, primeiramente, é investir em Metrô, para 

que o transporte individual seja desestimulado116, o que não tem sido feito nas últimas 

                                                           
114 “Não fossem os caminhões, o abastecimento urbano entraria em colapso. O que falta é a capacidade 

competitiva às ferrovias nas cargas que lhe são próprias. Faltam, também e principalmente, terminais 

intermodais apropriados para os transportes das cargas divisíveis, que só têm razão de existir se as ferrovias 

cumprirem o seu papel. O que falta, em última análise, é uma política integrada de transportes que estimule a 

multimodalidade e a adequada divisão de funções entre ferrovias e caminhões”. (BARAT, Josef. Infra-estruturas 

e crescimento: Reforma do Estado e Inclusão Social. São Paulo: CLA, 2004, 172).  

115 “Também deve-se notar que muitas das infraestruturas indicadas pertencem às "redes", e isso impede a 

divisão entre a malha urbana, a de longa distância e a internacional, uma vez que elas estão intimamente ligadas 

umas às outras. Por exemplo, uma rede de infraestrutura de transporte pode ser utilizada simultaneamente para 

fins urbanos, interurbanos e /ou internacionais” (tradução nossa). “Va altresì osservato che molte delle 

infrastrutture indicate appartengono alle “reti”, e ciò fa venir meno la divisione tra copertura urbana, interurbana 

e internazionale, in quanto esse sono strettamente legate le une alle altre. Ad esempio, una rete di infrastrutture 

per i trasporti può essere utilizzata contemporaneamente per il traffico urbano, interurbano e/o Internazionale”. 

(SANCHEZ, Ricardo J. Reti Infrastrutturali in America Latina. In: CEPAL - Economic Commission for Latin 

America and the Caribbean. America Latina e Caraibi Infrastrutture e Integrazione, Roma, 2008, p. 5-201. 

Disponível em: http://repositorio.cepal.org/handle/11362/1357. Acesso em 02/08/2017).  

116 “Nas grandes cidades, nas capitais e nas áreas metropolitanas a situação do transporte público é 

particularmente grave, como decorrência do processo de urbanização e do crescimento desordenado. Desde 

longa data já se tem noção que é impossível assegurar a circulação nas grandes cidades por meio do transporte 

http://repositorio.cepal.org/handle/11362/1357
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décadas. Torna-se necessário que sejam feitos investimentos urgentes na construção e 

expansão da malha metroviária das grandes cidades. Conforme lição de Josef Barat117, 

“somente a disponibilidade de um transporte público eficiente, seguro e confiável poderá 

induzir o proprietário do automóvel a optar por um meio coletivo”.  

Entretanto, o rodoviarismo brasileiro ainda não teve fim. Mesmo os escassos 

recursos orçamentários existentes não são direcionados para os investimentos em Metrô. 

Recentemente, o Estado de São Paulo gastou o equivalente a 26 bilhões na obra denominada 

Rodoanel, que tem por finalidade ligar as rodovias que chegam ao Estado de São Paulo. 

Estima-se que irão utilizar o Rodoanel uma média de 192 mil veículos por dia. Com o valor 

gasto com o Rodoanel, seria possível a construção de 54 quilômetros de linhas de Metrô, trem 

e monotrilho, com o potencial de atendimento de 1,6 milhões de pessoas por dia118.  

Verificou-se, no caso relatado, mais uma vez, escolhas que privilegiam o modal rodoviário e o 

uso do veículo individual, quando se deveria privilegiar o transporte coletivo. Assim, as 

grandes metrópoles brasileiras sofrem com as consequências do inadequado planejamento119 e 

da insuficiente rede ferrometroviária. Sobre a importância do transporte coletivo nas grandes 

cidades, Ricardo J. Sanchez: 

 

O transporte público é uma ferramenta imprescindível para que se possa ter 

uma cidade mais eficiente e menos desigual, por várias razões. O transporte 

público é mais eficiente do que o realizado por meio de veículos particulares, 

em razão do número de passageiros transportados, espaço, consumo de 

energia e impacto ambiental. É também importante considerar os efeitos da 

redução das desigualdades sociais resultantes da despesa pública em 

transporte coletivo, visto que esses investimentos causam maiores impactos 

positivos nos segmentos mais carentes da sociedade do que outros 

investimentos em outras modalidades de transportes. Melhorar o transporte 

público significa fomentar o desenvolvimento sustentável de uma cidade, 

                                                                                                                                                                                     
individual, que não se presta ao deslocamento de grandes massas”. (DALLARI, Adílson de Abreu. Parcerias em 

transporte público. In: SUNDFELD, Carlos Ari (coord.). Parcerias Público-Privadas. 2ª edição. São Paulo: 

Malheiros, 2011. p. 380-389.) 

117 BARAT, Josef. Infra-estruturas e crescimento: Reforma do Estado e Inclusão Social. São Paulo: CLA, 2004, 

p. 172.  

118 RODOANEL DEVE ser concluído com um custo de R$ 26 bi. 03/11/2017. Exame. 03/11/2017. Disponível 

em: https://exame.abril.com.br/brasil/rodoanel-deve-ser-concluido-com-custo-de-r-26-bi/. Acesso em 

03/11/2017.  

119 “O problema da mobilidade urbana tem sua origem no crescimento desordenado e de forma não planejada, o 

que exige pesquisa, conhecimentos científicos, epistêmicos e interdisciplinar... E esse é um problema, um 

equívoco que se origina no dimensionamento inadequado da densidade demográfica, na forma como os espaços 

são destinados às atividades econômicas, sem observar e respeitar lugares adequados ao tráfego de pessoas e 

veículos”. (RECH, Adir Ubaldo. Mobilidade Urbana. Revista Direito & Paz, ano XVII, nº 33, 2ª semestre/2015, 

p. 146-155). 

https://exame.abril.com.br/brasil/rodoanel-deve-ser-concluido-com-custo-de-r-26-bi/
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nos aspectos sociais, ambientais, econômicos, político e urbanísticos 

(tradução nossa)120. 

 

Visando pôr fim aos problemas de mobilidade urbana, foi promulgada a Lei nº 

12.587, de 03 de janeiro de 2012, que instituiu a Política Nacional de Mobilidade Urbana. 

Dentre as novidades da referida lei, destacam-se: i) a possibilidade de aplicação de tributos 

pela utilização da infraestrutura urbana, visando a desestimular o uso de determinados modos 

e serviços de mobilidade, vinculando-se a receita à aplicação exclusiva em infraestrutura 

urbana destinada ao transporte público coletivo, ao transporte não motorizado e no 

financiamento do subsídio público da tarifa de transporte público, conforme previsão do 

inciso III do art. 23: ou seja, instituiu-se a possibilidade de cobrança do denominado “pedágio 

urbano”; ii) a obrigação imposta aos Municípios de, no prazo de seis (6) anos contados da 

promulgação da referida lei, de elaborarem o denominado “Plano de Mobilidade Urbana”, sob 

pena de não mais receberem recursos orçamentários federais destinados à mobilidade urbana 

até que atendam à exigência (art. 24, com a redação dada pela Lei º 13.406/2016); iii) a 

obrigatoriedade de o Poder Executivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, segundo suas possibilidades orçamentárias e financeiras fazerem constar dos 

respectivos projetos de planos plurianuais e de leis de diretrizes orçamentárias as ações 

programáticas e instrumentos de apoio que serão utilizados, em cada período, para o 

aprimoramento dos sistemas de mobilidade urbana e melhoria da qualidade dos serviços (art. 

25). 

Apesar das boas intenções, a Lei nº 12.587, de 03 de janeiro de 2012 não resolverá o 

problema da mobilidade urbana121. O transporte é um assunto que deve ser tratado de forma 

                                                           
120 “Il trasporto pubblico costituisce uno strumento cruciale per una città efficiente ed equa e ciò per varie 

ragioni. Il trasporto pubblico è più efficiente rispetto al mezzo privato per numero di passeggeri trasportati, unità 

di spazio, consumo energetico ed impatto ambientale. E’ altresì importante considerare le caratteristiche di 

equità sociale e di efficienza della spesa pubblica, poiché gli investimenti nel trasporto pubblico si riverberano 

sulle popolazioni più numerose e bisognose rispetto ad altri investimenti nello stesso settore dei trasporti. 

Migliorare il sistema dei trasporti pubblici significa incoraggiare lo sviluppo sostenibile di una città in termini 

sociali, ambientali, economici, politici e urbanistici”. (SANCHEZ, Ricardo J. Reti Infrastrutturali in America 

Latina. In: CEPAL - Economic Commission for Latin America and the Caribbean. America Latina e Caraibi 

Infrastrutture e Integrazione, Roma, 2008, p. 5-201. Disponível em: 

http://repositorio.cepal.org/handle/11362/1357. Acesso em 02/08/2017).  

121 Nesse sentido: “Na realidade, a referida lei não resolve o problema que é a mobilidade urbana, mas apenas 

estabelece algumas diretrizes de forma geral e genérica. A União faz de conta que planejou a mobilidade urbana 

do País e torna obrigatório aos Municípios um Plano de Mobilidade Urbana Municipal, num prazo de três anos 

sob pena de não receberem recursos orçamentários federais destinados à mobilidade urbana. Ignora praticamente 

o seu importante papel, pois não torna obrigatório um Plano Nacional de Mobilidade Urbana, que defina estradas 

federais, ferrovias, aeroportos e portos e assegure investimentos em curto, médio e longo prazo. Também não 

torna obrigatório que os Estados elaborem seus Planos Estaduais de Mobilidade Urbana. A lei não pode ser mero 

http://repositorio.cepal.org/handle/11362/1357


48 
 

 
 

unificada, mediante um plano nacional de infraestrutura. Não é eficaz impor aos Municípios a 

elaboração de planos descoordenados e que não se agruparão aos demais planos elaborados 

pelos Estados e União. Na verdade, esta é quem deveria assumir o protagonismo da ordenação 

dos transportes, tal como determina o art. 178 da Constituição Federal.  

Assim, a mobilidade urbana não é um assunto somente dos Municípios. Deve ser 

tratado como prioridade nacional, mediante a ordenação a ser realizada pela União e a atuação 

conjunta de todos os entes da Federação, dentro de uma política nacional de infraestrutura de 

transportes, abarcando o transporte de pessoas e também de cargas, visto que a infraestrutura 

é única.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
indicativo de políticas públicas, mas deve significar, efetivamente, políticas públicas”. (RECH, Adir Ubaldo. 

Mobilidade Urbana. Revista Direito & Paz, ano XVII, nº 33, 2ª semestre/2015, p. 146-155). 
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2. A INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E SUA RELAÇÃO COM O 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 

O déficit de infraestrutura de transportes do Brasil precisa ser enfrentado 

urgentemente. Somente por meio da construção, ampliação, manutenção e modernização da 

infraestrutura de transportes poderá haver o crescimento econômico e o desenvolvimento 

social que o Brasil tanto necessita. A infraestrutura hoje existente está saturada e sucateada, 

exigindo fortes investimentos estatais. Dessa forma, hoje a infraestrutura é um problema 

nacional122 que precisa ser solucionado mediante um planejamento estatal eficiente e captação 

de recursos orçamentários.  

Para que se possa ter uma exata noção da importância de uma adequada 

infraestrutura de transportes, faz-se necessário um estudo sobre o conceito de infraestrutura, 

bem como de sua direta relação com o desenvolvimento econômico e social.  

 

2.1. Conceito de infraestrutura 

Infraestrutura é o que está abaixo de uma estrutura123.  A palavra “infraestrutura” tem 

origem militar124: em tempos de guerra, os militares necessitavam de meios para movimentar 

suas tropas, como estradas, portos e aeroportos; a infraestrutura se tornou peça chave para o 

sucesso de uma operação de guerra. Denomina-se infraestrutura o conjunto de bens cuja 

função é servir de meio para uma atividade econômica ou social125 que se corporifica em 

estruturas físicas de uso comum, tais como as rodovias, ferrovias, aeroportos e portos126. 

                                                           
122 “Enquanto não há problemas no quotidiano, a sociedade (incluindo as pessoas físicas e jurídicas) não sente 

falta dos investimentos em infraestrutura – é, em geral, um tema de baixo interesse. Em quatro hipóteses ela 

acaba virando um assunto de interesse: a primeira é em caso de falha; a segunda, no caso de falta; a terceira, no 

caso de saturação; e a última, por conta do preço”. (CARVALHO, André Castro. Direito da Infraestrutura: 

perspectiva pública. São Paulo: Quartier Latin, 2014, p. 51). 

123 Segundo Plácido e Silva, infraestrutura é a “parte inferior de uma estrutura. Base material ou econômica de 

uma sociedade ou de uma organização”. (SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 

1998. p. 431.)  

124 “Não havia como desencadear operações militares sem o apoio de uma infraestrutura de base. Os veículos 

terrestres e as tropas do exército precisavam de rodovias para poder avançar; os navios de guerra da marinha 

necessitavam de estaleiros e portos para suas operações; os aviões de guerra, igualmente, tinham como 

imprescindível a existência de aeroportos militares. Essa relação da infraestrutura com as operações militares 

munidas de armas específicas e tropas passou a ser fundamental para o sucesso das guerras”. (CARVALHO, op. 

cit., p. 95).  

125 “A palavra infraestrutura se refere a um conjunto de bens indispensáveis ao atendimento de necessidades 

coletivas e individuais, que se tornaram essenciais no âmbito da civilização capitalista. A infraestrutura não é, 
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Existem diversas classificações de infraestrutura. As principais são: i) infraestrutura 

pessoal – abrange as pessoas, com suas qualificações e habilidades, capazes de impulsionar a 

atividade econômica127; ii) infraestrutura institucional – a forma pela qual determinado 

ordenamento jurídico disciplinou a atividade econômica e em razão do qual os agentes 

econômicos devem agir, seguindo seus preceitos e diretrizes128; iii) infraestrutura material – 

conjunto de bens e serviços capazes de satisfazer as necessidades dos agentes econômicos, 

bem como aos anseios da sociedade em busca de determinada satisfação pessoal ou 

econômica129.  

                                                                                                                                                                                     
contudo, um fim em si, mas um meio para o cumprimento de um objetivo de interesse público. Um projeto 

nacional de infraestrutura pressupõe a adoção de esquemas de: (i) propriedade; (ii) financiamento; (iii) 

planejamento; (iv) desenvolvimento; (v) gestão; (vii) regulação; e (viii) recapacitação (ou renovação) da 

infraestrutura”.  (WARDE JÚNIOR, Walfrido Jorge; BERCOVICI, Gilberto; SIQUEIRA NETO, José 

Francisco. Um plano para o salvamento do projeto nacional de infraestrutura. São Paulo: Contracorrente, 2015. 

p. 12-13) 

126 “O termo infraestrutura geralmente se refere ao conjunto de recursos físicos produzidos pelo homem para uso 

coletivo. Uma lista de exemplos típicos inclui: sistemas de transporte, como rodovias, ferrovias, aeroportos e 

portos; sistemas de comunicação, como redes de telefonia e serviços postais; sistemas de governo, como 

sistemas judiciais, e serviços e instalações públicas básicas, tais como escolas, rede de esgotos e sistemas de 

água”. (Tradução nossa). “The term infrastructure generally conjures up the notion of physical resource systems 

made by humans for public consumption. A list of familiar examples includes: transportation systems, such as 

highway systems, railways, airline systems, and ports; communication systems, such as telephone networks and 

postal services; governance systems, such as court systems; and basic public services and facilities, such as 

schools, sewers, and water systems”. (FRISCHMANN, Brett M. An Economic Theory of Infrastructure and 

Commons Management. Minesota Law Review. vol. 89, p. 917-1030, abril. 2005. Disponível em: 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=588424. Acesso em 26/07/2016). 

127 “A infraestrutura pessoal refere-se à quantidade e qualidade do conjunto de pessoas existente na economia de 

mercado, caracterizada pela divisão do trabalho, relativamente à sua capacidade de contribuir para o aumento do 

nível e do grau de integração das atividades econômicas” (tradução nossa). “Personal infrastructure refers to the 

number and the qualities of people in the market economy characterized by the division of labour with reference 

to their capabilities to contribute to the increase of the level and the degree of integration of economic activities. 

(TORRISI, Gianpiero. Public infrastructure: definition, classification and measurement issues. Munich Personal 

RePEcArchive nº 12990. München: MPRA, 2009. Disponível em: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/12990/. 

Acesso em 27/07/2017). 

128 “A infraestrutura institucional compreende as normas, instituições e procedimentos previstos e estabelecidos 

na Constituição, referentes ao tratamento real e efetivo da realidade econômica, abstraindo-se os efeitos 

decorrentes de fatores não econômicos. Ela determina o enquadramento dentro do qual os agentes econômicos 

podem formular seus próprios planos econômicos e realizá-los em cooperação com outros ... No sentido de que a 

infraestrutura institucional acima introduzida decorre do termo "Constituição Econômica " e pode ser 

considerada a implementação real das normas da base institucional da economia de mercado. (Tradução nossa). 

“Institutional infrastructure comprises the grown and set norms, institutions and procedures in their reality of 

constitution, insofar as it refers to the degree of actual equal treatment of equal economic data, excluding meta-

economic influences. It determines the framework within which economic agents may formulate their own 

economic plans and carry them out in co-operation with others... In the sense introduced above institutional 

infrastructure stems from term "economic constitution" and can be considered the real implementation of the 

norms in the "institutional basis" of the market economy”. (Ibid).  

129 "Diante de uma realidade econômica (preferências da população, níveis de tecnologia, regras institucionais, 

nível de desenvolvimento e as características geográficas de determinado local), a infraestrutura material é 

essencialmente caracterizada por servir a duas classes de necessidades: i) sociais e econômicas: ii) de produção 

em massa. Dessa forma, as infraestruturas relacionam-se às necessidades essenciais da vida humana. Seguindo 

essa perspectiva, a infraestrutura material pode ser definida como o conjunto de bens e serviços aptos a satisfazer 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=588424
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/12990/
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As infraestruturas materiais, por sua vez, dividem-se em: i) infraestruturas 

econômicas – são aquelas que atuam diretamente na atividade econômica, como um elemento 

da etapa produtiva130; ii) infraestruturas sociais – são aquelas que se materializam em 

programas que têm por finalidade direta a melhoria da qualidade de vida das pessoas e que, de 

forma indireta131 fomentam o crescimento econômico, como educação e saúde132. Assim, a 

infraestrutura de transportes é uma infraestrutura material econômica. A partir deste 

momento, quando for mencionado o termo infraestrutura, este estará se referindo a uma 

infraestrutura material econômica.   

                                                                                                                                                                                     
os interesses dos agentes econômicos relacionados às atividades que geram a satisfação das necessidades físicas 

e sociais dos seres humanos " (tradução nossa).  “Given an economic setup (preferences of the population, the 

levels of technology, the institutional rules, the level of development and the geographical particularities of a 

community) material infrastructure is essentially characterized by two distinguishing qualities: i) fulfilment of 

social needs and (economic necessity of) ii) mass production. The first attribute refers to the essential needs of 

human life. Following this perspective, material infrastructures can be defined as goods and services able to 

satisfy those wants of economic agents originating from physical and social requirements of human beings”. 

(TORRISI, Gianpiero. Public infrastructure: definition, classification and measurement issues. Munich Personal 

RePEcArchive nº 12990. München: MPRA, 2009. Disponível em: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/12990/. 

Acesso em 27/07/2017).  

130 "Assim, as infraestruturas econômicas apoiam diretamente as atividades produtivas, tais como: estradas, 

rodovias, aeroportos, transportes navais, redes de esgoto, aquedutos, redes de distribuição de água, redes de gás, 

redes elétricas, instalações de irrigação e estruturas dedicadas à transferência de matérias-primas" (tradução 

nossa). “Thus, economic infrastructures directly support productive activities; they are: roads, highways, 

airports, naval transport, sewer networks, aqueducts, networks for water distribution, gas networks, electricity 

networks, irrigation plant and structures dedicated to the commodities transfer”. (Ibid.). 

131 Sobre os efeitos apenas indiretos sobre a economia decorrentes de infraestrutura de saúde e educação: 

“Apesar de não ocasionarem consequências diretas, as escolas e hospitais interferem nos resultados da 

produtividade de uma região. Uma uma força de trabalho bem educada e saudável tende a ser mais produtiva do 

que outra sem estas qualidades. Entretanto, os resultados sugerem que a mera existência de uma estrutura 

destinada à educação, por exemplo, não é um indício da qualidade dos serviços educacionais. Os salários dos 

professores, por exemplo, podem ser uma medida da qualidade do serviço educacional. Ademais, mesmo que a 

estrutura física fosse uma medida aceitável da qualidade do serviço público educacional, a região que fornece a 

infraestrutura pode não ser a beneficiária das externalidades positivas decorrentes da saúde ou educação 

fornecida, em razão da mobilidade das pessoas beneficiadas” (tradução nossa). “The lack of effect from schools 

and hospitals does not mean that government-provided educational and health services have no effect on 

productivity. One would expect a well-educated and healthy labor force to be more productive than one without 

such advantages. Rather, the results suggest that the stock of buildings devoted to, say, education may not be the 

best indicator of the quality of educational services; teachers’ salaries, for example, might be a measure. 

Moreover, even if physical capital were a good measure of service quality, in a highly mobile society the state 

that provides the educational or health services may not be the one that reaps the benefits”. (MUNNELL, Alicia 

H.; COOK, Leah M. How Does Public Infrastructure Affect Regional Economic Performance? New England 

Economic Review, September/October, 1990, pp. 69-112. Disponível em: 

https://www.bostonfed.org/publications/new-england-economic-review/1990-issues/issue-september-october-

1990/how-does-public-infrastructure-affect-regional-economic-performance.aspx. Acesso em 28/07/2017).  

132 Sobre a finalidade das infraestruturas sociais: "As infraestruturas sociais são destinadas ao aumento do bem-

estar social e para gerar resultados na produtividade econômica, como: escolas, estruturas destinadas à segurança 

pública, conselhos estatais (não relacionados às despesas de natureza econômica), locais para depósitos de 

resíduos, hospitais, áreas destinadas ao esporte, parques e outras semelhantes" (tradução nossa). “While social 

infrastructures, are those finalized to increase the social comfort and to act on the economic productivity; they 

are:  schools, structures for public safety, council flat (not referable to expenses of economic nature), plant of 

waste disposal, hospitals, sport structures, green areas, and so on”. (TORRISI, op. cit.). 

https://mpra.ub.uni-muenchen.de/12990/
https://www.bostonfed.org/publications/new-england-economic-review/1990-issues/issue-september-october-1990/how-does-public-infrastructure-affect-regional-economic-performance.aspx
https://www.bostonfed.org/publications/new-england-economic-review/1990-issues/issue-september-october-1990/how-does-public-infrastructure-affect-regional-economic-performance.aspx
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Todas as atividades econômicas, bem como os serviços públicos, dependem da 

existência de infraestrutura133 que lhes serve de suporte134. A infraestrutura é, assim, o 

fundamento da atividade econômica, conforme lição de Gilberto Bercovici135: 

 

Da teoria econômica e social advém o sentido geral de infraestrutura como 

“fundamento da atividade econômica” (“Unterbau der Wirtsfchaft), o que 

implica dizer que os empreendimentos de infraestrutura são pré-condição 

para que as demais atividades possam se desenvolver. É a partir desta 

finalidade maior que se organiza toda a discussão contemporânea sobre 

infraestrutura. 

 

Nem toda infraestrutura se destina a um serviço público136. Não se deve confundir o 

conceito de infraestrutura com o de serviço público. Existem infraestruturas que são o 

pressuposto necessário à prestação de um serviço público, bem como outras que podem se 

apresentar como utilidades para que terceiros possam exercer atividades econômicas137. 

                                                           
133 “A infraestrutura, nessa acepção sistêmica, contempla invariavelmente projetos de (i) eletricidade e gás; (ii) 

petróleo; (iii) água, esgoto e lixo; (iv) construção pesada); (v) transporte terrestre; (vi) transporte aquaviário; (vii) 

transporte aéreo; (viii) atividades auxiliares de transporte e entrega; e (ix) telecomunicações”. (WARDE 

JÚNIOR, Walfrido Jorge Warde; BERCOVICI, Gilberto; SIQUEIRA NETO, José Francisco. Um plano para o 

salvamento do projeto nacional de infraestrutura. São Paulo: Contracorrente, 2015. p. 13.)  

134 “O setor de infraestrutura pode ser definido como a base física sobre a qual os diversos setores econômicos 

irão se desenvolver e se relacionar entre si. A todo processo de crescimento econômico subjaz um conjunto de 

bens e serviços de base, o qual permite que os operadores promovam suas atividades e possam atingir os 

respectivos objetivos. É, enfim, o suporte indispensável à fluidez dos demais setores econômicos”. (MOREIRA, 

Ego Bockmann. A experiência das licitações para obras de infraestruturas e a lei de parcerias público-privadas. 

In: SUNDFELD, Carlos Ari (coord.). Parcerias Público-Privadas. São Paulo: Malheiros, 2011, 2ª edição. p. 

110-137).  

135 BERCOVICI, Gilberto. Infraestrutura e Desenvolvimento. In: BERCOVICI, Gilberto; VALIM, Rafael. 

Elementos de Direito da Infraestrutura. São Paulo: Contracorrente, 2015. p. 17-26. 

136 “Ocorre que muitas vezes é necessária a implantação de uma infraestrutura que, não obstante ser pública, não 

tem por finalidade suportar a prestação de um serviço público propriamente dito. É o célebre exemplo de um 

estádio de futebol municipal ou estadual. Embora se possa tratar de um bem público, nele não se cogita a 

prestação de um serviço público, o que impediria se pensar em uma concessão de serviço público precedida da 

obra pública consistente na edificação de um estádio”. (MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Os contratos 

de parceria público-privada (PPP) na implantação e ampliação de infraestruturas. In: SILVA, Leonardo Toledo 

(org.). Direito e infraestrutura. São Paulo: Saraiva, 2012, 281-301).  

137 “Existem infraestruturas que se confundem com o próprio serviço público. Porquanto atuam como 

pressuposto para a sua prestação. É o caso do serviço público de telefonia fixa ou distribuição de energia 

elétrica e água encanada. Há, por outro lado, infraestruturas – mormente as relacionadas a transporte – que se 

relacionam muito mais com disponibilização para o uso de terceiros. É a hipótese de rodovias, hidrovias, 

aeroportos e portos – em alguns casos. Ferrovias, por outro lado, podem (ou não) vir agregadas com a prestação 

do serviço. Se o Estado (ou a iniciativa privada) disponibilizar apenas o uso das linhas férreas, enquadra-se neste 

último caso. Por outro lado, caso venha conjugada com a prestação de serviço de transporte ferroviário de carga 

ou de passageiros, estará situada na primeira hipótese”. (CARVALHO, André Castro. Direito da Infraestrutura: 

perspectiva pública. São Paulo: Quartier Latin, 2014, p. 163). 
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As principais características138 de uma infraestrutura são: i) em regra, ela é pública; 

sua utilização, entretanto, pode se dar pelo poder público e pelos privados139; ii) é um bem de 

capital, visto que decorrente de grandes investimentos públicos ou privados; iii) tem longa 

duração e demanda constante manutenção; iv) seu uso, em regra, é não excludente, ou seja, o 

uso de uma pessoa não impede o uso das demais; v) em muitos casos, não existe a 

possibilidade de divisibilidade do uso, o que dificulta ou impede a cobrança de tarifas dos 

usuários; vi) em alguns casos, é um bem não concorrencial, ou seja, não existem outros que 

possam substituí-lo; vii) na maioria dos casos, ocasiona uma situação de monopólio natural140, 

em razão dos autos custos. 

Dessa forma, estradas, ruas, linhas de trens e metrôs, portos, hidrovias e dutos são 

infraestruturas de transportes. Trata-se de infraestruturas materiais e econômicas. Servem para 

o exercício de atividades privadas, como o transporte de mercadorias, como para a prestação 

de serviços públicos, como os transportes coletivos de passageiros.  

 

                                                           
138 “Com o objetivo de destacar as características gerais de referidos bens, ressaltadas de tempos em tempos, 

pode-se dizer que o termo ‘infraestrutura’ – termo de origem militar (se referia às intalações militares 

permanentes, como quartéis e aeroportos), no sentido econômico, apresenta duas caracteristicas relevantes: i) a 

infraestrutura é um bem de capital (fornecido em grandes unidades), visto que decorrente de investimento, bem 

como apresenta longa duração, indivisibilidade técnica e um alto potencial de rendimento do capital investido; ii) 

a infraestrutura também é um bem (às vezes, um interesse) público, não necessariamente no sentido de ser 

propriedade do Estado, mas no sentido economico de que apresenta caracteristicas, em razão da possibilidade de 

mal uso dos agentes privados, que não permitem um uso que exclua os demais usuários ou possibilite uma 

disputa no uso do referido bem. Às vezes, a característica pública da infraestrutura é relativizada para que possa 

gerar efeitos externos não alcançáveis por uma dominialidade exclusivamente pública” (tradução nossa). 

“Aiming to highlight general features of ‘goods’ from time to time utilized can be said that the term 

‘infrastructure’ - stemming  from the usage of military language (where it refers to permanent military 

installations such as barracks and airports) - in economic sense refers to two main criteria: i)infrastructure is a 

capital good (provided in large units) in the meaning that it is originated by investment expenditure and is 

characterized by long duration, technical indivisibility and a high capital-output ratio; ii)infrastructure is also a 

public (sometimes a merit) good, not necessarily in the sense that it is owned by the public sector, rather in the 

proper economic sense that it fulfil the criteria of being  not excludable and not rival in consumption for which 

economic agents show real  (in the case of merit goods) or opportunistic (in the case of public goods) “wrong” 

preferences. Sometimes the characteristic of being a public good is ‘weakened’ so that infrastructure do create 

external effects but do not achieve the maximal level of externalities represented by public goods”. (TORRISI, 

Gianpiero. Public infrastructure: definition, classification and measurement issues. Munich Personal 

RePEcArchive nº 12990. München: MPRA, 2009. Disponível em: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/12990/. 

Acesso em 27/07/2017). 

139 “O nosso projeto nacional de infraestrutura, que desvela o tipo de Capitalismo de Estado brasileiro, é bastante 

peculiar. O financiamento, o planejamento e a regulação são públicos. E a utilização é público-privada”. 

(WARDE JÚNIOR, Walfrido Jorge Warde; BERCOVICI, Gilberto; SIQUEIRA NETO, José Francisco. Um 

plano para o salvamento do projeto nacional de infraestrutura. São Paulo: Contracorrente, 2015. p. 14). 

140 “O monopólio natural ocorre quando existem muitas economias de escala, ou em outras palavras, o custo de 

entrada no mercado é extremamente elevado”. (NOBREGA, Marcos. Direito da Infraestrutura. São Paulo: 

Quartier Latin, 2011, p. 26).  

https://mpra.ub.uni-muenchen.de/12990/
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2.2. Comparativo da infraestrutura de transportes brasileira com a dos Estados Unidos 

da América 

Uma forma de buscar soluções para melhorar a infraestrutura de transportes 

brasileira é através da análise comparativa com a infraestrutura de transportes existente em 

outros países com dimensões territoriais semelhantes. Grandes países continentais, como 

Estados, China e Rússia tendem a ter uma infraestrutura ferroviária e aquaviária muito 

desenvolvida, responsável pelo maior volume de cargas transportadas. Diferentemente, o 

Brasil investiu somente no modal rodoviário, o que resultou num transporte caro e ineficiente, 

colocando o Brasil em grande desigualdade competitiva com os demais países 

industrializados. Nesse sentido é o resultado de um estudo do Banco Morgan Stanley: 

 

O principal problema que afeta o transporte de mercadorias no Brasil é a 

distorção estrutural em sua composição. Enquanto países de grandes 

dimensões territoriais, como os EUA, o Canadá, a China e a Rússia usam 

principalmente sistemas ferroviários e fluviais, no Brasil ocorre exatamente 

o oposto, com um domínio absoluto do sistema rodoviário. No Brasil, cerca 

de 60% do transporte de mercadorias é baseado no sistema rodoviário, 

enquanto nos Estados Unidos esta proporção é de 26%, na Austrália em 24% 

e na China 8%141.  

 

Neste tópico, será analisada a infraestrutura de transporte dos Estados Unidos da 

América142, onde existe um equilíbrio143 e complementaridade entre os modais de transportes, 

                                                           
141 “The main problem affecting freight transportation in Brazil is the structural distortion in its composition. 

While countries of great territorial dimensions, as the US, Canada, China and Russia use primarily railroad and 

waterway systems, in Brazil the exact opposite occurs, with an absolute dominance of the highway system. In 

Brazil about 60% of freight transportation is based on the highway system, while in the United States this 

proportion stands at 26%, in Australia at 24%, and in China 8%”. (MORGAN STANLEY. Brazil Infrastructure: 

Paving the Way. Morgan Stanley Blue Paper, may, 2010. Disponível em: 

http://www.morganstanley.com/views/perspectives/pavingtheway.pdf. Acesso em 31/07/2017).  

142 “A América do Norte tem uma extensão de norte a sul de 3.985 km. Só a malha ferroviária americana tem 

uma extensão de 226.612 km. A malha ferroviária está totalmente integrada entre os portos, pontos de transbordo 

e conexão de cargas, bem como os principais centros de consumo. A rede hidroviária corta o país de norte a sul 

(pelo rio Mississipi) ligando o Condado de Clearwater (Minnesota) ao Golfo do México, sendo uma malha 

hidroviária que detém lado a lado a ferrovia e rodovia, compartilhando da mesma rede de transporte para 

permitir a interconexão entre as cargas. A participação do transporte rodoviário na matriz de transporte 

americana é de 26,6%, a ferroviária é de 41,8% e a hidroviária é de 15%. Os dutos têm uma participação de 

15,2% e o transporte aéreo de 0,4%, sendo que o país conta com 15.079 grandes aeroportos para movimentação 

de cargas e pessoas”. (PEREIRA, Newton Narciso. Gargalos logísticos no Brasil. In: CONTANI, Eduardo 

Augusto do Rosário; SAVOIA, José Roberto Ferreira (orgs). Infraestrutura no Brasil. São Paulo: Atlas, 2017, p. 

3-30).  

143 “Alguns dos problemas logísticos que temos ficam bem evidentes na comparação com o caso americano, no 

qual predomina, de um lado, o equilíbrio entre os vários meios de transporte e, de outro, que esses meios são 

usados em funções que melhor atendem aos princípios de economicidade, eficiência, preservação ambiental e 

http://www.morganstanley.com/views/perspectives/pavingtheway.pdf
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o que não se verifica no Brasil. Nos Estados Unidos, houve um desenvolvimento por etapas 

dos modais de transporte. O primeiro modal a receber os investimentos foi o hidroviário144, 

quando então foram construídos canais, barragens, eclusas. Após, foi iniciada a construção da 

malha ferroviária145 que conseguiu abranger todo o território americano, com a finalidade de 

se integrar ao sistema hidroviário e terminais portuários. Por fim, foram implantadas as 

rodovias, com o objetivo de complementar os modais existentes e com limitações de 

percursos, para não se tornarem concorrentes das ferrovias146.  

As rodovias interestaduais americanas foram criadas, inicialmente, não para o 

transporte, mas por questões de segurança. No final da Segunda Guerra Mundial, foi 

percebido que as Rodovias Alemãs (Autobahn) resistiram aos bombardeios, enquanto uma 

única bomba era capaz de interromper todo o funcionamento de uma ferrovia147. Como os 

                                                                                                                                                                                     
custos sociais”. (PEREIRA, Vicente de Britto. Transportes: história, crises e caminhos. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2014. p. 101).  

144 “Na Europa e nos Estados Unidos, o uso de rios navegáveis foi fundamental no desenvolvimento econômico 

de enormes áreas desde o princípio, consolidou portos, terminais, armazenagem e cidades que dependiam 

daquele transporte, bem antes de ter de enfrentar a concorrência das ferrovias e dos caminhões, situação 

completamente oposta à nossa”.  (Ibid., p. 36).  

145 "Embora a primeira grande onda de construção de vias férreas tenha ocorrido na década de 1850, o 

crescimento mais espetacular ocorreu durante o último quarto de século após a Guerra Civil. De cerca de 35 mil 

milhas de trilha em 1865, a rede ferroviária nacional cresceu para cerca de 200 mil milhas em 1897. As linhas 

ferroviárias transcontinentais lideraram o caminho e ajudaram a povoar as planícies e distante Oeste. Claro, um 

sistema ferroviário tão extenso era caro e a dívida de longo prazo necessária para financiá-lo se tornaria uma das 

principais causas do pânico financeiro de 1893 e a depressão que se seguiu" (tradução nossa). “Although the first 

great wave of railroad building occurred in the 1850s, the most spectacular growth took place during the quarter 

century after the Civil War. From about 35,000 miles of track in 1865, the national rail network grew to nearly 

200,000 miles by 1897. The transcontinental rail lines led the way, and they helped populate the plains and the 

Far West. Of course, such a sprawling railroad system was expensive, and the long-term debt required to finance 

it would become a major cause of the financial panic of 1893 and the ensuing depression”. (TINDALL, George 

Brown; SHI, David E. America: a narrative history.7th ed. New York: 2007, W. W. Norton & Company, Inc, p. 

706) 

146 “O desenvolvimento dos transportes nos Estados Unidos seguiu uma lógica quase cartesiana: desde meados 

do século XVIII (cerca de 1765) até 1830 houve um predomínio absoluto das hidrovias, com investimentos 

públicos e privados na construção de canais, barragens e eclusas que atingiu algo em torno de 43 mil quilômetros 

de vias navegáveis; em 1825, foi iniciada a implantação da malha ferroviária, que chegou a alcançar 450 mil 

quilômetros e cobriu praticamente todo o território americano, porém com objetivos iniciais de integração com o 

forte sistema hidroviário existente e principalmente com os terminais portuários fluviais, lacustres e marítimos 

(nas embocaduras dos rios), que já se encontravam definidos e consolidados; a década de 1920, foi criada a 

enorme rede rodoviária, de mais de 6 milhões de quilômetros, com o objetivo claro de complementar as duas 

redes existentes no que tange ao transporte de mercadorias, até com limitações de percurso médios; finalmente, 

foi implantada uma rede de oleodutos e de gasodutos para um tipo de transporte específico, de mais de 2,5 

milhões de quilômetros, que responde por mais de 20% da demanda total de transportes”. (PEREIRA, op. cit. p. 

102).  

147 “No final da Segunda Guerra Mundial, o general Dwight David Eisenhower examinou o dano de guerra à 

Alemanha e ficou impressionado com a durabilidade da Autobahn. Enquanto uma única bomba poderia fazer 

uma rota de trem inútil, as rodovias amplas e modernas da Alemanha poderiam ser usadas imediatamente depois 

de serem bombardeadas, porque era difícil destruir uma faixa tão larga de concreto ou asfalto” (tradução nossa). 

“At the end of World War II, General Dwight David Eisenhower surveyed the war damage to Germany and was 
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Estados Unidos temiam um ataque da União Soviética, iniciou-se a construção de rodovias 

que cortassem todo o país, com a finalidade de permitir a evacuação da população e 

movimentação de tropas militares, em caso de ataque militar inimigo148. Assim, as rodovias 

interestaduais americanas foram construídas com objetivos militares149 e não para servir de 

substituição às ferrovias e hidrovias. 

Resultado da implantação planejada, os Estados Unidos da América têm hoje um 

equilíbrio entre os modais de transporte150. A explicação do sucesso do sistema de transportes 

estadunidense, assim, se deve à gradativa e planejada implantação dos modais de transporte, 

mediante a opção de primeiramente implantar o transporte aquaviário, após o transporte 

ferroviário151 e por último o rodoviário, sem possibilitar que um modal competisse com o 

                                                                                                                                                                                     
impressed by the durability of the Autobahn. While a single bomb could make a train route useless, Germany's 

wide and modern highways could often be used immediately after being bombed because it was difficult to 

destroy such a wide swath of concrete or asphalt”. (ROSENBERG, Matt. Interstate Highways: The Largest 

Public Works Project in History. Thoughtco. Disponível em: https://www.thoughtco.com/interstate-highways-

1435785. Acesso em 27/07/2017).  

148 “Na década de 1950, a América estava assustada com o ataque nuclear da União Soviética (as pessoas até 

construíam abrigos de bombas em casa). Pensou que um sistema rodoviário interestadual moderno poderia 

proporcionar aos cidadãos rotas de evacuação das cidades e também permitiria o rápido movimento de 

equipamentos militares em todo o país” (tradução nossa). “In the 1950s, America was frightened of nuclear 

attack by the Soviet Union (people were even building bomb shelters at home). It was thought that a modern 

interstate highway system could provide citizens with evacuation routes from the cities and would also allow the 

rapid movement of military equipment across the country”. (Ibid).  

149 “As rodovias interestaduais que foram criadas para ajudar a proteger e defender os Estados Unidos da 

América também deveriam ser usadas para comércio e viagens. Embora ninguém pudesse ter previsto, a rodovia 

interestadual foi um grande impulso para o desenvolvimento da suburbania e da expansão das cidades dos EUA. 

Enquanto Eisenhower nunca desejou que as Interstates passassem ou chegassem às principais cidades dos EUA, 

aconteceu e, juntamente com as Interstates, vieram os problemas de congestionamento, poluição atmosférica, 

dependência de automóveis, queda nas densidades das áreas urbanas, declínio do trânsito em massa , e outros” 

(tradução nossa). “The Interstate Highways that were created to help protect and defend the United States of 

America were also to be used for commerce and travel. Though no one could have predicted it, the Interstate 

Highway was a major impetus for in the development of suburbanization and sprawl of U.S. cities. While 

Eisenhower never desired the Interstates to pass through or reach into the major cities of the U.S., it happened, 

and along with the Interstates came the problems of congestion, smog, automobile dependency, drop in densities 

of urban areas, the decline of mass transit, and others”. (Ibid).  

150 “O sistema ferroviário representa 21% de todo o transporte de mercadorias no Brasil (cerca de 426,5 milhões 

de toneladas) e é composto por 29.426 Km de trilha, bastante limitada em relação a outros países, especialmente 

considerando o vasto território brasileiro. Por exemplo, as ferrovias representam 38% do sistema de transporte 

nos Estados Unidos” (tradução nossa). “The railroad system accounts for 21% of all freight transportation in 

Brazil (around 426.5 million tons) and consists of 29,426 Km of track, which is quite limited in comparison to 

other countries, especially considering Brazil’s vast territory. For instance, railways account for 38% of the 

transportation system in the United States”. (MORGAN STANLEY. Brazil Infrastructure: Paving the Way. 

Morgan Stanley Blue Paper, may, 2010. Disponível em: 

http://www.morganstanley.com/views/perspectives/pavingtheway.pdf. Acesso em 31/07/2017).  

151 “O sistema ferroviário nacional tem hoje 28,7 mil quilômetros contra 158,5 mil quilômetros nos Estados 

Unidos (5,5 vezes maior). La são produzidos 2.783 bilhões de TKUs, que é exatamente dez vezes mais do que 

produzido aqui, com expressivas participações do transporte intermodal, do conteinerizado e do de carga geral 

isolada, com praticamente o mesmo custo unitário, US$ 21/mil TKUs”. (PEREIRA, Vicente de Britto. 

Transportes: história, crises e caminhos. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014. p. 106.)  

https://www.thoughtco.com/interstate-highways-1435785
https://www.thoughtco.com/interstate-highways-1435785
http://www.morganstanley.com/views/perspectives/pavingtheway.pdf
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outro. No Brasil, a falta de planejamento gerou rodovias que exercem a função que seria 

naturalmente de hidrovias e ferrovias152, em total desencontro com a prática predominante nos 

países de grande extensão territorial, como Estados Unidos e Rússia, onde o transporte para 

grandes distancias, por razões de eficiência, é realizado por meio de ferrovias e hidrovias153.  

Ainda existe um fator de extrema relevância que explica o que diferencia a rede 

transportes estadunidense da brasileira. Nos Estados Unidos a política pública de implantação 

de infraestrutura de transporte era apenas parte de uma política desenvolvimentista mais 

ampla, conforme relato de George Brown Tindall e David E. Shi: 

 

Na ausência de membros do Sul, o Congresso durante a guerra centralizou o 

poder nacional e promulgou a agenda econômica republicana. Passou a tarifa 

de Morrill, que duplicou o nível médio de direitos de importação. O 

National Banking Act criou um sistema uniforme de moeda bancária e de 

banco e ajudou a financiar a guerra. O Congresso também aprovou uma 

legislação que garante que a primeira estrada de ferro transcontinental 

funcionasse ao longo de uma rota norte-central, de Omaha, Nebraska, a 

Sacramento, Califórnia, e doou títulos públicos para garantir seu 

financiamento. No Homestead Act de 1862, além disso, o Congresso 

aprovou as propriedades federais gratuitas de 160 acres para colonos, que 

apenas ocuparam a terra por cinco anos para ganhar o título. Nenhum 

dinheiro era necessário. O Morrill Land Grant Act do mesmo ano transmitiu 

a cada estado 30 mil hectares de terras federais por membro do Congresso do 

estado. A venda de algumas das terras forneceu fundos para criar faculdades 

de agricultura e artes mecânicas. Essas medidas ajudaram a estimular a 

economia do Norte nos anos após a Guerra Civil154. (Tradução nossa). 

                                                           
152 “O sistema de rodovias troncais inter-regionais é o eixo estruturante do transporte brasileiro e cumpre as 

mesmas funções desempenhadas pelas hidrovias e pelas ferrovias em outros países, cujos sistemas rodoviários 

em todos os níveis foram montados como alimentadores desses eixos, a não ser para transportes específicos a 

pequenas distancias, porém com uma enorme e significativa vantagem, qual seja, a de não causar penalidade seu 

efetivo uso. (PEREIRA, Vicente de Britto. Transportes: história, crises e caminhos. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2014. p. 279).  

153 “A rede rodoviária desempenha um papel de liderança no Brasil. As estradas são mais baratas para construir 

inicialmente, mas muito mais caro para manter ao longo do tempo. Apesar de um ligeiro declínio na sua 

participação nos últimos anos, as rodovias ainda são utilizadas em cerca de 60% do total do transporte de 

mercadorias do Brasil, um índice muito maior do que em outros países, especialmente aqueles com um tamanho 

territorial equivalente ao do Brasil. De fato, os países que dependem significativamente das rodovias 

normalmente têm um território menor, como a França ou a Alemanha, por exemplo. Países tão grandes quanto o 

Brasil, como os Estados Unidos ou a Rússia, dependem relativamente mais de ferrovias e menos em estradas do 

que o Brasil”. (Tradução nossa). “The highway network plays a leading role in Brazil. Highways are cheaper to 

build initially, but much more expensive to maintain over time. Despite a slight decline in its share in recent 

years, highways are still used for around 60% of Brazil’s total freight transportation, a much higher ratio than in 

other countries, especially those with a territorial size equivalent to Brazil’s. Indeed, countries that rely 

significantly on highways typically have a smaller territory, like France or Germany, for instance. Countries as 

large as Brazil, like the United States or Russia, rely relatively more on railways and less on highways than 

Brazil does”. (MORGAN STANLEY, op. cit.).  

154 “In the absence of southern members, Congress during the war had centralized national power and enacted 

the Republican economic agenda. It passed the Morrill tariff, which doubled the average level of import duties. 
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 Simplesmente fazer linhas de trem sem que exista atividade econômica que vá 

demandá-las é o caminho para o fracasso, como mostra a experiência ferroviária brasileira. O 

modelo de concessão de ferrovias e hidrovias americanas tinha a seguinte configuração: as 

concessionárias recebiam terras devolutas (homestead laws) como forma de pagamento e 

eram obrigadas a vendê-las em pequenos lotes; tal operação era fundamental para o projeto 

ferroviário e hidroviário americano, visto que geravam novos povoados que começavam a 

desenvolver atividades econômicas que geravam a demanda pelas ferrovias e hidrovias. 

Conforme nos informa Tindal e Shi, “as concessionárias de ferrovias obtiveram cerca de 200 

milhões de hectares de domínio público entre 1851 e 1871 que foram vendidas para criar 

cidades ao longo das linhas155”. Dessa forma, a venda dos lotes, além de se constituir em 

receita para as concessionárias, formavam os povoados que iriam ser os clientes das ferrovias 

e hidrovias, tornando o empreendimento economicamente viável156.  

Ademais, os Estados Unidos promoveram a expansão da infraestrutura dos 

transportes em meio a uma política pública desenvolvimentista que promoveu o acesso à terra 

por meio do Homestead Act de 1862 que legitimou a propriedade de todos os que a 

                                                                                                                                                                                     
The National Banking Act created a uniform system of banking and bank-note currency and helped finance the 

war. Congress also passed legislation guaranteeing that the first transcontinental railroad would run along a 

north-central route, from Omaha, Nebraska, to Sacramento, California, and it donated public land and public 

bonds to ensure it’s financing. In the Homestead Act of 1862, moreover, Congress voted free federal homesteads 

of 160 acres to settlers, who had only to occupy the land for five years to gain title. No cash was needed. The 

Morrill Land Grant Act of the same year conveyed to each state 30,000 acres of federal land per member of 

Congress from the state. The sale of some of the land provided funds to create colleges of “agriculture and 

mechanic arts.” Such measures helped stimulate the North’s economy in the years after the Civil War”. 

(TINDALL, George Brown; SHI, David E. America: a narrative history.7th ed. New York: 2007, W. W. Norton 

& Company, Inc, p. 660) 

155 “The land-grant railroads got some 200 million acres of the public domain between 1851 and 1871 and sold 

much of it to create towns along the lines”. (Ibid., p. 738).  

156 “Nos Estados Unidos, paralelamente à construção de ferrovias e de outras modalidades de transporte, o 

governo adotou uma política de povoamento e colonização do tipo que André Rebouças insistentemente sugeria 

aos governantes brasileiros na segunda metade do século XIX. Nesse país, e também no Canadá, largas 

extensões de terra eram concedidas às companhias ferroviárias e às empresas de construção de canais e de 

estradas carroçáveis, ficando estas obrigadas a venderem as terras em pequenos lotes (de no máximo 160 acres, 

ou 55 ha, e a preços módicos) a quem as demandassem. Com o resultado das vendas, as companhias financiavam 

parcial ou totalmente a construção das vias de transporte, e estas, ao gerarem o desenvolvimento da produção 

agrícola e o crescimento econômico em geral, terminavam por criar a demanda pelos serviços que elas 

ofereciam. Assim, enquanto o Brasil, em 1864, tinha construído apenas 414 milhas de ferrovias, os Estados 

Unidos já dispunham, neste ano, de 33 860 milhas de estradas de ferro em tráfego — um total muito superior ao 

que o Brasil veio a construir até os dias atuais”. (GALVÃO, Olímpio J. de Arroxelas. Desenvolvimento dos 

transportes e integração regional no Brasil – Uma perspectiva histórica. Planejamento e políticas públicas, nº 13, 

p. 183-214, jun. de 1996). 
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cultivassem por mais de cinco anos, estimulando a atividade econômica e a povoação de todo 

o seu território. Sobre o Homestead Act: 

 

Na vigência do Homestead Act de 1862, um colonizador conseguia realizar o 

sonho de receber terras livres, mediante mero pedido desde que tenha vivido 

na terra por cinco anos, ou poderia comprar a US $ 1,25 o acre, após seis 

meses de uso da terra. Mas essa legislação terrestre se baseava na tradição de 

cultivar as terras férteis a leste do rio Mississippi, e as leis nunca foram 

ajustadas ao fato de grandes partes de terras eram adequadas somente à 

pecuária. Os fazendeiros de gado foram forçados a obter terrenos por 

aquisição gradual de agricultores ou por meio de concessao de terras das 

ferrovias157. (tradução nossa) 

 

Percebe-se, assim, que o fracasso das ferrovias brasileiras não decorre somente da 

ausência de adequado planejamento, da concorrência do transporte rodoviário ou da 

influência das grandes montadoras de automóveis nas decisões governamentais. O Brasil, 

diferentemente dos Estados Unidos da América, implantou uma infraestrutura ferroviária para 

servir aos setores exportadores do café, sem qualquer preocupação em fomentar a atividade 

econômica em outros locais do território nacional mediante povoação e acesso à terra. Com a 

crise do setor exportador, nos anos 30, o único cliente das ferrovias deixou de demanda-las, 

razão pela qual estas entraram em decadência e foram incorporadas pelo Estado em uma 

grande socialização de prejuízos privados.  

Apesar da industrialização verificada no Brasil a partir dos anos 30, ela se deu em 

regiões concentradas do território nacional, em especial no denominado triângulo São 

Paulo/Rio de Janeiro/Belo Horizonte que respondia por 75% da produção nacional158. Para 

                                                           
157. “Under the Homestead Act of 1862, a settler could realize the old dream of free land simply by staking out a 

claim and living on it for five years, or he could buy land at $1.25 an acre after six months. But such land 

legislation was predicated upon the tradition of farming the fertile lands east of the Mississippi River, and the 

laws were never adjusted to the fact that much of the prairie was suited only for cattle raising. Cattle ranchers 

were forced to obtain land by gradual acquisition from homesteaders or land-grant railroads. (TINDALL, George 

Brown; SHI, David E. America: a narrative history.7th ed. New York: 2007, W. W. Norton & Company, Inc, p. 

738).  

158 “A natureza da industrialização brasileira também influenciou decisivamente a opção pelo transporte 

rodoviário no país. Aqui, vale a pena, mais uma vez, registrar o notável contraste entre países como os Estados 

Unidos e o Brasil. Os Estados Unidos, por uma série de circunstâncias favoráveis, presenciaram desde cedo uma 

revolução nos seus sistemas de transportes internos — tornando-se quase todos percorridos, já no início da 

segunda metade do século passado, por uma densa malha ferroviária e por uma extensa rede, tanto natural quanto 

artificial, de aquavias, sejam lacustres, fluviais ou costeiras. A industrialização nesse país, ocorrendo de forma 

geograficamente desconcentrada, contribuiu largamente para consolidar e revigorar os seus sistemas interiores de 

transporte de longa distância, em época moderna, e um processo de convergência de rendas regionais per capita 

constitui um dos traços mais marcantes da economia americana. O Brasil, ao contrário da economia americana, 

evoluiu como um arquipélago de ilhas, ou regiões, mantendo entre si escassos elos econômicos, até data 
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essa pequena porção do território nacional, as rodovias se mostraram suficientes e foram o 

investimento prioritário em razão dos custos de sua implantação serem muito menores que o 

das ferrovias. Assim, o investimento prioritário dado ao modal rodoviário é resultado não 

somente de uma decisão política equivocada159, mas também das características da economia 

brasileira, muito diferente da estadunidense, onde a economia é geograficamente 

desconcentrada, o que foi o pressuposto para a sustentabilidade dos modais ferroviários e 

hidroviários.  

Ao contrário do verificado no Brasil, nos Estados Unidos da América não foi 

privatizada toda a infraestrutura de transportes. Um exemplo disso é a Amtrak (National 

Railroad Passenger Corporation), empresa estatal que possui 35 mil quilômetros de linhas 

ferroviárias em todo o território estadunidense. Referida companhia nunca foi desestatizada e 

mantém linhas de longa distância que, apesar de deficitárias, são relevantes por integrar todo 

o território. Se fosse adotada uma lógica meramente comercial e extintas as linhas deficitárias, 

somente 23 Estados teriam linhas de trens e não 46, tal como ocorre hoje160. 

Outro modal de grande relevância nos Estados Unidos, quase inexistente no Brasil, é 

o dutoviário. Este tem grandes vantagens não encontráveis em outros modais, como grande 

capacidade, operação ininterrupta, baixos custos variáveis, segurança, confiabilidade, 

inexistência de embalagens, armazenamentos e fretes de retorno, bem como de 

congestionamentos ou dificuldades físicas. Nos Estados Unidos, esse modal é o terceiro 

responsável pelo transporte de cargas, com uma participação em 2010 de 21,5%, o que 

representa quase 1.573 bilhões de TKUs, contra 3,4% no Brasil, algo em torno de 22 bilhões 

                                                                                                                                                                                     
relativamente recente. Como já no final da primeira metade deste século a produção industrial se encontrava 

pesadamente concentrada em pequena área do território nacional, e como as décadas seguintes testemunharam 

uma intensificação ainda maior da concentração industrial — de tal sorte que, em 1970, o chamado triângulo São 

Paulo/Rio/Belo Horizonte respondia por cerca de 75% de toda a produção manufatureira nacional, tamanha 

concentração da produção industrial criou e consolidou vastas áreas dependentes de comércio, sem um feedback 

significativo de tráfego por parte das chamadas regiões periféricas, constituindo-se, assim, em mais um fator que 

veio a dificultar a possibilidade da implantação de sistemas de transportes alternativos e mais racionais do ponto 

de vista social”. (GALVÃO, Olímpio J. de Arroxelas. Desenvolvimento dos transportes e integração regional no 

Brasil – Uma perspectiva histórica. Planejamento e políticas públicas, nº 13, p. 183-214, jun. de 1996). 

159 “Há que se considerar uma última ação governamental de relevância para o desenvolvimento do esquema, 

que foi e ainda hoje é bem clara, no sentido de não investir adequada e prioristicamente nos demais meios de 

transporte, seja por decisão de política econômica quanto à estrutura dos investimentos do setor, seja por 

visibilidade política, seja por resultados imediatos, seja por inércia e incompetência, mas que tiveram 

consequências fundamentais na manutenção do esquema”. (PEREIRA, Vicente de Britto. Transportes: história, 

crises e caminhos. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014. p. 99).  

160 “Se os trens de longa distância deficitários fossem cancelados, a Amtrak atenderia apenas 23 estados, em vez 

dos atuais 46”. (DETTER, Dag; FÖLSTER, Stefan. A riqueza pública das Nações: como a gestão de ativos 

públicos pode impulsionar ou prejudicar o crescimento econômico. Tradução Claudia Gerpe Duarte, Eduardo 

Gerpe Duarte. São Paulo: Cultrix, 2016, p. 28) 
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de TKUs. A malha dutoviária americana alcança mais de 2,6 milhões de quilômetros, dos 

quais 2,3 milhões são gasodutos, contra apenas 22 mil quilômetros no Brasil – 16º do ranking 

mundial, atrás de países como Argentina (38 mil) e México (40 mil), entre outros. Os dois 

maiores sistemas de dutos brasileiros são os controlados pela Transpetro, subsidiária da 

Petrobrás, com 14 mil quilômetros, e o gasoduto Brasil-Bolívia, operado pela Transportadora 

Brasileira Gasoduto Brasil-Bolívia (TBG), com 2,6 mil quilômetros em território nacional161.  

Entretanto, a infraestrutura dos Estados Unidos da América envelheceu. Segundo 

ranking de qualidade de infraestrutura do Fórum Econômico Mundial162, os Estados Unidos, 

que historicamente sempre ocuparam as primeiras posições, ocupam hoje o 12º lugar, o que 

levou o Governo a lançar um plano de modernização e expansão da infraestrutura163, com 

previsão de investimentos de mais de 200 bilhões164. Mesmo assim, a infraestrutura americana 

ainda é muito mais avançada que a brasileira, podendo servir de inspiração para o Brasil, que 

ocupa o 73º lugar do referido ranking, ostentando a condição de um dos países com a pior 

qualidade de infraestrutura do mundo, conforme abaixo será demonstrado. 

 

 

 

                                                           
161 Cf. PEREIRA, Vicente de Britto. Transportes: história, crises e caminhos. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2014. p. 112.  

162 WORLD ECONOMIC FORUM. Competitiveness Rankings: infrastructure. Disponível em: 

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/rankings/#indicatorId=GCI.A.02. Acesso 

em 25/02/2017.  

163 Sobre o envelhecimento da infraestrutura dos Estados Unidos: “Reconstruir a infraestrutura da América é um 

pilar crítico da agenda do presidente Donald J. Trump para promover a criação de emprego e aumentar a 

economia dos EUA. A infraestrutura dos EUA caiu para o 12º lugar no mundo e isso é inaceitável. Todos os 

americanos dependem de nossas estradas, trilhos, portos e aeroportos, e o presidente está empenhado em 

solucionar esse problema, e não apenas empurrando mais responsabilidades para futuras gerações. Hoje, o 

presidente estava em Cincinnati, Ohio, onde anunciou sua iniciativa de infraestrutura” (tradução nossa). 

“Rebuilding America’s infrastructure is a critical pillar of President Donald J. Trump's agenda to promote job 

creation and grow the U.S. economy. America's infrastructure has fallen to 12th in the world and that is 

unacceptable. Every American depends on our roads, rails, ports, and airports, and the President is committed to 

fixing this problem, not just pushing more liabilities onto future generations. Today, the President was in 

Cincinnati, Ohio, where he announced his infrastructure initiative”. (WHITE HOUSE. President Trump’s Plan 

to Rebuild America’s Infrastructure. Disponível em: https://www.whitehouse.gov/blog/2017/06/08/president-

trumps-plan-rebuild-americas-infrastructure. Acesso em 06/08/2017).  

164 “O presidente dedicou US $ 200 bilhões em seu orçamento para infraestrutura que pode ser alavancada por 

um investimento de US $ 1 trilhão em nossos sistemas em ruínas. Investir na infraestrutura rural é uma parte 

fundamental do plano do presidente” (tradução nossa). “The President has dedicated $200 billion in his budget 

for infrastructure that can be leveraged for a $1 trillion investment into our crumbling systems. Investing in rural 

infrastructure is a key part of the President’s plan”. (Ibid.)  

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/rankings/#indicatorId=GCI.A.02
https://www.whitehouse.gov/blog/2017/06/08/president-trumps-plan-rebuild-americas-infrastructure
https://www.whitehouse.gov/blog/2017/06/08/president-trumps-plan-rebuild-americas-infrastructure
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2.3. O atual déficit de infraestrutura do Brasil 

O Brasil carece de uma política pública séria e eficiente de investimentos em 

infraestrutura. Conforme alerta Valle Zayas, “é uma realidade inafastável que o Brasil 

necessita realizar investimentos relevantes em infraestrutura e serviços sociais se quiser entrar 

de forma definitiva num ciclo de crescimento econômico sustentável165”. A atual taxa de 

investimento em infraestrutura no Brasil é muito baixa, tendo a União investido apenas 0,8% 

do PIB em 2015166, muito inferior às últimas décadas, quando chegou a mais de 5% nos anos 

70167. Os países que conseguiram um desenvolvimento econômico recente investiram de 

forma relevante na sua infraestrutura: a China, entre 1998 e 2003, elevou percentual de 2,6% 

para 7,3% do PIB em infraestrutura; a Tailândia saltou de 5,3% para 15,4%. A modernização 

da infraestrutura no Brasil exigiria uma taxa de investimento da ordem de 4 a 5% do PIB168, o 

que o levaria a padrões semelhantes aos de países industrializados do leste da Ásia, como a 

Coreia do Sul. 

                                                           
165 “Es una realidade indudable que Brasil necesita realizar inversiones importantes en infraestructuras y en 

servicios sociales si quiere entrar definitivamente en la senda del crecimiento económico sostenible”. (VALLE 

ZAYAS, Javier. Invertir em infraestructuras em Brasil: las parcerias público privadas. Actualidad Juridica Uriá 

& Menéndez nº 9/2004, p.81-90). 

166 Cf. BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria de Política Econômica. Relatório de Análise Econômica dos 

Gastos Públicos Federais - Evolução dos Gastos Públicos Federais no Brasil: Uma análise para o período 

2006-15. Disponível em: http://www.fazenda.gov.br/centrais-de-conteudos/publicacoes/transparencia-

fiscal/analise-economica-dos-gastos-publicos-federais/relatorio_gasto_publico_federal_site.pdf. Acesso em 

04/08/2017.  

167 “As despesas de infraestrutura no Brasil estão em declínio nos últimos 40 anos, com uma média de 5,4% do 

PIB durante a década de 1970, 3,6% na década de 1980, 2,3% na década de 1990 e 2,1% na década de 2000. 

Alguns estudos sugerem que o investimento em infraestrutura de 2,0% do PIB é necessário apenas para sustentar 

o atual estoque de infraestrutura no Brasil” (tradução nossa). “Infrastructure spending in Brazil has been in a 

declining trend over the past 40 years, averaging 5.4% of GDP during the 1970s, 3.6% in the 1980s, 2.3% in the 

1990s, and 2.1% in the 2000s.  Some studies suggest infrastructure investment of 2.0% of GDP is needed simply 

to sustain the current infrastructure stock in Brazil”. (MORGAN STANLEY. Brazil Infrastructure: Paving the 

Way. Morgan Stanley Blue Paper, may, 2010. Disponível em: 

http://www.morganstanley.com/views/perspectives/pavingtheway.pdf. Acesso em 31/07/2017). 

168 “Para sustentar um crescimento mais rápido, o Brasil precisa duplicar seu investimento anual em 

infraestrutura, para 4% do PIB, estimamos. Para conseguir isso, o índice global de investimento em PIB do país 

precisaria aumentar acentuadamente. Existe uma correlação significativa entre o investimento em infraestrutura e 

o investimento global. O investimento em infraestrutura no Brasil atingiu uma média de 2% do PIB na última 

década, enquanto o investimento global foi em média 17% do PIB. Em contrapartida, quando o investimento em 

infra-estrutura no Brasil era de cerca de 5% do PIB algumas décadas atrás, o investimento total era de 22% do 

PIB. Se o investimento em infraestrutura do Brasil aumentar significativamente, então o índice global de 

investimento em PIB provavelmente excederá 20% do PIB”. (Tradução nossa). “To sustain faster growth, Brazil 

needs to double its annual investment in infrastructure, to 4% of GDP, we estimate.  To achieve that, the 

country’s overall investment-to-GDP ratio would need to increase markedly.  There is a significant correlation 

between infrastructure investment and overall investment.  Infrastructure investment in Brazil has averaged 2% 

of GDP in the past decade, while overall investment averaged 17% of GDP.  By contrast, when infrastructure 

investment in Brazil was about 5% of GDP a few decades ago, overall investment was 22% of GDP.  If Brazil’s 

infrastructure investment is to meaningfully increase, then the overall investment-to-GDP ratio would likely 

exceed 20% of GDP”. (Ibid.).  

http://www.fazenda.gov.br/centrais-de-conteudos/publicacoes/transparencia-fiscal/analise-economica-dos-gastos-publicos-federais/relatorio_gasto_publico_federal_site.pdf
http://www.fazenda.gov.br/centrais-de-conteudos/publicacoes/transparencia-fiscal/analise-economica-dos-gastos-publicos-federais/relatorio_gasto_publico_federal_site.pdf
http://www.morganstanley.com/views/perspectives/pavingtheway.pdf
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Os países cujo PIB mais cresceram recentemente investiram de forma significativa 

em infraestrutura. Segundo o Banco Mundial, a Índia cresceu 7,6% em 2015, em decorrência, 

dentre outros fatores, do aumento de investimentos em infraestrutura169 e estima-se que 

alcançará, em 2017, uma taxa de 7,2%. Além da Índia, a Etiópia está com alta do PIB 

estimada em 8,3%, para 2017, impulsionado pelo investimento público em infraestrutura; a 

previsão é que o Uzbequistão cresça 7,6% em 2017, tendo sido sua economia beneficiada por 

um ambiente externo favorável, e pela impulsão gerada por programas de desenvolvimento 

para o período 2016-2020 em infraestrutura, indústria, agricultura e serviços170.     

A falta de investimentos necessários em infraestrutura tem sido comum em toda a 

América Latina. Entre 2000 e 2006, o investimento em infraestrutura na América Latina teve 

uma média de 2% do PIB, muito aquém do necessário, estimado em torno de 5%171. Tal 

resultado decorre do arrocho fiscal enfrentado pelos países da América Latina, materializado 

                                                           
169 “O crescimento na Índia aumentou para 7,6% no AF2015 / 16, um aumento de 0,4 ponto percentual em 

relação ao AF2014 / 15 (Tabela 2.5.2), impulsionado principalmente pela demanda doméstica ... As empresas 

iniciantes estão em alta, particularmente no setor comercial e de serviços financeiros. A criação de emprego 

resultante do fortalecimento da atividade econômica e do aumento da renda real por uma baixa inflação e o 

aumento dos salários está aumentando o consumo urbano. Além disso, o aumento do investimento público em 

geração de energia, estradas, ferrovias e infraestrutura urbana está contribuindo para um ambiente de negócios 

melhorado e restrições reduzidas do lado da oferta” (tradução nossa). “Growth in India picked up to 7.6 percent 

in FY2015/16, a 0.4 percentage point increase over FY2014/15 (Table 2.5.2), driven largely by domestic 

demand... Business start-ups are on the rise, particularly in the e-commerce and financial services sector. The 

ensuing job creation from strengthening economic activity and boost to real income from low inflation and 

increase in wages are lifting urban consumption. Furthermore, increased public investment in power generation, 

roads, railways and urban infrastructure is contributing to an improved business environment and reduced 

supply-side constraints”. (WORLD BANK. Global Economic Prospects: divergences and risks. Jun. 2016. 

Disponível em: http://pubdocs.worldbank.org/en/842861463605615468/Global-Economic-Prospects-June-2016-

Divergences-and-risks.pdf. Acesso em 26/08/2017).  

170 AS 10 ECONOMIAS que crescem mais rápido em 2017 (e nenhuma delas é a China). BBC Brasil. 

Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/internacional-40603081. Acesso em 13-10-2017.   

171 “A América Latina exibe taxas de investimento relativamente baixas nas principais categorias de 

infraestrutura: água, telecomunicações (linhas fixas e móveis), transporte terrestre (estradas e ferrovias) e 

eletricidade (capacidade de geração). Enquanto durante a década de 1980, o investimento total em infraestrutura 

na região LAC-6 era, em média, cerca de 3,3% do PIB, após o ajuste da década de 1990, no período 2000-2006 o 

investimento total em infraestrutura representava apenas 2,0% do PIB. Esses níveis de investimento estão muito 

abaixo dos recomendados pela literatura para sustentar altas taxas de crescimento. Por exemplo, o Relatório de 

Crescimento acima mencionado pela Comissão sobre Crescimento e Desenvolvimento (2008) destacou que, na 

Ásia de rápido crescimento, o investimento público em infraestrutura representa cerca de 5,0 a 7,0% do PIB”. 

(Tradução nossa). “Latin America exhibits relatively low investment rates in the main infrastructure categories: 

water, telecommunications (both fixed and mobile lines), land transport (roads and railways), and electricity 

(generation capacity). While during the 1980s, total investment in infrastructure in the LAC-6 area was on 

average around 3.3% of GDP, after the adjustment of the 1990s, in the period 2000-06 total infrastructure 

investment amounted to just 2.0% of GDP. These investment levels are far below those recommended by the 

literature to sustain high growth rates. For example, the aforementioned Growth Report by the Commission on 

Growth and Development (2008) highlighted that in fast-growing Asia, public investment in infrastructure 

accounts for around 5.0 to 7.0% of GDP”. (CARRANZA, Luis; DAUDE, Christian; MELGUIZO, Ángel. Public 

infrastructure investment and fiscal sustainability in Latin America: incompatible goals? OECD Development 

Centre. Working Paper nº 301. June 2011. pp.1-40). 

http://pubdocs.worldbank.org/en/842861463605615468/Global-Economic-Prospects-June-2016-Divergences-and-risks.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/842861463605615468/Global-Economic-Prospects-June-2016-Divergences-and-risks.pdf
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-40603081
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na busca de diminuição dos déficits orçamentários, por meio da diminuição do investimento, 

com graves prejuízos ao crescimento econômico em toda a região172. 

A falta de infraestrutura de transportes é um grave entrave ao desenvolvimento 

nacional. Estudo recente do Fórum Econômico Mundial (World Economic Forum - WEF) que 

avalia a competitividade dos países, mostrou que o Brasil em está apenas em 73º lugar no 

item Qualidade da Infraestrutura em geral, atrás de outros países latino-americanos como 

Chile (44º), Uruguai (47º), México (57º), Costa Rica (67º), El Salvador (69) e Equador (71ª) e 

muito longe do primeiro colocado (Hong Kong)173. Apenas 13% das rodovias brasileiras são 

pavimentadas, menos da metade da taxa média da América Latina (29%), e uma fração da 

observada na média dos países de renda média alta (50%). A precariedade atual da 

infraestrutura decorre de três fatores: o forte aumento da demanda por esses serviços na 

última década, a idade das instalações e o baixo investimento estatal174.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
172 “O acesso aos serviços de infraestrutura básica - estradas, eletricidade, água, saneamento - ainda continua 

sendo um desafio fundamental na luta contra a pobreza na América Latina e na busca indescritível de um 

crescimento sustentável. Esses serviços fornecem não só benefícios diretos e fundamentais, mas também têm 

importantes efeitos indiretos sobre as condições de vida da população e são ingredientes essenciais para o 

desenvolvimento produtivo e para aumentar a competitividade” (tradução nossa) “Access to basic infrastructure 

services – roads, electricity, water, sanitation - still remains as a key challenge in the fight against poverty in 

Latin America and in the elusive search for sustainable growth. These services provide not only direct and 

fundamental benefits but also have important indirect effects on the living conditions of the population and are 

key ingredients for productive development and to enhance competitiveness”. (GONZALEZ, Julio A.; 

GUASCH, Jose Luis; SEREBRISKY, Tomas. Latin America: Addressing High Logistics Costs and Poor 

Infrastructure for Merchandise Transportation and Trade Facilitation. World Bank: Consulta de San José 2007. 

Disponível em: http://www.iadb.org/res/ConsultaSanJose/files/Infrastructure_Guasch_SP_Final.pdf. Acesso em: 

27/07/2017). 

173WORD ECONOMIC FORUM. Competitiveness Rankings 2015/2016: infrastructure. Disponível em: 

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index/competitiveness-rankings/#series=GCI.A.02. Acesso 

em 04/09/2017.  

174 Cf. PINHEIRO, Armando Castelar. Momento de definição na infraestrutura brasileira. IN: OLIVEIRA, 

Gesner; OLIVEIRA FILHO, Luiz Chrysostomo de. Parcerias público-privadas: experiências, desafios e 

propostas. Rio de Janeiro: LTC, 2013.  

http://www.iadb.org/res/ConsultaSanJose/files/Infrastructure_Guasch_SP_Final.pdf
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index/competitiveness-rankings/#series=GCI.A.02
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2.4. A infraestrutura de transportes como instrumento de desenvolvimento econômico e 

social 

A existência de uma infraestrutura de transportes é um pressuposto necessário ao 

desenvolvimento nacional. A ausência de uma rede eficiente de transportes é um dos gargalos 

que impedem o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Sem infraestrutura não existe 

crescimento econômico e competitividade da economia de um pais175
. 

O Brasil, em razão de seu elevado déficit de infraestrutura, tem vários pontos de 

estrangulamento176 que o impedem de crescer177 economicamente. Conforme alerta Ego 

Bockmann Moreira178 “as falhas na infraestrutura significam, no mínimo, aumento dos custos 

e diminuição da competitividade...a ausência de infraestrutura impede a instalação de 

atividades econômicas que dela dependam”. Numa economia globalizada, a existência de uma 

eficiente rede de transporte e infraestrutura é um fator essencial ao crescimento econômico de 

um País. E a pouca infraestrutura hoje existente no Brasil é ineficiente, em face das 

necessidades atuais. Consequentemente, a competividade dos produtos brasileiros é baixa e o 

crescimento econômico é contido por gargalos de infraestrutura. Nesse sentido, Christine 

Kessides:  

 

                                                           
175 “A qualidade da infraestrutura de uma nação é um índice crítico de sua vitalidade econômica. Transporte 

confiável, água limpa e depósito seguro de resíduos são elementos básicos de uma sociedade civilizada e de uma 

economia produtiva. A ausência ou o fracasso introduzem um obstáculo importante para o crescimento e a 

competitividade” (tradução nossa). “The quality of a nation’s infrastructure is a critical index of its economic 

vitality. Reliable transportation, clean water, and safe deposit of wastes are basic elements of a civilized society 

and a productive economy. Their absence or failure introduces a major obstacle to growth and competitiveness”. 

(ASCHAUER, David Alan. Why Is Infrastructure Important? Conference series - Federal Reserve Bank of 

Boston. v. 34.  June 1990, p. 21-50. Disponível em: https://www.bostonfed.org/-

/media/Documents/conference/34/conf34b.pdf. Acesso em 24/07/2017). 

176 “Pontos de estrangulamento são dificuldades estruturais em setores cujo não desenvolvimento impede a 

fluidez e/ou a instalação de atividades econômicas. O incentivo e a produtividade exigem não só a ausência de 

óbices de fluxo das mercadorias, mas também a preexistência de bases que permitam assegurar o resultado 

econômico da produção”. (MOREIRA, Ego Bockmann. A experiência das licitações para obras de 

infraestruturas e a lei de parcerias público-privadas. In: SUNDFELD, Carlos Ari (coord.). Parcerias Público-

Privadas. 2ª edição. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 110-137.) 

177 “De uma forma geral, e principalmente no momento atual, o setor é considerado um dos entraves mais sérios 

ao desenvolvimento econômico, com elevadas taxas de crescimento da demanda por seus serviços, 

especialmente em função do aumento do consumo urbano das famílias e do forte incremento da produção 

agrícola. Ao mesmo tempo, tem de enfrentar uma crise generalizada, em praticamente todos os seus segmentos, 

em precedentes na história recente, resultado de um largo histórico de descaso, negligência e baixa prioridade 

por parte das políticas governamentais, bem como de atitudes e comportamentos dos estratos privados de caráter 

circunstancial e imediatista”. (PEREIRA, Vicente de Britto. Transportes: história, crises e caminhos. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2014. p. 137). 

178 MOREIRA, op. cit.  

https://www.bostonfed.org/-/media/Documents/conference/34/conf34b.pdf
https://www.bostonfed.org/-/media/Documents/conference/34/conf34b.pdf
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Uma infraestrutura inadequada e pouco confiável afeta a capacidade dos 

países de se inserirem no comércio internacional, mesmo com produtos de 

exportação tradicionais. No Brasil, por exemplo, o crescimento potencial das 

exportações e o desenvolvimento de novos centros industriais e agrícolas 

estão sendo dificultado pelo alto custo do transporte; nenhum dos grandes 

excedentes de milho produzidos em 1992 pode ser exportado, em parte 

devido aos altos custos de transporte envolvidos. E a batalha para obtenção 

de novos mercados para a exportação é ainda mais dependente da existência 

de uma adequada infraestrutura (tradução nossa)179. 

 

As cadeias produtivas de determinada região dependem da existência de 

infraestrutura de transportes. A produção sem a possibilidade de escoamento torna-se 

impraticável. Mesmo que exista um modo de escoamento, cujo custo seja alto, a produção se 

torna inviável ou sem competitividade no mercado180. Uma infraestrutura deficiente ocasiona 

um aumento dos custos de produção181 que podem tornar o produto extremamente caro para o 

produtor e para o consumidor182.  

                                                           
179 “Inadequate and unreliable infrastructure cripples the ability of countries to engage in international trade, 

even of traditional export commodities. In Brazil, for example, the potential growth of exports from the 

development of new industrial and agricultural centers in the interior is being hampered by increasing costs of 

domestic transport; none of the large surplus of maize produced in 1992 could be exported, in part because of the 

high transport costs involved. But the fight for new export markets is even more dependent on infrastructure”. 

(KESSIDES, Christine. The Contributions of Infrastructure to Economic Development: A Review of Experience 

and Policy Implications. World Bank Discussion Papers nº 2013. Sept. 1993, pp. 1-48. Disponível em: 

https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/0-8213-2628-7. Acesso em 25/07/2017). 

180 “E a expansão da rede de transportes é indutora de crescimento econômico – seja porque instaura a atividade 

econômica onde ela seria inviável, seja porque pode reduzir seus custos em razão da instalação de um modal de 

transporte mais eficiente”. (SILVA, Danilo Tavares. Desestatização da infraestrutura federal de transportes e 

financiamento público: alguns pontos de discussão. In: BERCOVICI, Gilberto; VALIM, Rafael. Elementos de 

Direito da Infraestrutura. São Paulo: Contracorrente, 2015, p. 241-276.) 

181 “As perdas acumuladas resultantes da oferta inadequada de serviços de infra-estrutura em relação às vendas 

totais anuais variaram de 1,15% no Rio Grande do Sul a 9,22% no Amazonas. A indústria de calçados, que 

perdeu mais de 10% do valor das vendas em 2003 devido às interrupções no fornecimento de serviços de infra-

estrutura, parece ter sido a mais afetada, seguida pelos setores de vestuário, têxtil e moveleiro”. (WORLD 

BANK. Como Revitalizar os Investimentos em Infraestrutura no Brasil: políticas públicas para uma melhor 

participação do setor privado. Relatório n°. 36624-BR do Departamento de Finanças, Setor Privado e Infra-

estrutura Região da América Latina e do Caribe, nov. 2007, disponível em: 

http://siteresources.worldbank.org/INTLACBRAZILINPOR/Resources/Como_Revitalizar_Investimentos_Infra_

PORv1.pdf. Acesso em 01/08/2017).  

182 "Várias pesquisas em países em desenvolvimento concluíram que as estradas rurais (de fazenda para 

mercado) têm um efeito importante na melhoria nos mercados e na redução dos custos de transação. A 

comercialização de “commodities” agrícolas, excluindo as etapas de processamento, pode representar 25-60 por 

cento dos preços finais para alimentos em países em desenvolvimento, com cerca de metade dos custos de 

comercialização atribuíveis ao transporte (Beenhakker, 1987). Na Nigéria, por exemplo, 30-40 por cento do 

preço de mercado dos produtos agrícolas, em particular as culturas alimentares, consiste principalmente em 

custos de transporte e outros serviços incidentais, e estima-se que os custos da fazenda para o mercado na rede 

rodoviária rural sejam três vezes maiores do que seriam se houvesse a necessária manutenção das estradas. 

“(Tradução nossa). “Various research in developing countries has concluded that rural (farm to market) roads 

have a major effect in improving marketing opportunities and reducing transaction costs. The marketing of 

agricultural commodities, excluding the stages of processing, can account for 25-60 percent of final prices for 

foodstuffs in developing countries, with about half of the marketing costs attributable to transport (Beenhakker, 

https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/0-8213-2628-7
http://siteresources.worldbank.org/INTLACBRAZILINPOR/Resources/Como_Revitalizar_Investimentos_Infra_PORv1.pdf.%20Acesso%20em%2001/08/2017
http://siteresources.worldbank.org/INTLACBRAZILINPOR/Resources/Como_Revitalizar_Investimentos_Infra_PORv1.pdf.%20Acesso%20em%2001/08/2017
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Estima-se que a péssima qualidade de infraestrutura no Brasil ocasione aumentos de 

custos operacionais para o deslocamento de carga e de passageiros de quase 40%, aumentos 

de até 50% no número de acidentes, acréscimo de até 60% no consumo de combustíveis e de 

até 100% de aumento de tempo de viagem183. Uma rede ineficiente de transportes obriga o 

produtor a ter estoques de insumos e de produtos, aumentando de forma considerável o custo 

de produção por unidade. O custo logístico – soma dos gastos com transporte, estoque, 

armazenagem e serviços administrativos – consome 12,7% do PIB (Produto Interno Bruto) do 

Brasil, sendo estimado em R$ 750 bilhões; nos Estados Unidos, o custo logístico corresponde 

a 7,8% do PIB. A maior parte do custo é formada pelo transporte que equivale a 6,8% do PIB 

(R$ 401 bilhões); depois vem estoque (4,5% do PIB, ou R$ 268 bilhões); armazenagem (0,9% 

do PIB ou R$ 53 bilhões); e administrativo (0,5% do PIB, ou R$ 27 bilhões)184. Assim, a 

competitividade de um país, necessária à sua inserção do mercado internacional185, como 

                                                                                                                                                                                     
1987). In Nigeria, for example, 30-40 percent of the market price of agricultural produce, particularly food crops, 

consists mainly of transport costs and other incidental services, and it is estimated that farm to market costs on 

the rural road network are three times as high as what they could be with satisfactory road rehabilitation and 

subsequent maintenance”. (KESSIDES, Christine. The Contributions of Infrastructure to Economic 

Development: A Review of Experience and Policy Implications. World Bank Discussion Papers nº 2013. Sept. 

1993, pp. 1-48. Disponível em: https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/0-8213-2628-7. Acesso em 

25/07/2017). 

183 “Da degradação da malha rodoviária federal resultam índices gravíssimos de ineficiência econômica e social. 

Estudos do GEIPOT indicam aumentos de custos operacionais para o deslocamento de carga e de passageiros de 

quase 40%, aumentos de até 50% no número de acidentes, acréscimo de até 60% no consumo de combustíveis e 

de até 100% de aumento de tempo de viagem. Os estudos foram realizados em trechos em estado precário de 

conservação ou com elevados níveis de congestionamento, os quais correspondem a cerca de 35% da malha 

rodoviária federal”. (PEREIRA JR, José de Sena. A CIDE e o financiamento do setor federal de transportes. 

Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados: Estudo. Março 2003. Disponível em: 

http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/1557. Acesso em 29/07/2017).  

184 CUSTO logístico consome 12,7% do PIB do Brasil. Confederação Nacional dos Transportes – CNT. 

11/10/2016. Disponível em: http://www.cnt.org.br/Imprensa/noticia/custo-logistico-consome-12-do-pib-do-

brasil. Acesso em 01/01/2018. 

185 “As exigências da gestão logística moderna em países industrializados desenvolvidos exigem requisitos 

semelhantes em países em desenvolvimento que desejam competir nesses mercados. A globalização criou redes 

entrelaçadas de relações comerciais e industriais internacionais, nas quais as empresas em vários países 

produzem diferentes componentes de bens e serviços do mesmo produto final. A capacidade dos países em 

desenvolvimento de fornecer serviços de transporte e comunicações essenciais para a gestão logística moderna 

determinará cada vez mais sua capacidade de competir pelos mercados de exportação e pelo investimento 

estrangeiro direto” (tradução nossa). “The exigencies of modem logistics management in developed industrial 

countries pose similar requirements on developing countries wishing to compete in these markets. Global 

sourcing has created interwoven networks of international trading and industrial relations, in which businesses in 

several countries produce different goods and services components of the same final product. The ability of 

developing countries to provide the transport and communications services essential for modern logistics 

management will increasingly determine their ability to compete for export markets and direct foreign 

investment” (KESSIDES, op. cit.). 

https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/0-8213-2628-7
http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/1557
http://www.cnt.org.br/Imprensa/noticia/custo-logistico-consome-12-do-pib-do-brasil
http://www.cnt.org.br/Imprensa/noticia/custo-logistico-consome-12-do-pib-do-brasil
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condição para o desenvolvimento econômico e social, depende de uma infraestrutura de 

transporte eficiente e disponível186. Nesse sentido é a lição de Gonzalez, Guasch e Serebrisky: 

 

Quando um país tem infraestrutura de transporte pobre, as empresas 

precisam ter altos níveis de estoques, para responder às contingências. A 

manutenção de tais níveis é dispendiosa porque vincula o capital, que tem 

um alto custo na região. Isso aumenta significativamente os custos unitários, 

reduzindo a competitividade e a produtividade. A relevância da 

infraestrutura como determinante dos custos de logística é enorme. Os custos 

de logística, sendo definidos como os custos incorridos para levar um 

determinado bem do produtor ao consumidor, são fortemente determinados 

pela disponibilidade e qualidade da infraestrutura. A infraestrutura influencia 

diretamente os custos de transporte e, indiretamente, o nível de estoques e 

conseqüentemente os custos financeiros, os principais componentes dos 

custos logísticos. Uma variedade de estudos enfatizam o fato de que o 

estoque de infraestrutura e a qualidade, ao reduzir os custos de logística, têm 

um impacto significativo na competitividade dos países187 (tradução nossa). 

 

O transporte permite o melhor aproveitamento da capacidade regional produtiva, 

proporcionando o desenvolvimento e a integração nacional. Somente com a existência de uma 

rede de transportes torna-se possível uma melhor racionalização da atividade econômica. 

Cada região pode concentrar-se em produzir de acordo com as suas habilidades e 

especificidades, não necessitando produzir todos os bens necessários para seu consumo, visto 

                                                           
186 "A infraestrutura afeta a rentabilidade, os níveis de produção, a renda e o emprego, em particular para as 

pequenas e médias empresas. A infraestrutura também tem impacto nos custos e na qualidade do serviço no 

comércio internacional (logística comercial), que determina a competitividade nos mercados de exportação / 

importação. Finalmente, tem um impacto nos custos domésticos de transação e no acesso à informação do 

mercado, permitindo assim que a economia aproveite os ganhos de eficiência das políticas de liberalização do 

mercado" (tradução nossa). “Infrastructure thereby affects profitability, levels of output, income, and 

employment, particularly for small-medium scale enterprises. Infrastructure also has an impact on the costs and 

service quality in international trade (trade logistics), which determines competitiveness in export/import 

markets. Finally, it has an impact on domestic transaction costs and access to market information-thus permitting 

the economy to enjoy efficiency gains from policies of market liberalization”. (KESSIDES, Christine. The 

Contributions of Infrastructure to Economic Development: A Review of Experience and Policy Implications. 

World Bank Discussion Papers nº 2013. Sept. 1993, pp. 1-48. Disponível em: 

https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/0-8213-2628-7. Acesso em 25/07/2017). 

187 “When a country has poor transport infrastructure, firms need to have high levels of inventories, to account 

for contingencies. Maintaining such levels is expensive because it ties up capital, which has a high cost in the 

region. This significantly increases unit costs, lowering competitiveness and productivity. The relevance of 

infrastructure as determinant of logistics costs is enormous. Logistics costs, being defined as the costs incurred to 

take a given good from the producer to the consumer, are heavily determined by the availability and quality of 

infrastructure. Infrastructure influences directly transport costs and indirectly the level of inventories and 

consequently financial costs, the main components of logistics costs. A variety of studies emphasize the fact that 

infrastructure stock and quality, by lowering logistics costs, has a significant impact on countries’ 

competitiveness”. (GONZALEZ, Julio A.; GUASCH, Jose Luis; SEREBRISKY, Tomas. Latin America: 

Addressing High Logistics Costs and Poor Infrastructure for Merchandise Transportation and Trade 

Facilitation. World Bank: Consulta de San José 2007. Disponível em: 

http://www.iadb.org/res/ConsultaSanJose/files/Infrastructure_Guasch_SP_Final.pdf. Acesso em: 27/07/2017). 

https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/0-8213-2628-7
http://www.iadb.org/res/ConsultaSanJose/files/Infrastructure_Guasch_SP_Final.pdf
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que os demais poderão ser adquiridos em outras regiões. Somente pode existir a integração do 

mercado nacional e a consequente especialização da produção se existir infraestrutura de 

transportes188.  

O transporte, em regra, não é uma atividade fim. É uma atividade meio189. O 

transporte permite o deslocamento de pessoas, de bens, de produtos, de serviços e a integração 

nacional da economia190. O desenvolvimento econômico depende da existência de uma 

infraestrutura transportes e é por ela fomentado. Sem a infraestrutura de transportes, uma 

região se torna uma ilha, isolada, sem se beneficiar e participar da atividade econômica 

desenvolvida pelo todo191.  

O transporte não é fundamental apenas para as atividades econômicas. Direitos 

sociais podem ser tornar inviáveis sem a existência de uma infraestrutura de transportes. O 

direito ao trabalho, à educação e a redução das desigualdades sociais é diretamente 

influenciado pela infraestrutura de transportes.  

Uma infraestrutura que permita o transporte eficiente é pressuposto para que se 

iniciem em determinadas localidades atividades econômicas, geração de emprego e 

                                                           
188 “Graças ao transporte é possível aproveitar melhor as riquezas e a capacidade produtiva de um lugar. Com 

efeito, deslocando-se o excedente da produção de um grupo humano para satisfazer as necessidades de outro, 

evita-se o desperdício; por outro lado, com a possibilidade de colocação das riquezas, todo o potencial de energia 

humana ou de outra natureza poderá ser utilizado para produzi-las...enseja o transporte ainda o deslocamento 

desse elemento humano dos lugares onde se apresenta ocioso ou pouco produtivo, para as regiões onde possa ser 

mais bem aproveitado, como ocorre nas migrações internas ou internacionais, espontâneas ou dirigidas... desse 

duplo aproveitamento (da riqueza produzida e da capacidade para produzi-la) resultará o desenvolvimento 

econômico de um povo, com o consequente bem-estar social”. (MENDONÇA, Fernando. Direito dos 

Transportes. 2ª edição. São Paulo: Saraiva, 1990. p. 9).  

189 “...a infraestrutura não deve nunca ser confundida com fim último, mas, sim como pressuposto de 

desenvolvimento socioeconômico, e do desenvolvimento especificamente encartado na Constituição, que nos 

oferece os fins a serem alcançados, bem como os instrumentos para viabilizá-los, dentro de um modelo 

econômico também previamente desenhado em suas grandes linhas pela Constituição econômica”. (TAVARES, 

André Ramos. Acesso especial à infraestrutura rodoviária e práticas administrativas inconstitucionais. Revista de 

Direito Administrativo e Infraestrutura, vol. 1/2017, p. 39-67, abr-jun 2017).  

190 “Os transportes, como atividade meio, de apoio à produção de bens e serviços, são essenciais para o 

aproveitamento do potencial produtivo de um país ou região. Estão na linha de frente das questões ligadas ao 

desenvolvimento econômico e social, à geração de empregos, à ocupação territorial, à energia e ao meio 

ambiente. Isto porque respondem por importantes parcelas da formação do capital, da ocupação da mão-de-obra, 

do consumo de insumos energéticos e da formação de clusters produtivos e eixos de desenvolvimento. 

Requerem, ainda, para a manutenção, operação e ampliação de seus serviços, substanciais parcelas de recursos 

dos setores público e privado”. (BARAT, Josef. Logística, Transporte e Desenvolvimento: a visão 

macroeconômica. São Paulo: CLA, 2007. p. 39.)  

191 “A infraestrutura pode funcionar como um instrumento de segregação se determinadas regiões ficarem a 

latere dos investimentos. Por conta disso é que o mito de que as obras de infraestrutura servem somente para 

atender à camada mais rica da população deve ser desconstruído, visto que ela é de extrema relevância para as 

camadas sociais mais desfavorecidas”. (CARVALHO, André Castro. Direito da Infraestrutura: perspectiva 

pública. São Paulo: Quartier Latin, 2014, p. 268-269). 
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investimentos privados192. Sem infraestrutura de transportes, não haverá condições para o 

exercício do direito ao trabalho, visto que os trabalhadores dependem da existência daquela 

para chegarem aos seus postos de trabalho. Ademais, com uma infraestrutura de transportes 

adequada, as camadas sociais antes marginalizadas pela dificuldade de acesso aos centros 

onde se desenvolvem as atividades econômicas, conseguem aproveitar oportunidades de 

emprego e renda193.  

Uma infraestrutura eficiente diminui os custos de produção, fomentando a abertura 

de novos postos de trabalho194. Um empregador irá escolher o local onde irá instalar sua 

unidade de produção levando em consideração a infraestrutura existente no local. Também, a 

atividade de fomentar a infraestrutura é um fato que estimula a economia, em razão da 

atividade econômica diretamente decorrente de sua construção e manutenção, sendo 

considerada, inclusive uma eficiente medida anticíclica195, provocando, de imediato, efeitos 

positivos na renda e emprego196. Nesse sentido, Alicia H. Munnell e Leah M. Cook: 

                                                           
192 “A competitividade de um país é influenciada pelo estágio de evolução da sua infraestrutura. Os 

investimentos nessa área viabilizam ciclos sustentáveis de desenvolvimento e aumentam a taxa de crescimento 

do PIB. Ao se planejar um sistema de infraestrutura, devem ser consideradas as necessidades atuais e futuras de 

todas as cadeias produtivas, o crescimento da população e o atingimento de metas sociais”. (KASSAB, Gilberto. 

Apresentação e Prefácio in: CONTANI, Eduardo Augusto do Rosário; SAVOIA, José Roberto Ferreira (orgs). 

Infraestrutura no Brasil. São Paulo: Atlas, 2017).  

193 “Conceitualmente, a infraestrutura ajuda os indivíduos mais pobres e as áreas subdesenvolvidas a se 

conectarem às atividades econômicas essenciais, permitindo-lhes assim acessar oportunidades produtivas 

adicionais” (tradução nossa). “Conceptually, infrastructure helps poorer individuals and underdeveloped areas to 

get connected to core economic activities, thus allowing them to access additional productive opportunities”. 

(CALDERON, César; SERVÉN, Luis. The Effects of Infrastructure Development on Growth and Income 

Distribution. Documento de Trabajo nº 270. Banco Central de Chile. Sept. 2004. Disponível em: 

http://www1.worldbank.org/publicsector/pe/PEAMMarch2005/WPS3400.pdf. Acesso em 24/07/2017).  

194 "Os serviços de infraestrutura, como o transporte, a água e a eletricidade, são insumos intermediários para a 

produção, e qualquer redução desses custos de insumos aumenta a rentabilidade da produção, permitindo 

maiores níveis de produção, renda e / ou emprego” (tradução nossa). “Infrastructure services, such as transport, 

water, and electricity, are intermediate inputs to production, and any reduction in these input costs raises the 

profitability of production, thus permitting higher levels of output, income, and/or employment”. (KESSIDES, 

Christine. The Contributions of Infrastructure to Economic Development: A Review of Experience and Policy 

Implications. World Bank Discussion Papers nº 2013. Sept. 1993, pp. 1-48. Disponível em: 

https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/0-8213-2628-7. Acesso em 25/07/2017).   

195 “É interessante notar que as infraestruturas, quando estão em época de construção, costumam exercer o eu a 

doutrina chama de “efeito de arraste na economia, principalmente se usada por políticas anticíclicas (também 

denominado de efeito multiplicador econômico) trazendo crescimento econômico na maturação dos 

investimentos. Esse efeito pode ser também pró-cíclico, principalmente para aquelas obras de tempo de 

construção de longo prazo, além da questão da manutenção da infraestrutura – o que também impulsiona a 

criação de empregos, principalmente para mão de obra que não exija qualificação especializada”. (CARVALHO, 

André Castro. Direito da Infraestrutura: perspectiva pública. São Paulo: Quartier Latin, 2014, p. 264).  

196 "O financiamento da infraestrutura tem implicações importantes para a estabilidade macroeconômica. Como 

ferramenta anticíclica, o investimento em infraestrutura pode gerar emprego e demanda do consumidor no curto 

prazo, bem como no longo prazo (quando o investimento é bem escolhido)." (Tradução nossa). “The financing 

of infrastructure has important implications for macroeconomic stability. As a countercyclical tool, infrastructure 

http://www1.worldbank.org/publicsector/pe/PEAMMarch2005/WPS3400.pdf
https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/0-8213-2628-7.%20Acesso%20em%2025/07/2017
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A infraestrutura poderia influenciar as decisões de localização das empresas 

e dos agregados familiares. Por exemplo, as estradas de alta qualidade, os 

sistemas de esgoto, as escolas e os hospitais deverão encorajar as pessoas a 

se mudar para uma determinada área; da mesma forma, as empresas que 

exigem grandes quantidades de água em seu processo de produção, como o 

tingimento de tecidos, seriam atraídas, tudo de igual, em áreas com 

instalações de abastecimento de água capazes de satisfazer suas 

necessidades197.  (tradução nossa). 

 

Em razão da globalização, as atividades econômicas são realizadas em todos os 

lugares do mundo. Se um país não tiver infraestrutura, as forças produtivas podem se dirigir 

para outro, onde exista uma infraestrutura melhor. A falta de infraestrutura, num contexto de 

produção globalizada, pode ocasionar a perda de produção industrial e de serviços para outros 

países, com sérios comprometimentos nos níveis de empregos e na balança comercial de uma 

nação198. 

Não somente o emprego, mas a educação também é diretamente impactada pelas 

condições das infraestruturas de transportes. Estas permitem um melhor acesso dos alunos aos 

estabelecimentos de ensino199, com consequente redução de faltas de alunos e professores, 

                                                                                                                                                                                     
investment can generate employment and consumer demand in the short term, as well as in the longer term 

(when the investment is well chosen)”. (KESSIDES, Christine. The Contributions of Infrastructure to Economic 

Development: A Review of Experience and Policy Implications. World Bank Discussion Papers nº 2013. Sept. 

1993, pp. 1-48. Disponível em: https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/0-8213-2628-7. Acesso em 

25/07/2017) 

197 “Infrastructure could influence the location decisions of both firms and households. For example, high-quality 

roads, sewer systems, schools, and hospitals would be expected to encourage people to move to a given area; 

similarly, firms requiring large amounts of water in their production process, such as fabric dyeing, would be 

attracted, all else equal, to areas with water supply facilities that can meet their needs”. (MUNNELL, Alicia H.; 

COOK, Leah M. How Does Public Infrastructure Affect Regional Economic Performance? New England 

Economic Review, September/October, 1990, pp. 69-112. Disponível em: 

https://www.bostonfed.org/publications/new-england-economic-review/1990-issues/issue-september-october-

1990/how-does-public-infrastructure-affect-regional-economic-performance.aspx. Acesso em 28/07/2017).  

198 “Além disso, os impactos geográficos de uma rodovia podem resultar do fato de que melhorar a infraestrutura 

rodoviária pode alterar a vantagem comparativa entre os locais, levando à redistribuição espacial das atividades 

econômicas dos Estados com instalações rodoviárias relativamente precárias para aqueles com sistemas de 

infraestrutura rodoviária bem desenvolvidos” (tradução nossa). “In addition, geographic spillovers of highway 

impacts could arise from the fact that improving highway infrastructure may alter the comparative advantage 

across locations, leading to the spatial redistribution of economic activities from states with relatively poor 

highway facilities to those with well-developed highway infrastructure systems”. (JIWATTANAKULPAISARN, 

Piyapong; NOLAND, Robert B.; GRAHAM, Daniel J.; POLAK, John W. Highway infrastructure and state-level 

employment: A causal spatial analysis. Papers in Regional Science, Volume 88 Number 1 March 2009, pp. 133-

159. Disponível em: https://www.econbiz.de/Record/highway-infrastructure-and-state-level-employment-a-

causal-spatial-analysis-jiwattanakulpaisarn-piyapong/10005186126. Acesso em 27/07/2017). 

199 “Os impactos relacionados ao transporte ocorrem principalmente na diminuição do tempo de viagem até as 

escolas, na maior facilidade para instalá-las e na queda do índice de desastres ambientais que afetam o 

desempenho educacional”. (WORLD BANK. Como Revitalizar os Investimentos em Infraestrutura no Brasil: 

https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/0-8213-2628-7.%20Acesso%20em%2025/07/2017
https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/0-8213-2628-7.%20Acesso%20em%2025/07/2017
https://www.bostonfed.org/publications/new-england-economic-review/1990-issues/issue-september-october-1990/how-does-public-infrastructure-affect-regional-economic-performance.aspx
https://www.bostonfed.org/publications/new-england-economic-review/1990-issues/issue-september-october-1990/how-does-public-infrastructure-affect-regional-economic-performance.aspx
https://www.econbiz.de/Record/highway-infrastructure-and-state-level-employment-a-causal-spatial-analysis-jiwattanakulpaisarn-piyapong/10005186126
https://www.econbiz.de/Record/highway-infrastructure-and-state-level-employment-a-causal-spatial-analysis-jiwattanakulpaisarn-piyapong/10005186126
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refletindo nos índices de evasão escolar200. Segundo Calderon e Servén, "um melhor sistema 

de transporte e uma rede rodoviária mais segura ajudam a aumentar o atendimento dos 

serviços de educação201”. Ou seja, a infraestrutura de transportes pode ser decisiva para 

reduzir os índices de analfabetismo.  

Os índices de saúde da população melhoram com uma infraestrutura de transportes 

adequada. Ocorre uma diminuição na quantidade de acidentes, com quedas significativas nas 

taxas de mortalidade202. A possibilidade de mobilidade proporciona acesso aos 

estabelecimentos de saúde, aumentando a eficiência de políticas públicas preventivas203.  Por 

fim, uma rede eficiente de transporte coletivo nas grandes cidades ocasiona melhorias 

consideráveis nos índices de poluição, com efeitos diretos nos índices de mortes e doenças a 

ela associadas204.  

                                                                                                                                                                                     
políticas públicas para uma melhor participação do setor privado. Relatório n°. 36624-BR do Departamento de 

Finanças, Setor Privado e Infra-estrutura Região da América Latina e do Caribe, nov. 2007, disponível em: 

http://siteresources.worldbank.org/INTLACBRAZILINPOR/Resources/Como_Revitalizar_Investimentos_Infra_

PORv1.pdf. Acesso em 01/08/2017).  

200 “Para uma menina afro-descendente no Estado de São Paulo, o acesso aos serviços de infra-estrutura está 

associado a uma redução de 20% na probabilidade de estar 6 ou mais dias por ano ausente da escola e a uma 

melhora de 11% a 13% em suas notas”. (WORLD BANK. Como Revitalizar os Investimentos em Infraestrutura 

no Brasil: políticas públicas para uma melhor participação do setor privado. Relatório n°. 36624-BR do 

Departamento de Finanças, Setor Privado e Infra-estrutura Região da América Latina e do Caribe, nov. 2007, 

disponível em: 

http://siteresources.worldbank.org/INTLACBRAZILINPOR/Resources/Como_Revitalizar_Investimentos_Infra_

PORv1.pdf. Acesso em 01/08/2017).  

201 “Regarding education, a better transportation system and a safer road network help raise school attendance”. 

(CALDERON, César; SERVÉN, Luis. The Effects of Infrastructure Development on Growth and Income 

Distribution. Documento de Trabajo nº 270. Banco Central de Chile. Sept. 2004. Disponível em: 

http://www1.worldbank.org/publicsector/pe/PEAMMarch2005/WPS3400.pdf. Acesso em 24/07/2017). 

202 "Além da ligação óbvia entre água e saneamento e saúde, a qualidade das infraestruturas de transporte e 

comunicação pode afetar o acesso aos serviços de saúde; a poluição do ar e os riscos de segurança ligados ao 

transporte motorizado (por exemplo, acidentes rodoviários em rotas congestionadas) também afetam morbidade 

e mortalidade, particularmente em áreas densamente povoadas onde os pobres são frequentemente concentrados 

" (tradução nossa). “In addition to the obvious linkage between water and sanitation and health, the quality of 

transport and communication infrastructure can affect access to health care; pollution of air and safety hazards 

connected to motor transport (e.g., road accidents on congested routes) also affect morbidity and mortality, 

particularly in densely populated areas where the poor are often concentrated”. (KESSIDES, Christine. The 

Contributions of Infrastructure to Economic Development: A Review of Experience and Policy Implications. 

World Bank Discussion Papers nº 2013. Sept. 1993, pp. 1-48. Disponível em: 

https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/0-8213-2628-7. Acesso em 25/07/2017). 

203 “No Marrocos, o desenvolvimento de rodovias rurais promoveu melhores condições de saúde ao permitir 

aprimorar a dieta das pessoas com acesso a maiores variedades de alimentos, bem como no aumento de visitas de 

pacientes às clínicas. Houve também evolução na educação, com o crescimento das matrículas de meninas nas 

escolas e diminuição nas faltas dos professores e alunos”. (CARVALHO, André Castro. Direito da 

Infraestrutura: perspectiva pública. São Paulo: Quartier Latin, 2014, p. 273).  

204 “A poluição do ar produzida pelos transportes em países em desenvolvimento contribui para a morte 

prematura de mais de 0,5 milhão de pessoas por ano e impõe um custo econômico que chega a 2% do PIB desses 

países”. (BRASIL. Câmara dos Deputados. O desafio da Mobilidade Urbana. Centro de Estudos e Debates 

http://siteresources.worldbank.org/INTLACBRAZILINPOR/Resources/Como_Revitalizar_Investimentos_Infra_PORv1.pdf.%20Acesso%20em%2001/08/2017
http://siteresources.worldbank.org/INTLACBRAZILINPOR/Resources/Como_Revitalizar_Investimentos_Infra_PORv1.pdf.%20Acesso%20em%2001/08/2017
http://siteresources.worldbank.org/INTLACBRAZILINPOR/Resources/Como_Revitalizar_Investimentos_Infra_PORv1.pdf.%20Acesso%20em%2001/08/2017
http://siteresources.worldbank.org/INTLACBRAZILINPOR/Resources/Como_Revitalizar_Investimentos_Infra_PORv1.pdf.%20Acesso%20em%2001/08/2017
http://www1.worldbank.org/publicsector/pe/PEAMMarch2005/WPS3400.pdf
https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/0-8213-2628-7
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A desigualdade social é diminuída em decorrência da construção de uma 

infraestrutura de transportes. As propriedades dos mais pobres se valorizam em razão de uma 

nova infraestrutura de transportes; por exemplo, uma ferrovia ou rodovia pode transformar 

propriedades desvalorizadas em áreas valorizadas, ocasionando, de forma direta, o 

crescimento patrimonial de parcela da população205. Segundo Christine Kessides, "os 

investimentos nas infraestruturas frequentemente melhoram determinada região e, assim, 

afetam os valores da terra e, consequentemente, a riqueza206". Ademais, com a possibilidade 

de deslocamento para os locais onde são exercidas as atividades econômicas, ocorre a 

melhoria da renda das populações carentes, em razão do aproveitamento de melhores 

oportunidades de emprego.  

Percebe-se que uma infraestrutura de transportes pode melhorar índices de emprego, 

escolaridade, saúde, bem como diminuir a desigualdade social. Até mesmo o direito 

fundamental de ir e vir depende da existência de uma infraestrutura de transportes207. O 

investimento estatal em infraestrutura é uma ação com efeitos imediatos na redução da 

pobreza e da desigualdade, gerando desenvolvimento econômico e social, quebrando barreiras 

                                                                                                                                                                                     
Estratégicos, Consultoria Legislativa. http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/25220. Acesso em 

02/08/2017).  

205 “Na mesma linha, o acesso à infraestrutura pode aumentar o valor dos ativos dos pobres. Por exemplo, 

pesquisas recentes relacionam o valor patrimonial das áreas de fazenda pobres - como avaliado pelo valor 

presente líquido dos lucros gerados pelas suas culturas - para a distância aos mercados agrícolas. As melhorias 

na comunicação e nos serviços rodoviários implicam ganhos de capital para esses agricultores pobres. O 

desenvolvimento da infraestrutura também pode ter um impacto desproporcional no capital humano dos pobres 

e, portanto, em suas oportunidades de emprego e perspectivas de renda. Isso se refere não apenas à educação, 

mas o mais importante para a saúde” (tradução nossa). “Along the same lines, infrastructure access can raise the 

value of the assets of the poor. For example, recent research links the asset value of poor farm areas -- as proxied 

by the net present value of the profits generated by their crops —to the distance to agricultural markets. 

Improvements in communication and road services imply capital gains for these poor farmers. Infrastructure 

development can also have a disproportionate impact on the human capital of the poor, and hence on their job 

opportunities and income prospects. This refers not only to education, but most importantly to health”. 

(CALDERON, César; SERVÉN, Luis. The Effects of Infrastructure Development on Growth and Income 

Distribution. Documento de Trabajo nº 270. Banco Central de Chile. Sept. 2004. Disponível em: 

http://www1.worldbank.org/publicsector/pe/PEAMMarch2005/WPS3400.pdf. Acesso em 24/07/2017).  

206 “Investments in infrastructure facilities are most often fixed in place, and thereby affect land values and 

consequently wealth”. (KESSIDES, Christine. The Contributions of Infrastructure to Economic Development: A 

Review of Experience and Policy Implications. World Bank Discussion Papers nº 2013. Sept. 1993, pp. 1-48. 

Disponível em: https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/0-8213-2628-7. Acesso em 25/07/2017).  

207 “Os transportes são setores-chave porque têm capacidade de influir decisivamente nos resultados das demais 

atividades da economia, principalmente em relação ao incremento da produtividade e do bem-estar da totalidade 

dos agentes econômicos. Os mercados de transportes são intensivos em capital, indispensáveis ao exercício de 

praticamente todas as atividades da vida social moderna (e condição necessária à fruição do direito fundamental 

de ir e vir) e se estruturam em torno de ativos que têm, na maioria das vezes, características de monopólios 

naturais”.  (SILVA, Danilo Tavares. Desestatização da infraestrutura federal de transportes e financiamento 

público: alguns pontos de discussão. In: BERCOVICI, Gilberto; VALIM, Rafael. Elementos de Direito da 

Infraestrutura. São Paulo: Contracorrente, 2015. p. 241-276). 

http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/25220
http://www1.worldbank.org/publicsector/pe/PEAMMarch2005/WPS3400.pdf.%20Acesso%20em%2024/07/2017
https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/0-8213-2628-7.%20Acesso%20em%2025/07/2017
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que impedem o acesso à riqueza208, razão pela qual deve ser erigido ao topo das prioridades 

de qualquer Estado, em especial dos subdesenvolvidos, como o Brasil209
. Investindo em 

infraestrutura de transportes, o Brasil estará cumprindo, de forma eficiente, seu dever de 

reduzir as desigualdades sociais e regionais, tal como previsto no art. 3º III da Constituição 

Federal.  

De outro lado, se o Estado não investir em infraestrutura, estará descumprindo os 

objetivos fundamentais previstos no art. 3º da Constituição Federal210. A falta de 

infraestrutura é um fator determinante de marginalização e exclusão social211. Ao não 

proporcionar o acesso à infraestrutura de transportes a determinada parcela da população212, o 

Estado impede que esta tenha qualquer possibilidade de desenvolvimento econômico e social. 

                                                           
208 “Por exemplo, a construção de uma rodovia pode reduzir o congestionamento e, portanto, proporcionar uma 

saúde melhor (melhoria da qualidade do ar devido a menos poluição atmosférica), mais segurança (menos 

acidentes), mais atividades recreativas (melhor acesso), oportunidades econômicas (melhor acesso a empregos 

suburbanos) e lazer (tempo ocioso) ” (tradução nossa). “For instance, the construction of a freeway may reduce 

congestion and thereby support better health (improved air quality due to less smog), greater safety (fewer 

accidents), recreational activities (better access), economic opportunity (improved access to suburban jobs), and 

leisure (more discretionary time)”. (ASCHAUER, David Alan. Why Is Infrastructure Important? Conference 

series - Federal Reserve Bank of Boston. v. 34.  June 1990, p. 21-50. Disponível em: 

https://www.bostonfed.org/-/media/Documents/conference/34/conf34b.pdf). Acesso em 24/07/2017. 

209 “Finalmente, e talvez o mais importante, a conclusão de que a infraestrutura aumenta o crescimento e diminui 

a desigualdade de renda, resultando que o desenvolvimento da infraestrutura pode ser um ingrediente-chave para 

a redução da pobreza. Além de aumentar o nível geral de renda da sociedade, ajuda a aumentar a renda dos 

pobres. Isso sugere que o desenvolvimento da infraestrutura deve se classificar no topo da agenda de redução da 

pobreza” (tradução nossa). “Finally, and perhaps most importantly, the conclusion that infrastructure both raises 

growth and lowers income inequality implies that infrastructure development may be a key win-win ingredient 

for poverty reduction. In addition to raising society’s overall level of income, it would help raise the income of 

the poor more than proportionately. This suggests that infrastructure development should rank at the top of the 

poverty reduction agenda”. (CALDERON, César; SERVÉN, Luis. The Effects of Infrastructure Development on 

Growth and Income Distribution. Documento de Trabajo nº 270. Banco Central de Chile. Sept. 2004. Disponível 

em: http://www1.worldbank.org/publicsector/pe/PEAMMarch2005/WPS3400.pdf. Acesso em 24/07/2017).  

210 Sobre o art. 3º da CF: “O artigo 3º da Constituição de 1988 é um instrumento normativo que transformou fins 

sociais e econômicos em jurídicos, atuando como linha de desenvolvimento e de interpretação teleológica de 

todo o ordenamento constitucional”. (BERCOVICI, Gilberto. Política econômica e direito econômico. Pensar, 

Fortaleza, v. 16, n. 2, p. 562-588, jul. /dez. 2011). 

211 Os mais pobres são que menos têm acesso à infraestrutura: "Em muitos países, se não na maioria, os grupos 

de baixa renda geralmente têm menos acesso aos serviços de infraestrutura ou têm com menor qualidade quando 

estão disponíveis, comparado aos grupos de renda mais alta dentro de determinada população ou país" (tradução 

nossa).  “In many, if not most, countries, low income groups generally have less access to infrastructure services, 

or face lower quality of such services when they are available, than higher income groups within any given 

population or country”. (KESSIDES, Christine. The Contributions of Infrastructure to Economic Development: 

A Review of Experience and Policy Implications. World Bank Discussion Papers nº 2013. Sept. 1993, pp. 1-48. 

Disponível em: https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/0-8213-2628-7. Acesso em 25/07/2017).  

212 “A infraestrutura também tem impactos na produtividade do trabalho e disponibilidade de emprego - essas 

conexões implicam que a falta de serviços básicos de infraestrutura pode ser um fator que determina se 

indivíduos e famílias permanecem pobres" (tradução nossa). “Infrastructure also has impacts on labor 

productivity and availability of employment-these connections imply that the lack of basic infrastructure services 

can be a factor determining whether individuals and households remain poor”. (Ibid.) 

https://www.bostonfed.org/-/media/Documents/conference/34/conf34b.pdf
http://www1.worldbank.org/publicsector/pe/PEAMMarch2005/WPS3400.pdf.%20Acesso%20em%2024/07/2017
https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/0-8213-2628-7.%20Acesso%20em%2025/07/2017
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A pobreza213 é uma medida que se refere não somente à falta de recursos financeiros, como 

também à falta de infraestrutura214. Conforme alerta de Bercovici215, “quando o Estado se 

afasta, terceiriza ou abandona a infraestrutura, as vítimas são sempre os economicamente mais 

vulneráveis, ampliando a marginalização e a exclusão”. A postura do Brasil em não prover a 

infraestrutura necessária à população ocasiona a ineficácia dos direitos sociais e impede o 

desenvolvimento econômico do país216. Assim, sem infraestrutura de transporte, não há 

desenvolvimento econômico e social217, conforme lição de Christine Kessides: 

                                                           
213 “Os serviços de infraestrutura são fundamentais para a produtividade pessoal e a oportunidade de avançar. 

Embora isso seja intuitivo para a eletricidade e os serviços de telecomunicações que trazem consigo a promessa 

de conectividade e maior produtividade, também é verdade para as estradas e serviços de transporte. Acesso a 

mercados, empregos, cuidados de saúde e educação, os pobres extremos nas comunidades rurais da América 

Latina vivem em média 5 km ou mais da estrada pavimentada mais próxima, quase duas vezes maior que as 

famílias rurais não pobres” (tradução nossa). “Infrastructure services are central to personal productivity and the 

opportunity for advancement. While this is intuitive for electricity and telecommunication services, which bring 

with them the promise of connectivity and higher productivity, it is also true for roads and transport services. 

Access to markets, jobs, health care and education, the extreme poor in rural communities in Latin America live 

on average 5 kilometers or more from the nearest paved road, which is almost twice as far as non-poor rural 

households”. (GONZALEZ, Julio A.; GUASCH, Jose Luis; SEREBRISKY, Tomas. Latin America: Addressing 

High Logistics Costs and Poor Infrastructure for Merchandise Transportation and Trade Facilitation. World 

Bank: Consulta de San José 2007. Disponível em: 

http://www.iadb.org/res/ConsultaSanJose/files/Infrastructure_Guasch_SP_Final.pdf. Acesso em: 27/07/2017). 

214 “Os serviços de infraestrutura, como água limpa, transportes e comunicações, são importantes benefícios de 

consumo, e sua disponibilidade é uma medida do bem-estar básico da população. Nesse sentido, os indivíduos 

são pobres porque (na medida em que) não têm acesso a serviços de infraestrutura de qualidade necessária. Na 

Índia, em 1981-91, a população que vivia em favelas cresceu mesmo quando a pobreza caiu, medido por 

indicadores de renda e consumo de alimentos. Assim, as dimensões da pobreza e as políticas necessárias para 

enfrentar a pobreza estão mudando nos países em desenvolvimento e a infraestrutura está se tornando uma 

questão central de pobreza” (tradução nossa). “Infrastructure services such as clean water, transport, and 

communications are important consumption benefits, and their availability is a measure of the basic welfare of 

the population. In this sense, individuals j poor because (insofar as) they do not have access to infrastructure 

services of the necessary quality. In India, over 1981-91, the population living in slums grew even while poverty 

fell, as measured by indicators of income and food consumption. Thus, the dimensions of poverty and likewise, 

the policies needed to address poverty, are changing in developing countries and infrastructure is becoming a 

central poverty issue”. (KESSIDES, op. cit.)  

215 BERCOVICI, Gilberto. Infraestrutura e Desenvolvimento. In: BERCOVICI, Gilberto; VALIM, Rafael. 

Elementos de Direito da Infraestrutura. São Paulo: Contracorrente, 2015, p. 17-26. 

216 “A necessidade de atender à procura social de infraestruturas e serviços de interesse público não pode ser 

mantida insatisfeita pelas Administrações por um longo período de tempo, embora as restrições orçamentais não 

tenham sido totalmente resolvidas durante o mesmo, com risco de deterioração irreversível das condições de 

coesão social e desenvolvimento econômico de um país” (tradução nossa). “La necesidad de atender la demanda 

social de infraestructuras y servicios de interés público no puede mantenerse insatisfecha, por parte de las 

Administraciones, durante un plazo dilatado de tiempo, aunque las restricciones presupuestarias no hayan 

conseguido solventarse plenamente durante el mismo, a riesgo de deteriorar irreversiblemente las condiciones de 

cohesión social y desarrollo económico de un país”. (RIDAO MARTÍN, Joan. La colaboración entre el sector 

público y el sector privado en proyectos complejos de infraestructuras y servicios públicos. Una revisión crítica 

del marco legal en España. Revista Española de Ciencia Política, p.  89-117, mar. 2014). 

217 “Dentre os deveres estatais está o de promover o crescimento econômico qualitativo, o desenvolvimento 

pleno, que inclui o desenvolvimento regional e o do mercado consumidor interno. Para tanto, é preciso promover 

incessantemente a infraestrutura do país”. (TAVARES, André Ramos. Acesso especial à infraestrutura 

rodoviária e práticas administrativas inconstitucionais. Revista de Direito Administrativo e Infraestrutura, vol. 

1/2017, p. 39-67, abr-jun 2017).  

http://www.iadb.org/res/ConsultaSanJose/files/Infrastructure_Guasch_SP_Final.pdf
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Desenvolvimentos de infraestrutura, como a melhoria do transporte, que 

reduz o tempo de trabalho dos trabalhadores em atividades não produtivas ou 

que melhoram o estado de saúde (por exemplo, através de um melhor acesso 

a água potável e saneamento), elevam os retornos econômicos ao trabalho. 

Do mesmo modo, a falta de acesso acessível à infraestrutura adequada é um 

fator chave que determina a natureza e a persistência da pobreza218. 

(tradução nossa). 

 

O desenvolvimento é um direito fundamental que deve ser fomentado pelo Estado219. 

O desenvolvimento não é o mero crescimento econômico220. Conforme lição de Eros Grau221, 

“o processo de desenvolvimento deve levar a um salto, de uma estrutura social para outra, 

acompanhado da elevação do nível econômico e do nível cultural-intelectual comunitário”. 

Sem o desenvolvimento, não ocorre a concretização do princípio da dignidade da pessoa 

humana222. Em razão da sua intima ligação com os direitos fundamentais e com o princípio da 

dignidade da pessoa humana, o direito ao desenvolvimento é um direito fundamental 

reconhecido pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, conforme Declaração 

do Direito ao Desenvolvimento223. E cabe ao Estado promover as políticas públicas 

necessárias ao desenvolvimento: 

                                                           
218 “Infrastructure developments, such as improved transport, which reduce workers' time spent on 

nonproductive activities, or which improve health status (e.g. through better access to clean water and 

sanitation), raise the economic returns to labor. By the same token, the lack of affordable access to adequate 

infrastructure is a key factor determining the nature and persistence of poverty”. (KESSIDES, Christine. The 

Contributions of Infrastructure to Economic Development: A Review of Experience and Policy Implications. 

World Bank Discussion Papers nº 2013. Sept. 1993, pp. 1-48. Disponível em: 

https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/0-8213-2628-7. Acesso em 25/07/2017.) 

219 “Em outras palavras, à luz da atual Constituição da República Federativa do Brasil é possível concluir que o 

direito ao desenvolvimento é um direito fundamental que integra o nosso ordenamento jurídico-positivo”. 

(ANJOS FILHO, Robério Nunes dos. Direito ao Desenvolvimento. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 267-268) 

220 “...desenvolvimento nacional não pode ser confundido com o mero crescimento econômico do país. O 

desenvolvimento, em termos constitucionais, vai além, não podendo ser dissociado da dignidade da pessoa 

humana nem tampouco dos demais objetivos fundamentais, para cuja realização pode contribuir decisivamente”. 

(Ibid., p. 272).  

221 GRAU, Eros. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 17ª edição. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 213.  

222 “O desenvolvimento nacional é indispensável para assegurar a disponibilidade de recursos destinados à 

realização dos direitos fundamentais, em cujo núcleo se encontra a dignidade humana. Portanto, os direitos e 

garantias previstos constitucionalmente dependem, em maior ou menor extensão, do desenvolvimento nacional”. 

(JUSTEN FILHO, Marçal. Desenvolvimento nacional sustentado: contratações administrativas e o regime 

introduzido pela lei 12.349. Informativo Justen, Pereira, Oliveira e Talamini, Curitiba, n.º 50, abril 2011, 

disponível em http://www.justen.com.br//informativo.php? l=pt&informativo=50&artigo=1077, acesso em 

04/07/2017).  

223 “Art. 1. O direito ao desenvolvimento é um direito humano inalienável em virtude do qual toda pessoa 

humana e todos os povos têm direito a participar, contribuir e desfrutar do desenvolvimento econômico, social, 

cultural e político, no qual todos os direitos humanos e liberdades fundamentais possam ser plenamente 

https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/0-8213-2628-7.%20Acesso%20em%2025/07/2017
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Artigo 2.3. Os Estados têm o direito e o dever de formular políticas de 

desenvolvimento nacionais adequadas que visem a melhoria constante do 

bem-estar de toda a população e de todos os indivíduos, com base em sua 

participação ativa, gratuita e significativa no desenvolvimento e na 

distribuição dos benefícios resultantes disso”. (Tradução nossa)224.  

 

Porém, a situação da infraestrutura de transportes do Brasil é extremamente precária. 

Existe uma “crise de mobilidade urbana, aeroportos congestionados, aumento dos fretes por 

conta da piora da qualidade das estradas e da acessibilidade aos portos e pontos de transbordo, 

assim como a escassez de alternativas econômicas225”. A omissão estatal em cumprir o seu 

dever de fomentar a infraestrutura atinge de forma direta a concretização dos direitos 

fundamentais, sendo, assim, inconstitucional e, apesar de não ser passível de controle 

jurisdicional226. Consequentemente, o investimento em infraestrutura deve ser erigido ao 

patamar de uma política pública prioritária, inadiável e inafastável que deve ser 

imediatamente implementada, com a mesma prioridade orçamentária dada aos investimentos 

nos direitos sociais, inclusive mediante vinculação de receitas.   

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
realizados” (tradução nossa).  “Art. 1. The right to development is an inalienable human right by virtue of which 

every human person and all peoples are entitled to participate in, contribute to, and enjoy economic, social, 

cultural and political development, in which all human rights and fundamental freedoms can be fully realized”.  

224 “Article 2.3. States have the right and the duty to formulate appropriate national development policies that 

aim at the constant improvement of the well-being of the entire population and of all individuals, on the basis of 

their active, free and meaningful participation in development and in the fair distribution of the benefits resulting 

therefrom” (UNITED NATIONS. General Assembly. Declaration on the Right to Development. Disponível em: 

http://www.un.org/documents/ga/res/41/a41r128.htm. Acesso em: 09/07/2017).  

225 FRISCHTAK, Cláudio; DAVIES, Katharina. O investimento privado em infraestrutura e seu financiamento. 

In: PINHEIRO, Armando Castelar; FRISCHTAK, Cláudio. Gargalos e soluções na infraestrutura de 

transportes. Rio de Janeiro: FGV, 2014, p. 39-65.  

226 Conforme lição de Canotilho: “O incumprimento dos fins e objetivos da constituição é também 

inconstitucional, mas sua concretização depende essencialmente da luta política e dos instrumentos 

democráticos, ao passo que as omissões legislativas inconstitucionais, em sentido estrito, podem originar uma 

acção de inconstitucionalidade”. (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da 

Constituição. 7ª edição. Coimbra: Almedina, 2003, p. 1034) 

http://www.un.org/documents/ga/res/41/a41r128.htm
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3. A PASSAGEM DO ESTADO BUROCRÁTICO PARA O ESTADO 

GERENCIAL: O DESMONTE ESTATAL, A IMPLANTAÇÃO DO IDEAL 

NEOLIBERAL E O CAOS DA INFRAESTRUTURA NACIONAL 

Uma das formas de se construir infraestrutura é por meio de parcerias com a 

iniciativa privada. A forma e a intensidade da participação desta na implantação da 

infraestrutura pública irão decorrer da ideologia adotada acerca do papel do Estado na 

economia, predominando a participação estatal nos governos em que se pretende um Estado 

forte e intervencionista; por outro lado, se adotado o ideal liberal, a participação da iniciativa 

privada tende a ser mais intensa e menor o âmbito de atuação do Estado227.  

Não se pretende adotar uma ou outra ideologia política no presente estudo. 

Entretanto, não se pode desconsiderar o perfil de Estado previsto pela Constituição Federal, 

tendo em vista que a ideologia não pode ignorar, pelo menos no âmbito da Ciência do Direito, 

o que dispõe o ordenamento jurídico positivo. A Constituição Federal, ao estabelecer como 

objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a construção de uma sociedade 

livre, justa e solidária, a garantia do desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e da 

marginalização, a redução das desigualdades sociais e regionais e a promoção do bem de 

todos (art. 3º), descartou um Estado liberal. Este não é compatível com os interesses sociais 

que a Constituição garantiu, conforme lição de Gilberto Bercovici228: 

 

Com o advento do chamado Estado Social, governar passou a não ser mais a 

gerência de fatos conjunturais, mas, também, e sobretudo, o planejamento do 

futuro, com o estabelecimento de políticas a médio e longo prazo. Tornou-se 

corrente afirmar que, com o Estado Social, o government by polices vai além 

do mero government by law do liberalismo. A execução de políticas 

públicas, tarefa primordial do Estado, com a consequente exigência de 

racionalização técnica para a consecução dessas mesmas políticas, acaba por 

se revelar muitas vezes incompatível com as instituições clássicas do Estado 

Liberal. 

 

 

                                                           
227 “A esquerda demoniza o uso de mecanismos de mercado para melhorar a situação do Estado. A direito 

demoniza o uso do Estado para lidar com as falhas de mercado”. (DETTER, Dag; FÖLSTER, Stefan. A riqueza 

pública das Nações: como a gestão de ativos públicos pode impulsionar ou prejudicar o crescimento econômico. 

Tradução Claudia Gerpe Duarte, Eduardo Gerpe Duarte. São Paulo: Cultrix, 2016, p. 29).    

228 BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento: uma leitura a partir da Constituição de 

1988. São Paulo: 2005, Malheiros, p. 57/58.  
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Entretanto, não existe qualquer impedimento ao Estado de atrair o investimento 

privado para a promoção da infraestrutura229. O investimento privado é necessário230, mas 

somente deve ser perseguido mediante uma eficaz regulação estatal que impeça o 

enriquecimento ilícito em detrimento do erário público. Ademais, o investimento privado 

nunca poderá ser visto como um substituto do investimento público, mas somente como um 

complemento231.  

O Brasil, a partir dos anos 90, encaminhou-se no sentido de superar o Estado 

Burocrático com o objetivo de implantar um Estado Gerencial. Entretanto, conforme abaixo 

será demonstrado, foram cometidos diversos erros que contribuíram muito para o atual caos 

da infraestrutura nacional.  

 

3.1. O Estado patrimonialista, o Estado Burocrático e o Estado Gerencial 

O Estado, nas suas relações com o poder econômico privado, historicamente tem 

adotado três posturas: o Estado Patrimonialista, o Estado Burocrático e o Estado Gerencial. O 

patrimonialismo ocorre na primeira etapa de evolução do Estado, onde os detentores do poder 

econômico são os verdadeiros e únicos detentores do poder estatal. No Estado Patrimonialista, 

os governantes e demais agentes públicos direcionam toda a ação estatal para perpetuar a 

riqueza e o poder de determinada elite, em detrimento do interesse público, predominando a 

pessoalidade no trato com a Administração Pública232. O Estado brasileiro tem uma forte 

tradição patrimonialista. Nesse sentido, sempre atuais as palavras de Darcy Ribeiro233: 

                                                           
229 “Não há óbice constitucional algum a que o Poder Público, em regime de livre iniciativa, como é o nosso, se 

relacione com particulares empreendedores e acerte as fórmulas jurídicas idôneas para obter-lhes a colaboração 

mediante contrapartida econômica conveniente de parte a parte”. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Obra 

Pública a Custo Zero. (Instrumentos jurídicos para realização de obras públicas a custo financeiro zero). Revista 

Trimestral de Direito Público – RTDP, Belo Horizonte, n. 62, 2015. Disponível em: 

<http://bid.editoraforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=239466>. Acesso em: 2 fev. 2016). 

230 “As infra-estruturas e diversos serviços poderão ser disponibilizados aos utentes de modo diferenciado. 

Contudo, um leque alargado de prestigiados economistas defende que os projectos de desenvolvimento de infra-

estruturas, para serem sustentados no médio e longo prazo, obrigarão a uma parceria entre as entidades públicas 

e privadas”. (SILVA, José Manuel Braz da. Parcerias Público-Privadas. Coimbra: Almedina, 2016, p. 17).  

231 Sobre o caráter complementar do investimento privado em infraestrutura: “Para países de grandes dimensões 

como o Brasil, é irreal cogitar que a iniciativa se quede responsável por todas as infraestruturas; na mesma 

vereda, também é um contrassenso imaginar que o Estado baste por si só para provê-las de forma satisfatória, 

ainda mais em infraestruturas que dependam substancialmente de inovações tecnológicas – como as 

telecomunicações -, traço marcante da iniciativa privada”. (CARVALHO, André Castro. Direito da 

Infraestrutura: perspectiva pública. São Paulo: Quartier Latin, 2014, p. 301-302). 

232 Sobre o patrimonialismo: “O patrimonialismo é visto por Weber como um sistema no qual os funcionários 

não são admitidos em bases contratuais, mas são escravos ou clientes de quem detém o poder, sendo 

recompensados com benefícios em dinheiro ou outra espécie (natureza). As funções administrativas são 
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O ruim aqui, e efetivo fator causal do atraso, é o modo de ordenação da 

sociedade, estruturada contra os interesses da população, desde sempre 

sangrada para servir a desígnios alheios e opostos aos seus. Não há, nunca 

houve, aqui um povo livre, regendo seu destino na busca de sua própria 

prosperidade. O que houve e o que há é uma massa de trabalhadores 

explorada, humilhada e ofendida por uma minoria dominante, 

espantosamente eficaz na formulação e manutenção de seu próprio projeto 

de prosperidade, sempre pronta a esmagar qualquer ameaça de reforma da 

ordem social vigente.   

 

  Num Estado patrimonialista, ocorre o domínio pelo carisma e pela tradição234. 

Conforme lição de Irene Patrícia Nohara235, “o domínio carismático é legitimado com base na 

suposição de que o líder detém poderes e qualidades excepcionais, o que justifica a presença 

de discípulos no aparelho administrativo”. Já o domínio pela tradição se verifica quando os 

detentores do poder são aqueles que sempre o exerceram, não havendo qualquer alternância.  

O Estado Patrimonialista, entretanto, não é adequado ao pleno desenvolvimento do 

capitalismo, na medida em que proporciona o enriquecimento de um pequeno grupo 

econômico e impede que os demais possam ter acesso ao livre mercado, competindo em 

igualdade de condições, mediante melhores preços ou maior eficiência. Em razão da 

necessidade de proporcionar as condições necessárias ao pleno desenvolvimento do 

capitalismo, foi necessário substituir o patrimonialismo pelo Estado Burocrático. Neste, 

predomina o modelo de domínio racional-legal236, onde existem regras impessoais e abstratas 

                                                                                                                                                                                     
distribuídas com base na tradição ou no arbítrio do soberano, sendo todos os meios de administração 

considerados partes do patrimônio pessoal do detentor do poder”. (NOHARA, Irene Patrícia. Reforma 

Administrativa e Burocracia: impacto da eficiência na configuração do Direito Administrativo brasileiro. São 

Paulo: Atlas, 2012, p. 16).  

233 RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, p. 408.  

234 “O domínio tradicional é constituído pela crença em regras e poderes antigos, considerados imutáveis. O tipo 

daquele que ordena é o senhor e os que obedecem são considerados súditos, sendo o quadro administrativo 

formado de ‘servidores’...o domínio se divide numa área estritamente firmada pela tradição e outra pela graça ou 

pelo arbítrio, livres, onde o patriarca age, conforme seu prazer (de forma irracional, portanto), de acordo com a 

simpatia ou antipatias, isto é, pautado em pontos de vistas pessoais. O quadro administrativo acaba sendo 

composto por dependentes pessoais do senhor ou parentes (nepotismo), amigos favoritos ou pessoais a ele 

ligados por vínculo de fidelidade ou vassalagem”. (NOHARA, op. cit., p. 27).  

235 Ibid., p. 26.  

236 Sobre o domínio legal-racional: “No domínio racional-legal a obediência se deve à regra estatuída, que 

submete também quem ordena. Os estatutos contemplam regras de competência determinadas por utilidade 

objetiva e especialização nas atividades. As condições de trabalho compreendem a ascensão no serviço e a 

remuneração em função da hierarquia do cargo, sendo previsto também um sistema de carreira...o sistema 

racional-legal busca afastar das práticas organizacionais as relações pessoais, permeadas pelo subjetivismo, a 

ausência de procedimentos e, por consequência, de controles. Trata-se de concepção que permitiu o 

florescimento do Direito Administrativo, cujos principais institutos, em sua vertente originaria francesa (sistema 
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que dirigem a atividade do Estado e dos agentes públicos. Estes não atuam em obediência a 

um poder fundado na tradição ou no carisma, mas sim no cumprimento de uma racionalidade 

manifestada pela norma jurídica. Sobre a burocratização do Estado, assim se manifesta Max 

Weber237: 

 

Acima de tudo, a burocratização oferece a possibilidade ideal para a conduta 

do princípio da divisão do trabalho administrativo segundo considerações 

simplesmente técnicas, distribuindo tarefas individuais a funcionários com 

treinamento especializado e que, por meio da prática, estão sempre 

agregando valor a sua experiência...a burocracia, com um desenvolvimento 

completo, opera um sentido especial sine ira ac studio. Seu caráter peculiar, 

e com ele a sua adequação ao capitalismo, tornam-se mais concretos à 

medida que a burocracia se “despersonaliza”, isto é, ao quanto mais ela 

conseguir atingir essa condição, que lhe é aclamada como uma virtude 

peculiar, ou seja, a exclusão do amor, ódio e todo sentimento puramente 

pessoal, irracional e incalculável da execução das tarefas oficiais. No lugar 

do líder à moda antiga, que era movido pela simpatia, gentileza, graça e 

gratidão, a cultura moderna requer para o sustento de seu aparato externo um 

“profissional” sem apego emocional e, portanto, rigorosamente 

especializado; e quanto mais complexo e especializado ele for, mais a 

cultura o requer. Todos esses elementos são fornecidos pela estrutura 

burocrática.  

 

A burocratização do Estado lhe dá um comando impessoal e racional. Segundo Max 

Weber238, “a conduta de associação racional de uma estrutura de dominação é tipicamente 

expressa pela burocracia”. Substitui-se o poder tradicional e carismático por um poder 

racional. Em razão disso, foi montado todo um sistema de atuação estatal fundado na 

impessoalidade, mediante decisões fundadas na lei e proferidas mediante a observância dos 

procedimentos desta, com a consequente possibilidade de controle de sua legalidade. A 

legitimidade da atuação estatal decorreria, assim, de estar seguindo fielmente o que a lei 

estabelece239.  

                                                                                                                                                                                     
europeu-continental), foram influenciados por tais ações”. (NOHARA, Irene Patrícia. Reforma Administrativa e 

Burocracia: impacto da eficiência na configuração do Direito Administrativo brasileiro. São Paulo: Atlas, 2012, 

p. 27-28).  

237 WEBER, Max. O Direito na Economia e na Sociedade. Tradução de Marsely de Marco Martins Dantas. São 

Paulo: Ícone, 2011, p. 327.  

238Ibid., p. 312.  

239 “A validade de um poder de mando pode se expressar, em primeiro lugar, em um sistema de regras racionais 

feitas de modo consciente (que pode tanto ser aceito quanto imposto a todos) que resulta na obediência como 

normas geralmente obrigatórias sempre que tal obediência for reivindicada por quem designa as regras. Neste 

caso, todos os portadores de poderes de mando são legitimados por esse sistema de normas racionais, e seu poder 

é legitimado por esse sistema de normas racionais, e seu poder é legitimado à extensão que corresponder às 
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O Estado burocrático começou a ser implantado no Brasil a partir dos anos 30, com 

Getúlio Vargas240, e se desenvolveu durante o regime militar que se instaurou no Brasil nos 

anos 60241. Pode-se dizer que o regime militar foi o auge do Estado burocrático capitalista no 

Brasil242.  Entretanto, o modelo burocrático nunca foi totalmente implementado no Brasil, 

persistindo vestígios significantes do patrimonialismo243.  

Entretanto, começaram a surgir críticas ao Estado burocrático brasileiro. Constatou-

se a falta de resultados decorrente do excessivo formalismo. O processo teria se tornado mais 

importante que a eficiência. Tal modelo seria inadequado aos novos desafios a serem 

enfrentados pelo Estado244. Chegou-se a lançar um denominado “Plano Nacional de 

Desburocratização”, com nítido viés liberal, com a finalidade de diminuir o tamanho do 

                                                                                                                                                                                     
normas. Sendo assim, a obediência se dá mais às normas do que à pessoa”. (WEBER, Max. O Direito na 

Economia e na Sociedade. Tradução de Marsely de Marco Martins Dantas. São Paulo: Ícone, 2011, p. 311).  

240 “No plano administrativo, Vargas revelou sempre uma grande preocupação em dotar o Estado de uma 

organização efetiva e de uma burocracia profissional competente...o Estado brasileiro, do ponto de vista 

administrativo, era patrimonial e clientelista: a confusão entre o patrimônio público e o privado era intrínseca ao 

sistema. Vargas procura romper formalmente com esse quadro. Cria carreiras de Estado, o concurso torna-se 

obrigatório para a entrada no serviço público, há um grande esforço de profissionalização da administração 

pública”. (BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Getúlio Vargas: O Estadista, a nação e a democracia. In: 

BASTOS, Pedro Paulo Zahluth; FONSECA, Pedro Cezar Dutra. A era Vargas: desenvolvimentismo, economia e 

sociedade. São Paulo: Unesp, 2012, p. 93-120).  

241 “O direito público se apresentava, então, como um instrumento de superação da “politicagem”, a base do 

poder dos líderes municipais em toda a história brasileira. Os militares de Brasília sentiam necessidade de 

eliminar esse poder, que viam como atrasado e corrupto. A elite mais aristocrática dos grandes centros, inclusive 

na cidade de São Paulo, também sonhava com o surgimento de um novo tipo de política, racional e ilustrada, 

compatível com ideais de organização e planejamento, oposta ao velho clientelismo”. (SUNDFELD, Carlos Ari. 

Direito administrativo para céticos. 2ª edição. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 95) 

242 “Em 1964 os militares intervêm pela quarta e última vez na história do país, e por quase vinte anos teremos 

um regime autoritário modernizador, burocrático capitalista. Celebra-se então uma grande aliança da moderna 

burocracia civil e militar com as classes médias burocráticas do setor privado (que então já haviam crescido e se 

diversificado), e com a burguesia brasileira, que deixava de ser mercantil e mesmo industrial para ser uma classe 

capitalista diversificada e complexa”. (BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Do Estado Patrimonial ao Estado 

Gerencial. In PINHEIRO, Wilheim e Sachs (orgs.). Brasil: Um Século de Transformações. São Paulo: Cia. das 

Letras, 2001: 222-259. Disponível em: http://www.bresserpereira.org.br/papers/2000/00-73estadopatrimonial-

gerencial.pdf. Acesso em 28/08/2017). 

243 “Ainda vigoram, com força, práticas e ideais correspondentes ao modelo patrimonial, tendo em vista que o 

projeto burocrático (que ao contrário do que se defende, jamais deixou de ser orientado para a eficiência) não 

encontrou uma ambiência cultural favorável à sua ampla e profunda disseminação nas práxis administrativas”. 

(NOHARA, Irene Patrícia. Reforma Administrativa e Burocracia: impacto da eficiência na configuração do 

Direito Administrativo brasileiro. São Paulo: Atlas, 2012, p. 33).  

244 “Esse modelo burocrático teve a função importante de combater a corrupção e o nepotismo advindos do 

modelo patrimonialista. Dessa forma, os princípios básicos do modelo burocrático eram a profissionalização, a 

ideia de carreira, a hierarquia funcional, a impessoalidade, enfim, o formalismo excessivo. Esse modelo 

burocrático começa a se tornar ineficiente na condução dos novos desafios do Estado moderno, e, aos poucos, 

passa a ser um fim em si mesmo, sem qualquer compromisso com o cidadão”. (NOBREGA, Marcos. Direito da 

Infraestrutura. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 33).  

http://www.bresserpereira.org.br/papers/2000/00-73estadopatrimonial-gerencial.pdf
http://www.bresserpereira.org.br/papers/2000/00-73estadopatrimonial-gerencial.pdf
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Estado245. Na verdade, antes mesmo de se conseguir implementar um verdadeiro Estado 

burocrático no Brasil, começou-se a questioná-lo com a finalidade de substituí-lo pelo 

denominado Estado Gerencial. Por meio deste, pretendeu-se desmontar o Estado 

burocrático246 que seria ineficiente, lento e gerador de gastos públicos e substituí-lo por um 

Estado mínimo que se limitaria a regular a atividade privada. Esta abrangeria todos os 

campos, inclusive os serviços públicos de responsabilidade estatal.  

O Estado gerencial tem por pressuposto a tripartição das atividades estatais em: i) 

atividades exclusivas do Estado; ii) os serviços sociais e científicos; iii) produção de bens e 

serviços para o mercado. Para os adeptos do Estado gerencial, apenas as atividades exclusivas 

do Estado devem ser por este diretamente realizadas. Os serviços sociais e científicos 

deveriam ser realizados por entidades “públicas não estatais”, ou seja, entes privados sem fins 

lucrativos financiados pelo Estado, o denominado “terceiro setor”, composto pelas 

Organizações Sociais, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, bem como pelas 

denominada Organizações da Sociedade Civil247. Por fim, a produção de bens e serviços para 

o mercado (o que abrangeria a implantação de infraestrutura) deveria ser totalmente realizada 

pela iniciativa privada. Sobre os três setores de atuação do Estado no modelo gerencial, 

Bresser-Pereira248: 

 

Os Estados modernos contam com três setores: o setor das atividades 

exclusivas de Estado, dentro do qual está o núcleo estratégico e as agências 

executivas ou reguladoras; os serviços sociais e científicos, que não são 

exclusivos mas que, dadas as externalidades e os direitos humanos 

envolvidos, mais do que justificam, exigem forte financiamento do Estado; 

e, finalmente, o setor de produção de bens e serviços para o mercado...No 

plano das atividades exclusivas de Estado, porém, uma estratégia essencial é 

reforçar o núcleo estratégico, ocupando-o com servidores públicos altamente 

competentes, bem treinados e bem pagos... Na produção de bens e serviços 

há hoje, em contraposição, um consenso cada vez maior de que a 

propriedade deve ser privada, particularmente nos casos em que o mercado 

                                                           
245 Decreto nº 83.740, de 18 de julho de 1979. 

246 “Apesar de o discurso da Reforma Administrativa partir do pressuposto de um esgotamento do modelo 

burocrático, lamentavelmente os objetivos de imprimir impessoalidade e o sistema meritocrático no Brasil não se 

completaram”. (NOHARA, Irene Patrícia. Reforma Administrativa e Burocracia: impacto da eficiência na 

configuração do Direito Administrativo brasileiro. São Paulo: Atlas, 2012, p. 33).  

247 Disciplinadas, respectivamente, pelas leis nº 9.637, de 15 de maio de 1998, Lei nº 9.790, de 22 de março de 

1999 e Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014. 

248 BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Do Estado Patrimonial ao Estado Gerencial. In PINHEIRO, Wilheim e 

Sachs (orgs.). Brasil: Um Século de Transformações. São Paulo: Cia. das Letras, 2001: 222-259. Disponível em: 

http://www.bresserpereira.org.br/papers/2000/00-73estadopatrimonial-gerencial.pdf. Acesso em 28/08/2017.  

http://www.bresserpereira.org.br/papers/2000/00-73estadopatrimonial-gerencial.pdf
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controla as empresas comerciais. No domínio dos serviços sociais e 

científicos a propriedade deverá ser essencialmente pública não-estatal. 

 

 O Estado Gerencial encontrou acolhida no Brasil a partir dos anos 90, como uma 

suposta solução para a crise econômica brasileira. Os anos 80 foram marcados por um período 

de estagnação e de inflação. O caos inflacionário perdurou até 1994, com a estabilização 

econômica verificada com a implantação do Plano Real.  Para a diminuição do déficit fiscal, a 

solução encontrada pelos países da América Latina foi a diminuição do Estado, conforme 

receituário preconizado pelo Consenso de Washington249. A adoção de políticas neoliberais na 

economia do Brasil e da América Latina resultou na transferência para a iniciativa privada de 

atividades antes realizadas pelo Estado250. A tendência liberal que foi superada a partir dos 

anos 30 retornou a partir do final dos anos 90 no Brasil e em vários países da América do 

Sul251. Sobre os fundamentos utilizados pelos neoliberais para o início do desmonte estatal, 

Bercovici, Andrade e Massonetto252:  

                                                           
249 “...o economista norte-americano John Williamson apresentou um documento, que continha dez propostas de 

reforma econômica, sobre as quais havia amplo consenso em Washington, tanto entre os membros do Congresso 

e da Administração quanto entre os tecnocratas das instituições financeiras internacionais, agências econômicas 

do Governo norte-americano, Federal Reserve Board... As propostas, visando à estabilização monetária e ao 

pleno restabelecimento das leis de mercado, consistiam em: 1 – disciplina fiscal; 2 – mudanças das prioridades 

no gasto público; 3 – reforma tributária; 4 – taxas de juros positivas; 5 – taxas de câmbio de acordo com as lei do 

mercado; 6 – liberalização do comércio; 7 – fim das restrições aos investimentos estrangeiros; 8 – privatização 

das empresas estatais; 9 – desregulamentação das atividades econômicas; 10 – garantia dos direitos de 

propriedade”. (BANDEIRA, Luiz Alberto Moniz. As políticas neoliberais e a crise na América do Sul. Revista 

brasileira de política internacional, v. 45, n. 2, p. 135-146, 2002. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/rbpi/v45n2/a07v45n2.pdf. Acesso em 01/01/2018).  

250 “Na América Latina, o processo de privatização, que aparece inseparável da ideia de reforma do Estado (ou 

reengenharia do Estado, como preferem alguns), desenvolve-se, de forma semelhante, em inúmeros países, como 

Chile, México, Bolívia, Argentina, Brasil, Uruguai, tendo sempre como objetivo diminuir o tamanho do Estado; 

de um lado, prestigiando a liberdade econômica, pela devolução da iniciativa ao administrado, pela 

desregulamentação, pela eliminação de monopólios, pela aplicação das regras da livre concorrência, reservando-

se ao Estado as tarefas de incentivar e subsidiar aquela iniciativa, quando deficiente, bem como a de fiscalizá-la, 

para proteger o usuário e o consumidor e resolver os respectivos conflitos; de outro lado, buscando-se a 

eficiência nos serviços afetos ao Estado, pela aplicação de novas técnicas de prestação de serviços, menos 

formalistas, menos burocratizadas, reservando-se o regime publicístico para os serviços públicos típicos do 

Estado, e aplicando-se os métodos de gestão privada para as atividades em que a rigidez do regime publicístico 

se torna desnecessária (como ocorre com os serviços sociais, comerciais e industriais do Estado); isto se dá pela 

venda de ações de empresas estatais ao setor privado e pelas várias formas de parceria com a iniciativa privada, 

em especial a concessão de serviço público, para desempenho de atividades antes executadas pelo próprio poder 

público, diretamente, ou pelas entidades da administração indireta”. (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. 

Parcerias na Administração Pública. 9ª edição. São Paulo: Atlas, 2012. p. 18). 

251 “A busca do ponto de equilíbrio e do contraste das ideias é, portanto, constante. Com diferentes modalidades 

e particularidades, com mais ou menos sucesso e eficácia, ficou evidente, no período 1930-1980, um abandono 

do conceito economicamente liberal do Estado, do papel abstencionista da administração, simultaneamente com 

uma tentativa de revalorizar a liberdade diante do poder, pelo menos nos países desenvolvidos. A partir de 1980, 

um vigoroso retorno ao passado começou a ocorrer no mundo, que nosso país começou pouco tempo depois, nos 

anos 90, com um importante processo de abertura da economia, privatização e desregulamentação, redução ou 

eliminação de barreiras alfandegárias, etc. No novo sistema econômico e jurídico é novamente insuficiente a 

http://www.scielo.br/pdf/rbpi/v45n2/a07v45n2.pdf
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Primeiramente, apontou-se uma crise de financiamento e a impossibilidade 

do Estado continuar dispondo de suas rendas para a manutenção destes 

serviços. Além de extremamente onerosa, a prestação pelo Estado seria 

fatalmente ineficiente, pela impossibilidade do fundo público fazer frente às 

despesas crescentes com o custeio e com a imperativa universalização dos 

serviços. Além desta crise de financiamento, apontava-se uma ineficiência 

estatal inata, passível de correção pela prestação dos serviços pelo setor 

privado. Privilegiando uma visão de excelência dos serviços prestados sob a 

livre iniciativa, apregoava a destinação do fundo público para as questões 

essencialmente estatais. Em linhas gerais, dois argumentos sustentavam a 

política de desestatização: a crise fiscal do Estado e a ineficiência, 

contingente ou inerente, dos serviços prestados pelo aparato estatal.  

  

O movimento de passagem para o suposto Estado Gerencial se deu mediante a 

privatização de empresas estatais253, concessão de serviços públicos à iniciativa privada, bem 

como por reformas administrativas visando imprimir ao Estado a suposta eficiência da 

iniciativa privada. Tais ações, na verdade, atenderam ao interesse de investidores estrangeiros 

que, com a globalização, se interessaram pela aquisição de empresas estatais, bem como pela 

                                                                                                                                                                                     
tutela do indivíduo contra o poder. No entanto, agora não é apenas sobre o poder administrativo, é também sobre 

o poder econômico privado concentrado em monopólios e privilégios concedidos pelo Estado no processo de 

privatização” (tradução nossa). “La búsqueda del punto de equilíbrio y la contraposición de las ideas es así 

constante. Con distintas modalidades y particularidades, con mayor o menor éxito y eficacia, se evidenció en el 

período 1930-1980 primero un abandono del concepto económicamente liberal del Estado, del rol abstencionista 

de la administración, simultáneamente com un intento de revalorizar la libertad frente al poder, al menos em los 

países desarrollados. A partir de 1980 comienza a producirse em el mundo un vigoroso retorno al pasado, que 

nuestro país inicia ya poco tiempo después, em la década de 90, con un importante processo de apertura de la 

economía, privatización y desregulación, reducción o eliminación de barreras aduaneras, etc. Em el nueno 

sistema económico y jurídico resulta nuevamente insuficiente la tutela del individuo frente al poder. Sin 

embargo, ahora no se trata solamente del poder administrativo, se trata también del poder económico privado 

concentrado em monopólios y privilégios otorgados por el Estado en el processo de privatización”. 

(GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo 1. 7ª edición. Belo Horizonte: 2003, Del Rey 

e Fundación de Derecho Administrativo, p. II-9).  

252 BERCOVICI, Gilberto; ANDRADE, José Maria Arruda de; MASSONETTO, Luís Fernando. Reforma do 

Estado, prestação de serviços públicos, contribuições especiais e federalismo. RIPE – Revista do Instituto de 

Pesquisas e Estudos, Bauru, v. 40, n. 45, p. 171-193, jan. /jun. 2006.  

253 “Uma das propostas principais da Reforma do Estado foi, também, a privatização das empresas estatais 

brasileiras. A privatização, no Brasil, foi associada à delegação de serviços públicos à iniciativa privada. Com a 

venda das empresas estatais que detinham o monopólio da prestação do serviço público, transferiu-se, 

conjuntamente com a propriedade da empresa, a execução do serviço. A regulação passou a ocorrer de dois 

modos distintos: a regulação contratual, ou seja, por meio do contrato de concessão entre o órgão regulador e o 

particular prestador do serviço público; e a regulação econômica setorial (economic regulation), através do 

controle e fiscalização da prestação do serviço desempenhada pela atuação da “agência” reguladora do setor”. 

(Ibid.).  
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prestação de serviços públicos mediante concessões, em razão do grande potencial de lucros 

de referidas atividades254.    

Mesmo após a adoção de medidas neoliberais, o nível de endividamento dos entes 

públicos continua muito alto, em razão das altas taxas de juros da dívida pública que 

ocasionam um aumento constante do volume desta. Com a promulgação da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000), a capacidade de 

investimentos estatais em infraestrutura restou muito limitada255. 

Entretanto, a tentativa de se implantar um Estado Gerencial no Brasil teve efeitos 

desastrosos que agravaram o déficit de infraestrutura no Brasil. Confundiu-se a reforma do 

Estado com o desmonte estatal. Houve concessões e privatizações de setores de vital 

importância para a infraestrutura de transportes, como as ferrovias, realizadas às pressas, sem 

planejamento, sem definição dos marcos regulatórios e até mesmo sem a criação das 

denominadas agências reguladoras.  

O denominado “Estado Gerencial” pretende alterar também a forma pela qual o 

Estado provê as infraestruturas públicas. O modelo tradicional em que o Estado planejava, 

financiava e administrava a infraestrutura pública, apenas contratando o particular para sua 

construção, tem sido afastado. Propõe-se um modelo no qual o privado é o construtor, 

planejador e administrador da infraestrutura pública. Alega-se que o privado teria uma 

“expertise” que resultaria em infraestruturas mais modernas que as realizadas pelo poder 

público. O principal instrumento de implantação de infraestrutura pela iniciativa privada são 

as denominadas Parcerias Público-Privadas (PPPs) que serão abaixo objeto de uma 

abordagem crítica.  

                                                           
254 “Beneficiados com o que se convencionou chamar de “globalização”, os fluxos financeiros que transitam ao 

redor do globo passaram a eleger determinados setores como alvo de novos investimentos. De maneira que, 

estrangulado pela crise fiscal, muitos Estados optaram pela desestatização de seus serviços, seja com a sua 

concessão a empresas globais, seja com a alienação de ativos visando ao atingimento de metas fiscais acertadas 

com estes mesmos investidores”. (BERCOVICI, Gilberto; ANDRADE, José Maria Arruda de; MASSONETTO, 

Luís Fernando. Reforma do Estado, prestação de serviços públicos, contribuições especiais e federalismo. RIPE 

– Revista do Instituto de Pesquisas e Estudos, Bauru, v. 40, n. 45, p. 171-193, jan. /jun. 2006).  

255 "Há muito a ser feito em termos de redes de comunicação (estradas e ferrovias), portos, saneamento, 

infraestrutura hidráulica ou energia, para citar apenas as áreas mais relevantes; os fundos disponíveis são 

escassos e a capacidade de endividamento futuro está fortemente limitada por uma rigorosa Lei de 

Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000)" (tradução nossa). “Hay mucho por 

hacer en materia de redes de comunicaciones (carreteras y ferrocarriles), de puertos, saneamiento, infraestructura 

hidráulica o energía, por citar sólo las áreas más relevantes; los fondos disponibles son escasos y la capacidad de 

endeudamiento futura está fuertemente limitada por una rigurosa Ley de Responsabilidad Fiscal (Ley 

Complementar 101, de 4 de mayo de 2000) ”. (VALLE ZAYAS, Javier. Invertir em infraestructuras em Brasil: 

las parcerias público privadas. Actualidad Juridica Uriá & Menéndez nº 9/2004, p.81-90). 
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3.2. A implantação de infraestrutura por meio de Parcerias Público-Privadas 

A Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004 criou duas novas modalidades de 

concessões de serviços públicos e obras públicas, além da já prevista na Lei nº 8.987, de 13 de 

fevereiro de 1995: a concessão administrativa e a concessão patrocinada. Trata-se da 

introdução no ordenamento jurídico positivo nacional das chamadas parcerias público-

privadas (PPPs).  

Não se pode confundir a privatização com a PPP. Em regra, na privatização, o Estado 

transfere a propriedade de um bem público e a titularidade de um serviço à iniciativa privada. 

Nas parcerias público-privadas (PPPs), é transferida a execução e gestão do serviço, mas a 

titularidade do mesmo, bem como a base na qual ele é prestado (o bem público ou a 

infraestrutura) continua com o Estado que deverá fiscalizar a atividade do privado. Nesse 

sentido: 

 

PPPs não são privatizações. No âmbito das PPP, a responsabilidade pelo 

fornecimento do serviço público é retida pelo setor público, enquanto que na 

privatização a responsabilidade passa para o setor privado (o setor público 

pode manter algum controle regulatório de preços). No âmbito das PPP, não 

há transferência de propriedade e o setor público continua responsável. 

(Tradução nossa)256. 

 

A origem das PPPs é a Inglaterra257. Primeiramente, foi criado, em 1992, o programa 

governamental denominado Private Finance Iniciative (PFI), no governo do Primeiro-

                                                           
256 “PPPs are not privatization. Under PPPs, accountability for delivery of the public service is retained by the 

public sector whereas under a privatization, accountability moves across to the private sector (the public sector 

might retain some regulatory price control). Under PPPs, there is no transfer of ownership and the public sector 

remains accountable”. (UNITED NATIONS ECONOMIC COMISSION FOR EUROPE. Guidebook on 

Promoting Good Governance in Public-Private Partnerships. Disponível em: 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/publications/ppp.pdf. Acesso em 11/02/2017, p. 4).  

257 “Trata-se de instituto controvertido, forjado na Inglaterra, ao tempo da sra. Tatcher, e acolhido 

entusiasticamente pelo Banco Mundial e pelo Fundo Monetário Nacional no cardápio das recomendações aos 

subdesenvolvidos. A ‘parceria público privada’, que foi jucundamente auspiciada pelo partido governista – 

outrora comprometido com os interesses da classe trabalhadora, e hoje ponta-de-lança das aspirações dos 

banqueiros -, constitui-se na crème de la crème do neoliberalismo, pelo seu apaixonado desvelo na proteção do 

grande capital e das empresas financeiras. Nem mesmo o Governo do Sr. Fernando Cardoso, em despeito de sua 

álacre submissão aos ditames do FMI, ousou patrociná-la, talvez por uma questão de decoro”. (MELLO, Celso 

Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 27ª edição. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 773, nota de 

rodapé 77.) 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/publications/ppp.pdf
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Ministro John Major258. As finalidades da PFI eram: (a) emprego de técnicas de gestão 

privada em empreendimento públicos, com a assunção, pelo particular, do controle do projeto 

a ser implementado; (b) transferência dos riscos econômicos do projeto para o particular que 

assumiria também o ônus de sua elaboração; e (c) obtenção de maior eficiência na aplicação 

dos recursos econômicos e financeiros necessários à realização do empreendimento público (o 

que, na denominação inglesa, resume-se na expressão Value for Money259”.  

O programa da PFI, no final da década de 90 do século passado, sob a administração 

do trabalhista Tony Blair, sofreu algumas alterações. O particular já não mais seria o único 

responsável pelo projeto, ou seja, o Poder Público começou a assumir alguns riscos. Buscou-

se trazer responsabilidades do particular e partilhá-las com o Poder Público. Em razão das 

mudanças, o programa alterou sua denominação, “saiu a PFI, entrou a PPP, a public-private 

partnership260”.  

Existem várias formas contratuais de PPPs. As principais são261: i) Buy-Build-

Operate (BBO)262: transferência do uso de um bem público para uma entidade privada ou 

pública sob o regime privado, normalmente sob contrato, para que os ativos sejam 

administrados e operados por um período especificado; ii) Build-Own-Operate (BOO)263: o 

setor privado financia, constrói, possui e opera uma instalação ou serviço perpetuamente e as 

restrições públicas são indicadas no acordo original, através da autoridade reguladora; iii) 

Build-Own-Operate-Transfer (BOOT)264: uma entidade privada recebe uma autorização para 

financiar, projetar, construir e operar uma instalação (e cobrar taxas de usuário) por um 

                                                           
258 UNITED KINGTON. House of Commons. Treasury Committee. Private Finance Initiative. Seventeenth 

Report of Session 2010–12. Disponível em: 

https://publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmtreasy/1146/1146.pdf. Acesso em 13/01/2018.  

259 CÂMARA, Jacintho Arruda. A experiência brasileira nas concessões de serviços públicos e as parcerias 

público-privadas. In: SUNDFELD, Carlos Ari. Parcerias Público-Privadas. 2ª edição. São Paulo: Malheiros: 

2011. p. 157-179. 

260 Ibid. 

261 Cf. UNITED NATIONS ECONOMIC COMISSION FOR EUROPE. Guidebook on Promoting Good 

Governance in Public-Private Partnerships. Disponível em: 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/publications/ppp.pdf. Acesso em 11/02/2017.  

262 “Buy-Build-Operate (BBO): Transfer of a public asset to a private or quasi-public entity usually under 

contract that the assets are to be upgraded and operated for a specified period of time. Public control is exercised 

through the contract at the time of transfer”. (Ibid, p. 88). 

263 “Build-Own-Operate (BOO): The private sector finances, builds, owns and operates a facility or service in 

perpetuity. The public constraints are stated in the original agreement and through on-going regulatory 

authority”. (Ibid., p. 88). 

264 “Build-Own-Operate-Transfer (BOOT): “A private entity receives a franchise to finance, design, build and 

operate a facility (and to charge user fees) for a specified period, after which ownership is transferred back to the 

public sector”. (Ibid., p. 88). 

https://publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmtreasy/1146/1146.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/publications/ppp.pdf


89 
 

 
 

período especificado, após o qual a propriedade é transferida de volta para o setor público; iv) 

Build-Operate-Transfer (BOT)265: o setor privado concebe, financia e constrói uma nova 

instalação regido por um contrato de concessão a longo prazo e opera a instalação durante o 

período previsto no contrato, ocorrendo a transferência da propriedade ao ente público logo 

após a conclusão da obra266; na verdade, tal forma cobre BOOT e BLOT, sendo a única 

diferença a propriedade da instalação durante a execução do contrato; v) Build-Lease-

Operate-Transfer (BLOT)267: uma entidade privada recebe uma autorização para financiar, 

projetar, construir e operar um serviço (e cobrar taxas de usuário) durante um período, 

mediante a contrapartida do pagamento de um valor ao Estado, sob o título de aluguel do bem 

e do serviço público; vi) Design-Build-Finance-Operate (DBFO)268: o setor privado concebe, 

financia e constrói uma nova instalação sob a forma de um arrendamento de longo prazo, 

opera a instalação durante este prazo e  transfere a nova instalação para o setor público no 

final do prazo da locação; vii) Finance Only269: uma entidade privada, geralmente uma 

empresa de serviços financeiros, financia um projeto diretamente ou usa vários mecanismos, 

como um arrendamento de longo prazo ou emissão de títulos; viii) Operation & Maintenance 

Contract (O & M)270: um operador privado, sob contrato, opera um ativo de propriedade 

pública por um prazo especificado; a propriedade do bem permanece com a entidade pública; 

                                                           
265 “Build-Operate-Transfer (BOT): The private sector designs, finances and constructs a new facility under a 

long-term Concession contract, and operates the facility during the term of the Concession after which 

ownership is transferred back to the public sector if not already transferred upon completion of the facility. In 

fact, such a form covers BOOT and BLOT with the sole difference being the ownership of the facility”. 

(UNITED NATIONS ECONOMIC COMISSION FOR EUROPE. Guidebook on Promoting Good Governance 

in Public-Private Partnerships. Disponível em: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/publications/ppp.pdf. 

Acesso em 11/02/2017, p. 88). 

266 “A principal diferença entre os projetos BOT e BOOT se refere ao momento de transferência ao poder 

público da propriedade dos ativos vinculados à concessão ("bens reversíveis"). Nos projetos BOOT a 

transferência dos ativos se dá ao término do contrato, enquanto nos projetos BOT a transferência se dá logo após 

a conclusão da construção”. (BRASIL. Ministério do Planejamento. Parcerias público-privadas: conceitos 

básicos. Disponível em: http://www.planejamento.gov.br/assuntos/desenvolvimento/parcerias-publico-

privadas/referencias/copy_of_conceitos-basicos. Acesso em 01/01/2018).  

267 “Build-Lease-Operate-Transfer (BLOT): A private entity receives a franchise to finance, design, build and 

operate a leased facility (and to charge user fees) for the lease period, against payment of a rente”. (UNITED 

NATIONS ECONOMIC COMISSION FOR EUROPE, op. cit., p. 88).  

268 “Design-Build-Finance-Operate (DBFO): The private sector designs, finances and constructs a new facility 

under a long-term lease, and operates the facility during the term of the lease. The private partner transfers the 

new facility to the public sector at the end of the lease term”. (Ibid., p. 88). 

269 “Finance Only: A private entity, usually a financial services company, funds a project directly or uses various 

mechanisms such as a long-term lease or bond issue”. (Ibid., p. 88). 

270 “Operation & Maintenance Contract (O & M): A private operator, under contract, operates a publicly owned 

asset for a specified term. Ownership of the asset remains with the public entity. Many do not consider O&M's to 

be within the spectrum of PPPs and consider such contracts as service contracts”. (Ibid., p. 88). 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/publications/ppp.pdf
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ix) Design-Build (DB)271: o setor privado desenha e constrói infraestrutura para atender às 

especificações de desempenho do setor público, muitas vezes por um preço fixo, de modo que 

o risco de excesso de custos é transferido para o setor privado; x) Operation License272: um 

operador privado recebe um autorização ou o direito de operar um serviço público, 

geralmente por um período especificado; isso é freqüentemente usado em projetos de TI.  

As concessões patrocinadas foram previstas no art. 2º, § 1º, da Lei nº 11.079, de 30 

de dezembro de 2004. Trata-se de uma concessão de serviço público onde o pagamento do 

concessionário é feito não somente com as tarifas pagas pelos usuários, mas também pelo 

poder concedente. A concessão administrativa, prevista no art. 2º, § 2º, da Lei nº 11.079, de 

30 de dezembro de 2004, é aquela que poderá ser utilizada em serviços públicos onde não há 

a cobrança de tarifas, razão pela qual a remuneração do concessionário é paga totalmente pelo 

poder concedente; não havendo a cobrança de tarifa pelo concessionário, ele é remunerado 

totalmente pelo Estado, que é o usuário indireto do serviço prestado. 

O traço diferencial das PPPs em relação à concessão de serviço público prevista na 

Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, é a participação do Poder Público como um pagador 

direto da remuneração total ou parcial do concessionário. Seria um instrumento para 

possibilitar a concessão de serviços e obras públicas não rentáveis, ou seja, que não pudessem 

ser totalmente remunerados pela tarifa paga pelo usuário273.  

A PPP foi aclamada como um instrumento imprescindível para fomentar o 

desenvolvimento da infraestrutura nacional274. Seria uma forma do Estado, carente de 

                                                           
271 “Design-Build (DB): The private sector designs and builds infrastructure to meet public sector performance 

specifications, often for a fixed price, turnkey basis, so the risk of cost overruns is transferred to the private 

sector. Many do not consider DB's to be within the spectrum of PPPs and consider such contracts as public 

works contracts. (UNITED NATIONS ECONOMIC COMISSION FOR EUROPE. Guidebook on Promoting 

Good Governance in Public-Private Partnerships. Disponível em: 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/publications/ppp.pdf. Acesso em 11/02/2017. p. 88). 

272 “Operation License: A private operator receives a license or rights to operate a public service, usually for a 

specified term. This is often used in IT projects”. (Ibid., p. 88). 

273 Nesse sentido é a lição da Jacintho Arruda Câmara: “As PPPs serão úteis para viabilizar a delegação à 

iniciativa privada de empreendimentos que, sob o prisma técnico ou econômico, não tenham como se viabilizar 

mediante remuneração provinda exclusivamente de tarifas cobradas de usuários. São casos em que, pela baixa 

capacidade contributiva dos usuários ou pela insuficiente demanda prevista para determinado serviço, não se 

tenha como remunerar o investimento necessário à oferta do serviço como base exclusivamente na receita 

derivada de tarifas”. (CÂMARA, Jacintho Arruda. A experiência brasileira nas concessões de serviços públicos e 

as parcerias público-privadas. In: SUNDFELD, Carlos Ari. Parcerias Público-Privadas. 2ª edição. São Paulo: 

Malheiros: 2011. p. 157-179). 

274 Nesse sentido: "A necessidade de atender à demanda social de infraestruturas e serviços de interesse público 

não pode ser mantida insatisfeita, pelas Administrações, por um longo período de tempo, embora as restrições 

orçamentárias não tenham sido completamente resolvidas durante o mesmo, com risco de deterioração 

irreversivelmente as condições de coesão social e desenvolvimento econômico de um país. Neste contexto, as 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/publications/ppp.pdf
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recursos275, mediante a colaboração do setor privado276 realizar obras que não teria condições 

de realizar sozinho277. Entretanto, não será a PPP um instrumento útil e eficaz para suprir o 

déficit de infraestrutura no Brasil. Conforme alerta Marcos Nóbrega, “as PPPs não podem 

(nem devem), por óbvio, serem tratadas como panaceia ou ‘tábua de salvação’ para o déficit 

de investimentos nos diversos países, sobremodo no Brasil278”.  

Deve-se ressaltar que as PPPs podem ser um instrumento extremamente danoso ao 

interesse público, se mal utilizadas. É prática comum no Brasil os governantes inaugurarem 

obras e repassarem as contas para seus sucessores. A PPP permite, se utilizada de forma 

irresponsável, que se inaugurem obras a serem pagas pelas gerações futuras, tendo em vista 

que a contraprestação do Poder Público, salvo em relação aos bens reversíveis que podem ser 

                                                                                                                                                                                     
fórmulas de colaboração público-privada podem desempenhar um papel extremamente útil no financiamento e 

operação de bens e serviços públicos, como demonstrado pela ampla experiência internacional" (tradução nossa). 

“La necesidad de atender la demanda social de infraestructuras y servicios de interés público no puede 

mantenerse insatisfecha, por parte de las Administraciones, durante un plazo dilatado de tiempo, aunque las 

restricciones presupuestarias no hayan conseguido solventarse plenamente durante el mismo, a riesgo de 

deteriorar irreversiblemente las condiciones de cohesión social y desarrollo económico de un país. En este 

contexto, las fórmulas de colaboración público-privada pueden jugar un papel de extremada utilidad en la 

financiación y operación de bienes y servicios públicos, como demuestra una amplia experiencia internacional”. 

(RIDAO MARTÍN, Joan. La colaboración entre el sector público y el sector privado en proyectos complejos de 

infraestructuras y servicios públicos. Una revisión crítica del marco legal en España. Revista Española de 

Ciencia Política. p. 89-117, mar. 2014.) 

275 Sobre a possibilidade de se utilizar da PPP para realizar obras em um contexto de restrições orçamentárias: “É 

nesse contexto de restrição orçamentária e déficit de infraestrutura que surge a Parceria Público-Privada (PPP), 

um instrumento de política pública capaz de viabilizar projetos que seriam economicamente inviáveis para a 

iniciativa privada e muito caros para o Estado prover devido a grande restrição orçamentária”. (MOREIRA, 

Leandro Capergiani; BRESCIANI, Luis Paulo; VIEIRA, Sirlei Tereza Pitteri; QUEIROZ, Geison Cantarelli 

Muniz de. As parcerias público-privadas no Estado de São Paulo: a contribuição ao processo de descentralização 

da Administração Pública. Gestão& Regionalidade, v. 28. p. 33-46, Set-Dez. 2012) 

276 Nesse sentido: “Um programa de parcerias público-privadas, portanto, permite que o setor público ultrapasse 

barreiras de curto prazo que lhe são impostas – seja pela arrecadação insuficiente de recursos, seja pela 

limitação, ainda que transitória, da sua capacidade de endividamento -, dividindo a remuneração do investimento 

realizado pela iniciativa privada em anuais e consecutivas dotações orçamentárias, sempre observadas as 

diretrizes da Lei de Responsabilidade Fiscal, ressalvadas na Lei das PPPs”. (DAL POZZO, Augusto Neves; 

JATENE, Pedro. Os principais atrativos das parcerias público-privadas para o desenvolvimento de infraestrutura 

pública e a necessidade de planejamento adequado para sua implantação. In: JUSTEN FILHO, Marçal; 

SCHWIND, Rafael Wallbach. Parcerias Público Privadas. Reflexões sobre os 10 anos da Lei 11.079/2004. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 50-71). 

277 Nesse sentido: "Muitas vezes, a Administração Pública não tem recursos financeiros ou a capacidade técnica 

para construir, operar ou manter projetos de infraestrutura ou serviços sociais, muito menos em um ambiente que 

proíbe o déficit público e proíbe a assunção de despesas a serem custeadas pelo orçamento público a médio ou 

longo prazo" (tradução nossa). “A menudo, la Administración Pública no tiene los recursos financieros ni la 

capacidad técnica para construir, operar o mantener proyectos de infraestructura o de servicios sociales, mucho 

menos en um entorno que proscribe el déficit público y prohíbe la asunción de gastos con cargo a presupuestos 

públicos a medio o largo plazo”. (VALLE ZAYAS, Javier. Invertir em infraestructuras em Brasil: las parcerias 

público privadas. Actualidad Juridica Uriá & Menéndez, nº 9/2004. p.81-90.) 

278 NOBREGA, Marcos. Direito da Infraestrutura. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 64.  
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adquiridos mediante aporte inicial279, somente pode ser paga após a conclusão da obra280. Não 

é a PPP um instrumento de diferimento de investimento em infraestrutura281, visto que isso 

pode ocasionar o comprometimento de vultosas quantias orçamentárias por um período 

extremamente longo282. Como uma medida de transparência, todas as responsabilidades, 

riscos e garantidas assumidas pelo Estado numa PPP devem ser contabilizadas no orçamento 

público, como forma de se evitar que despesas contratuais sejam assumidas sem recursos 

financeiros283. Sobre os riscos da contratação de PPPs sem o necessário plenajamento, 

visando à realização de investimentos sem a existência de disponibilidades orçamentárias, 

segue o alerta de Luis Carranza, Christian Daude e Ángel Melguizo:  

 

Em particular, como a experiência internacional e regional indica, em razão 

de contratos mal elaborados, regulação imperfeita, instituições deficientes e 

mudanças macroeconômicas, a implantação pela iniciativa privada de 

infraestrutura geralmente resulta em renegociações de contratos e alterações 

contratauais que geram passivos ao setor público. Portanto, tem-se concluído 

que as PPPs devem ser a opção somente em setores e atividades onde a 

gestão e execução pelo parceiro privado possam agregar valor e eficiência 

que não possam ser disponibilizadas pelo Estado, não devendo ser utilizadas 

                                                           
279 Art. 6º, § 2o da Lei 11.079/2044, com a redação dada pela Lei nº 12.766/2012.  

280 Art. 7º da Lei 11.079/2004: “A contraprestação da Administração Pública será obrigatoriamente precedida da 

disponibilização do serviço objeto do contrato de parceria público-privada”. 

281 Nesse sentido é o alerta de Vitor Rhein Schirato: “O que não poderá ocorrer é uma prática ainda comum no 

Brasil de utilizar a PPP como forma de diferir os investimentos em infraestrutura. Esta opção, sem dúvidas, 

implica as escolhas mais caras e menos eficientes, comprometendo a sustentabilidade dos gastos públicos a 

longo prazo”. (SCHIRATO, Vitor Rhein. As parcerias público-privadas e políticas públicas de infraestrutura. In: 

JUSTEN FILHO, Marçal; SCHWIND, Rafael Wallbach (coords). Parcerias Público Privadas. Reflexões sobre 

os 10 anos da Lei 11.079/2004. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 73-97). 

282 Nesse sentido: “É preciso impedir a banalização da PPP ou o desvio no uso da concessão administrativa, com 

a utilização do regime jurídico para contratos destinados a se submeterem à Lei 8.666/93, bem como o 

comprometimento irresponsável de recursos públicos futuros com contratos dessa espécie, seja pela assunção de 

compromissos impagáveis, seja pela escolha de projetos não prioritários”. (GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. 

A experiência brasileira nas concessões de serviço público. In:  SUNDFELD, Carlos Ari (coord.). Parcerias 

Público-Privadas. São Paulo: Malheiros, 2011, 2ª edição. p. 180-251.) 

283 Nesse sentido: “A participação do setor privado em infraestrutura não deve ser usada como um veículo para 

escapar da disciplina orçamentária, mediante compromissos financeiros dos balanços do setor público. Os 

projetos de infraestrutura geralmente devem ser refletidos pelos orçamentos do setor público, a menos que todos 

os riscos relevantes residam verdadeiramente com o setor privado. Além disso, se os riscos são atenuados pelas 

garantias públicas, colocar esse investimento fora do orçamento torna-se ainda mais questionável” (tradução 

nossa). “Private sector participation in infrastructure should not be used as a vehicle for escaping budgetary 

discipline by hiving financial commitments off public sector balance sheets. Infrastructure projects should 

generally be reflected by public sector budgets unless all relevant risks truly reside with the private sector. 

Moreover, if risks are mitigated by public guarantees, then placing such investment off budget becomes even 

more questionable”. (ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT - 

OECD. Principles for Private Sector Participation in Infrastructure. Disponível em: 

http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/38309896.pdf. Acesso em 02/08/2017). 

http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/38309896.pdf
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para aumentar o investimento em infraestrutura mediante gastos não 

existentes no orçamento 284. (Tradução nossa). 

 

A análise acerca da parceria com a iniciativa privada deverá sempre ser norteada pelo 

critério do interesse público, cabendo a escolha pela PPP somente quando ela se mostrar mais 

econômica e eficiente que a realização da obra de infraestrutura pelo Estado de forma 

direta285. Sempre tem que ser realizado o cálculo prévio do value for money286que irá fornecer 

uma estimativa dos resultados positivos e das despesas resultantes de uma parceria público-

privada287.  

Após, analisa-se o PSC – Public Sector Comparator – custo da prestação direta dos 

serviços por meio do próprio Estado ou por meio de entes da Administração Indireta288. 

Somente após esse comparativo, poderá ser feita uma opção, técnica e economicamente 

                                                           
284 “In particular, as international and regional experience indicates that, due to a combination of flawed contract 

design, imperfect regulation, deficient institutions and macroeconomic shocks, private provision of infrastructure 

often involves renegotiations of contracts and consequent changes in contractual conditions that should be 

accounted for as contingent liabilities of the public sector. Therefore, the emerging consensus is that PPPs should 

be pursued in sectors and activities where the private sector management and execution add value and efficiency 

relative to the public sector, but not to create artificial fiscal space to increase infrastructure investment”. 

(CARRANZA, Luis; DAUDE, Christian; MELGUIZO, Ángel. Public infrastructure investimento and fiscal 

sustainability in Latin America: incompatible goals? OECD Development Centre. Working Paper nº 301. June 

2011. pp.1-40). 

285 Nesse sentido: “A escolha entre a utilização da PPP ou do concurso público tradicional deveria ser simples, 

uma vez que o Estado apenas deveria preferir o primeiro modelo, quando se verificasse uma maior valia, quando 

comparado com o concurso púbico tradicional ”. (SILVA, José Manuel Braz da. Parcerias Público-Privadas. 

Coimbra: Almedina, 2016, p. 91).  

286 Sobre o conceito de value for money: “Na sua forma mais simples, o VFM é definido como uma 

quantificação da redução de custos alcançada pela realização de um projeto de infraestrutura pública através de 

uma PPP, comparado ao custo de realização da forma tradicional, mediante contratação pública. Os critérios que 

devem nortear o cálculo do VFM em PPPs são a inovação, a gestão de custos completos do ciclo de vida da obra 

e a alocação de riscos do projeto decorrentes do contrato, de modo que os governos sejam protegidos em caso de 

grandes custos e déficits de receita" (tradução nossa). “In its simplest form, VfM is defined as a measure of the 

extent to which cost savings are achieved when delivering a public infrastructure project through a PPP relative 

to a traditional government-led procurement approach. Proposed drivers of VfM in PPPs include contracts that 

encourage innovation, the management of complete lifecycle costs, and the allocation of project risks such that 

governments are protected in case of large cost overruns and revenue shortfalls”. (FAROOQI, Naeem; 

SIEMIATYCKI, Matti. Value for Money and Risk in Public–Private Partnerships. Journal of the American 

Planning Association. Summer2012, Vol. 78 Issue 3, p286-299). 

287 “Outro aspecto importante é a noção de “Value for Money” (VFM). Um dos critérios de preferência por este 

modelo revela-se quando a sua execução conduz a ganhos/benefícios acrescidos, quando comparado com a 

alternativa de concursos públicos tradicionais. Neste caso diz-se que a PPP conduz a um aumento do ‘Value for 

Money’ (VFM) ”. (SILVA, op. cit. p. 18).  

288 “O cálculo do VFM é um dos aspectos cruciais para a tomada de decisão. Existem vários métodos para o seu 

cálculo, nomeadamente a análise de custo benefício, mas o mais utilizado é o Comparador do Sector Público 

(CSP). O CSP vai calcular os custos que seriam incorridos pelo sector público, caso este decidisse desenvolver o 

projecto, de forma independente. O CSP toma por base as melhores práticas de gestão existentes em 

empreendimentos públicos de dimensões e natureza, semelhantes ao que está a ser avaliado”. (Ibid., p. 18).  
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fundamentada, pela celebração da PPP ou pela realização pelo Estado da obra de 

infraestrutura e prestação direta dos serviços públicos dela decorrentes. Anoto que o cálculo 

do PSC é uma tarefa complexa. Ele deve ser decomposto em quatro elementos: risco 

transferido, neutralidade competitiva, custos básicos e risco retido289.  

Os riscos representam um critério de extrema relevância para o cálculo do PSC, 

visando à escolha da forma como deverá ser contratada a obra de infraestrutura. O cálculo do 

risco deve abranger o risco da execução da obra pelo Estado e o custo da transferência deste 

risco para o particular290. Todos estes riscos deverão ser valorados e, após, serem separados os 

riscos transferíveis e os riscos retidos291. Os riscos transferíveis292 são aqueles passíveis de 

serem transferidos para o parceiro privado. A possibilidade de transferência não significa que 

deverão ser transferidos. A decisão acerca da transferência deve considerar os custos da 

transferência e a possibilidade de melhor gerir os referidos riscos. Os riscos retidos293 

compreendem os riscos que o Estado optou por não transferir, bem como aqueles que, por sua 

natureza, não são passiveis de transferência, como a possibilidade de alterações legislativas 

que poderão interferir nos custos de implementação e manutenção do projeto de 

infraestrutura.  

                                                           
289 “O CSP estima um custo hipotético ajustado ao risco, caso fosse financiado, implementado e gerido pelo 

Estado. O CSP pode ser decomposto em quatro elementos: Risco transferido, Neutralidade competitiva, Custos 

básicos, Risco retido. Estes componentes estão identificados, de forma a clarificar o processo de construção 

deste indicador, que deverá representar o custo total e verdadeiro para a parte pública, relativamente à entrega do 

output especificado nas condições previstas no concurso público ”. (SILVA, José Manuel Braz da. Parcerias 

Público-Privadas. Coimbra: Almedina, 2016, p. 94).   

290 “A avaliação do risco no CSP estima o custo total do risco para o Estado, caso a entrega do ‘output’ se 

realizasse sob a forma de concurso público. Também representa uma estimativa do valor que o Estado estaria 

disposto a pagar para transferir este risco, para os concorrentes na opção PPP. Após a identificação e valorização 

de todos os riscos materiais, estes poderão ser classificados em transferíveis e retidos, dependendo de quais os 

riscos, que serão afectos aos concorrentes e quais os que serão assumidos pelo Estado, no caso de optar pela 

PPP, em detrimento do concurso público”. (Ibid., p. 112).  

291 “Após a identificação e valorização dos riscos, cada um deles deverá ser classificado como transferível ou 

retido, dependendo se será transferido para o proponente ou contido no Estado. O conceito de risco, transferível 

para o sector privado, subtende que este inicialmente permaneceria no Estado”. (SILVA, José Manuel Braz da. 

Parcerias Público-Privadas. Coimbra: Almedina, 2016, p. 117).  

292 “Os riscos transferíveis são todos aqueles, que poderão ser transmitidos para o contratado, no âmbito de uma 

PPP. A decisão de deslocar o risco depende se este está em melhor posição, para gerir o risco com o menor 

custo. O tipo e o número de riscos, classificados como transferíveis necessita de ser avaliado, projecto a projecto 

e no decurso do tempo, dado que as partes desenvolverão estratégias de gestão e atenuação do risco mais 

efectivas”. (Ibid., p. 121). 

293 “O risco retido compreende as seguintes parcelas: alterações legislativas; parte do comissionamento ou riscos 

causados por falhas nas especificações do ‘output’; a parcela do risco de procura, que o Estado assume 

(especificações do “output” contidas no nível base de procura) ”. (Ibid., p. 118).  
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Também deve ser computada no cálculo do PSC a denominada neutralidade 

competitiva. Não se pode nunca esquecer que a infraestrutura se erige num bem de 

propriedade do Estado o qual tem um tratamento tributário decorrente de imunidades e 

isenções não extensíveis aos particulares294. Dessa forma, ao se quantificar os custos em que 

incorreria o privado, deve-se remover os efeitos da propriedade pública e se incluir os custos 

equivalentes à sua aquisição295, bem como quantificar a tributação que seria atribuída ao 

privado, para que se possa chegar a um comparativo com o custo do empreendimento de 

infraestrutura se esta fosse realizada diretamente pelo Poder Público.  

A comparação do custo do PSC com o value for money é essencial antes da decisão 

governamental de firmar um contrato de Parceria Público-Privada296. Após a análise do value 

for money, de acordo com os critérios acima, pode-se decidir entre implementar a 

infraestrutura pública diretamente pelo Estado ou por meio de um PPP297. Deve-se ressaltar 

que não existe escolha discricionária, não sendo válida a escolha da PPP somente por questões 

políticas ou ideológicas298 que pregam um ideal de Estado mínimo.  

                                                           
294 “As vantagens competitivas do sector público incluem sobretudo impostos e diversos tipos de taxas, que estas 

entidades poderão estar isentas. As desvantagens competitivas poderão ocorrer em consequência, da propriedade 

do sector público e estão relacionadas com o enfoque no escrutínio público e requisitos na apresentação de 

relatórios detalhados, não obrigatórios no privado ”. (SILVA, José Manuel Braz da. Parcerias Público-Privadas. 

Coimbra: Almedina, 2016, p. 108).  

295 “A Neutralidade Competitiva elimina as vantagens competitivas, que incrementam o valor do negócio, por o 

mesmo ser propriedade do Estado. Esta situação permite a avaliação comparativa do “value for money” entre o 

CSP e as propostas dos privados, removendo os efeitos da propriedade pública e incluindo custos equivalentes, 

que de outro modo não seriam incorridos”.  (Ibid., p. 108).  

296 “Cumpre lembrar que caso poder público opte pela modelagem PPP em detrimento das demais modalidades 

de parceria, deverá provar a superioridade de tal opção. E terá que fazê-lo, em primeiro momento, mostrando a 

vantajosidade econômica da opção, demonstrando os ganhos de escala e atentando para o princípio da eficiência. 

Além do parâmetro eminentemente econômico, temos que considerar os fatores sociais, como possibilidade de 

controle social e participação social. Assim, um ponto relevante na opção será uma adequada avaliação do value 

of money do projeto de PPP”. (NOBREGA, Marcos. Direito da Infraestrutura. São Paulo: Quartier Latin, 2011, 

p. 61).  

297 “A escolha entre serviços públicos e privados de infraestrutura deve ser orientada por uma avaliação objetiva 

do melhor atendimento ao interesse público, de acordo com o bem comum. Os fatores a serem considerados 

incluem os níveis atuais de prestação de serviços e a condição de ativos, acessibilidade para famílias e empresas, 

cobertura de redes, eficiência operacional, manutenção de ativos a longo prazo e sustentabilidade social e 

ambiental” (tradução nossa). “The choice between public and private provision of infrastructure services should 

be guided by an objective assessment of what best serves the public interest – that is, supports the common well-

being. Factors to be taken into account include the current levels of service delivery and the condition of assets, 

affordability to households and companies, coverage of networks, operational efficiency, long-term maintenance 

of assets as well as social and environmental sustainability” (ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-

OPERATION AND DEVELOPMENT - OECD. Principles for Private Sector Participation in Infrastructure. 

Disponível em: http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/38309896.pdf. Acesso em 02/08/2017). 

298 “Acresce ainda que a motivação política, econômica ou social para implementar projectos nestes moldes pode 

prevalecer, negligenciando-se o VFM, o que poderá conduzir a assumir planos de investimentos que se revelarão 

http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/38309896.pdf
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A PPP é um contrato que ocasiona altos custos para o Estado. Se o Estado realiza a 

obra de infraestrutura e gere o serviço público dele decorrente, em regra, o custo é menor, se 

comparado a uma PPP, tendo em vista que nesta entra no custo final o lucro do parceiro 

privado299. Somente se justifica a contratação da infraestrutura por meio de PPPs se resultar 

ser esta a melhor e menos custosa opção, em razão das características do caso concreto300. Se 

o custo da PPP for maior que o custo da implementação da infraestrutura diretamente pelo 

Estado, incabível a contratação da PPP.  

Somente em casos de comprovado ganho de eficiência ou valor, devidamente 

comprovado se comparado com a alternativa de implantação e gestão da infraestrutura pelo 

Estado, é que se pode contratar uma PPP. Quando o Estado opta por uma PPP, em regra, não 

ocorre qualquer economia de recursos públicos301. Se projeto é economicamente viável, o 

Governo abre mão da receita decorrente das tarifas ou preços públicos pagos pelos usuários 

que poderiam custear total ou parcialmente o projeto de infraestrutura. Se o projeto não for 

viável, do ponto de vista econômico, ele poderia ser custeado por tributos que custeariam a 

infraestrutura, sem o acréscimo do lucro do parceiro privado. Assim, o que justificaria uma 

PPP não seria a economia de recursos (que não existe!), mas a eficiência e a tecnologia não 

                                                                                                                                                                                     
no futuro dispendiosos, deficitários e injustificados”. (SILVA, José Manuel Braz da. Parcerias Público-

Privadas. Coimbra: Almedina, 2016, p. 19).  

299 “Por decorrência, a infraestrutura quando explorada por parceiros privados exibe uma dupla função: além do 

interesse público subjacente e remanescente, surge um interesse legítimo privado por parte de quem a explora 

conjuntamente com a atividade correlata. Isso é devido ao próprio regime de parcerias entre Estado e a iniciativa 

privada, de forma que, por meio da convergência de interesses, haja o desenvolvimento de uma determinada 

atividade que atenda à racionalidade publicista e econômica. Por outro lado, quando a infraestrutura é concebida 

como uma ação do Estado, o interesse público passa a ser o único fator norteador do seu desenvolvimento, 

sobressaindo-se a racionalidade publicista”. (CARVALHO, André Castro. Direito da Infraestrutura: perspectiva 

pública. São Paulo: Quartier Latin, 2014, p. 48). 

300 “A ênfase nas PPP está nos serviços proporcionados pelo sector privado ao sector público. O Governo paga 

pelos serviços disponibilizados pelos privados que, no caso das infraestruturas serão financiados, projectados, 

construídos, mantidos pela entidade privada. A filosofia na afecção do risco é que a entidade pública liberta-se 

do risco subjacente ao activo, nas etapas acima descritas, para se tornar um mero recipiente destes serviços”. 

(SILVA, op. cit., p. 68).  

301 "É talvez justo dizer que as alegadas vantagens financeiras das PPPs foram um dos principais motivos de sua 

popularidade. Os artigos de jornal geralmente mencionam que as PPPs liberam fundos do governo, expandindo 

assim o conjunto de projetos que os governos podem realizar. Em contrapartida, concluímos que não existe uma 

razão financeira ‘prima facie’ para preferir PPPs em relação à contratação pública e que as PPP quase nunca 

liberam fundos públicos" (tradução nossa). “It is perhaps fair to say that the alleged financial advantages of PPPs 

have been one of the main reasons for their popularity. Newspaper articles often mention that PPPs release 

government funds, thus expanding the set of projects that governments can undertake. By contrast, we conclude 

that there is no prima facie financial reason to prefer PPPs over public provision and that PPPs hardly ever free 

public funds”. (ENGEL, Eduardo M. R. A.; FISCHER, Ronald D.; GALETOVIC, Alexander. The economics of 

infrastructure finance: Public-private partnerships versus public provision, EIB Papers, ISSN 0257-7755, Vol. 

15, Iss. 1, 2010, pp. 40-69. Disponível em: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/45373/1/657028975.pdf. 

Acesso em 24/07/2017).  

https://www.econstor.eu/bitstream/10419/45373/1/657028975.pdf
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possíveis de serem assegurados de forma direta pelo Estado. Nesse sentido é a lição de Engel, 

Fischer e Galetovic: 

 

Nossa conclusão baseia-se na observação de que as PPPs afetam o 

orçamento público da mesma forma que a contratação pública tradicional. 

Com uma PPP, o atual governo economiza em gastos de investimento, 

porém, renuncia à receita de taxas de usuários futuros (se a PPP é financiada 

com taxas de usuário) ou receitas fiscais futuras (se a PPP é financiada com 

valores do orçamento público). As exceções são os casos dos governos com 

restrições de crédito e, mesmo assim, o aumento da disponibilidade de 

fundos ocorre apenas em condições muito especiais. Por conseguinte, as 

PPPs devem basear-se em outras razões, principalmente nos ganhos de 

eficiência associados à construção, manutenção e operações de agrupamento, 

e não nas suas supostas vantagens financeiras. (Tradução nossa)302. 

 

Nos Estados Unidos da América, até o presente momento, as PPPs não tiveram 

acolhida, representando menos de 1% dos contratos de infraestrutura303. A razão do 

desprestígio das PPPs nos Estados Unidos é que o contribuinte americano, bem como o 

governo, tem a consciência de que toda infraestrutura deve ser custeada mediante recursos 

orçamentários, seja realizada pelo Estado, seja por meio de PPPs, havendo a preferência pelo 

investimento do dinheiro público em infraestruturas administradas pelo Estado304. Dessa 

                                                           
302 “Our conclusion rests on the observation that PPPs affect the intertemporal government budget in much the 

same way as public provision. With a PPP, the current government saves in investment outlays. But then it either 

relinquishes future user fee revenue (if the PPP is financed with user fees) or future tax revenues (if the PPP is 

financed with payments from the government budget). The exceptions are the case of credit-constrained 

governments and even then, the increased availability of funds occurs only under very special conditions. Hence, 

the case for PPPs must rest on something else, notably on efficiency gains associated to bundling construction, 

maintenance and operations, and not on their purported financial advantages”. (ENGEL, Eduardo M. R. A.; 

FISCHER, Ronald D.; GALETOVIC, Alexander. The economics of infrastructure finance: Public-private 

partnerships versus public provision, EIB Papers, ISSN 0257-7755, Vol. 15, Iss. 1, 2010, pp. 40-69. Disponível 

em: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/45373/1/657028975.pdf. Acesso em 24/07/2017). 

303 "No entanto, nos Estados Unidos, as parcerias público-privadas representam uma pequena fração das 

despesas de infraestrutura. Em estradas pedagiadas, por exemplo, onde foram mais utilizadas, representaram 

apenas 1% de todas as despesas entre 1989 e 2011, de acordo com um relatório Ministério do Orçamento do 

Congresso" (tradução nossa). “Yet in the United States, public-private partnerships represent a tiny fraction of 

infrastructure spending. On toll roads, for instance, where they have been used the most, they accounted for just 

1 percent of all spending between 1989 and 2011, according to a report by the Congressional Budget Office”. 

(GOLDSTEIN, Matthew; COHEN, Patricia. Public-Private Projects Where the Public Pays and Pays. The New 

York Times. 06 jun. 2017. Disponível em: https://mobile.nytimes.com/2017/06/06/business/dealbook/trump-

infrastructure-plan-privatized-taxpayers.html. Acesso em 20/06/2017).  

304 “Existe um equívoco relevante sobre a forma como as parcerias público-privadas realmente funcionam, disse 

David Besanko, professor da Escola de Gestão de Kellogg na Northwestern University. ‘Os contribuintes ou os 

usuários precisarão pagar por infraestrutura privada, assim como eles precisam pagar por infraestrutura pública. 

Você precisará obter receitas de algum lugar’ (tradução nossa)”. “There is a significant misunderstanding of the 

way public-private partnerships actually work,” said David Besanko, a professor at the Kellogg School of 

Management at Northwestern University. “Taxpayers or users are going to need to pay for private infrastructure 

just as they need to pay for public infrastructure. You’re going to need to get revenues from somewhere.” (Ibid.).  

https://www.econstor.eu/bitstream/10419/45373/1/657028975.pdf
https://mobile.nytimes.com/2017/06/06/business/dealbook/trump-infrastructure-plan-privatized-taxpayers.html
https://mobile.nytimes.com/2017/06/06/business/dealbook/trump-infrastructure-plan-privatized-taxpayers.html
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forma, nos Estados Unidos da América, predomina a implantação e administração da 

infraestrutura pelo Estado, realizada por meio de investimento público305, através dos fundos 

providos por tributos incidentes sobre combustíveis, bem como pela emissão de títulos 

públicos destinados ao financiamento da infraestrutura, conforme será demonstrado na Seção 

4, item 4.3.  

Dessa forma, somente deve haver a transferência para a iniciativa privada de um 

serviço público ou de uma obra de infraestrutura, por meio da PPP, quando essa for a melhor 

escolha dentre as possíveis306, mediante comprovação técnica, lastreada em estudos, não 

podendo a escolha ser guiada pelo ideal de Estado mínimo e pelo preconceito infundado que a 

atividade realizada pelo Estado é sempre menos eficiente que a realizada pela iniciativa 

privada. Não se deve colocar as ideologias acima de questões técnicas; não se pode partir do 

pressuposto de que tudo deve ser repassado para a iniciativa privada; também, não se pode 

partir do pressuposto de que tudo deve ser realizado de forma direta pelo Estado. Somente o 

caso concreto poderá definir a melhor solução que atenda ao interesse público307. A 

contratação de uma PPP sem uma adequada quantificação do value for money ocasiona 

prejuízos aos cofres públicos que devem resultar na punição das autoridades que decidiram de 

                                                           
305 "As variações das parcerias público privadas - conhecidas como acordos P3 em Wall Street - são mais 

comuns no Canadá e em alguns países europeus do que nos Estados Unidos ... Existe uma razão para isso. A 

América é uma das poucas nações que isenta os juros sobre os títulos locais e estaduais de impostos federais. 

Como resultado, o mercado de títulos municipais do país é maior e mais desenvolvido do que na maioria dos 

outros países, o que torna o financiamento público das infraestruturas muito mais atraente, diminuindo a 

necessidade de parcerias privadas" (tradução nossa).  “Variations of public-private partnerships — known as P3 

deals on Wall Street — are more common in Canada and some European countries than in the United 

States...There is a reason for that. America is one of the few nations that exempt the interest on local and state 

bonds from federal taxes. As a result, the nation’s municipal bond market is bigger and more developed than in 

most other countries, and that makes public financing of infrastructure much more attractive, lessening the need 

for private partnerships”. (GOLDSTEIN, Matthew; COHEN, Patricia. Public-Private Projects Where the Public 

Pays and Pays. The New York Times. 06 jun. 2017. Disponível em: 

https://mobile.nytimes.com/2017/06/06/business/dealbook/trump-infrastructure-plan-privatized-taxpayers.html. 

Acesso em 20/06/2017).  

306 “Não basta apenas analisar quais são as escolhas estatais cabíveis para assegurar a prestação de um serviço 

público. É fundamental analisar se o Estado adota a melhor escolha; ou, melhor dizendo, se a escolha estatal 

adotada é a mais eficiente para o caso concreto”. (SCHIRATO, Vitor Rhein. Concessões de serviços públicos e 

investimentos em infraestrutura no Brasil: espetáculo ou realidade. In: SUNDFELD, Carlos Ari; JURKSAITIS, 

Guilherme Jardim. Contratos Públicos e Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 142/169.) 

307 “Para projetos financeiramente autossustentáveis, a modelagem de concessões de serviço público (lei 

8.987/95) parece ser a mais adequada pois o empresário, conforme veremos, assumirá os riscos do 

empreendimento e, decerto, somente o fará sob os auspícios de autossustentabilidade do projeto. No caso de 

projetos que, sobremodo pelos valores envolvidos e pelos riscos implícitos, que não atraem por completo a 

iniciativa privada, se inserem adequadamente as Parcerias Público-Privadas. Por fim, para projetos que devem 

ser assumidos integralmente pelo poder público, a tradicional modelagem da lei de licitações (lei 8.666/93) 

parece ser a mais adequada”. (NOBREGA, Marcos. Direito da Infraestrutura. São Paulo: Quartier Latin, 2011, 

p. 61).  

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/subjects/m/municipal_bonds/index.html?inline=nyt-classifier
https://mobile.nytimes.com/2017/06/06/business/dealbook/trump-infrastructure-plan-privatized-taxpayers.html
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forma equivocada, em razão de ato de improbidade administrativa, na forma prevista no art. 

10 da Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992. 

Entretanto, em razão das características da economia brasileira, onde não existe 

financiamento privado da infraestrutura, em regra, a PPP não é a melhor opção, como abaixo 

será demonstrado.  

 

3.3. Os erros do modelo brasileiro de concessões e parcerias com a iniciativa privada 

A adoção do projeto neoliberal no Brasil foi um grande erro. Por uma questão de 

ideologia, pensava-se que, com a diminuição do Estado, dos gastos públicos e a implantação 

de um ambiente de negócios favorável, a iniciativa privada iria, por si, realizar os 

investimentos em infraestrutura que o Estado não mais podia realizar por falta de orçamento. 

De forma totalmente equivocada, pensou-se que o investimento privado iria substituir o 

investimento público. O investimento privado em infraestrutura não é substituto do 

investimento público, mas apenas um complemento308. O mercado, sozinho, sempre falha na 

implantação de infraestruturas, razão pela qual o Estado nunca pode deixar de estar 

presente309. 

O Estado foi diminuído, mas a iniciativa privada não realizou os investimentos em 

infraestrutura necessários ao desenvolvimento nacional. Grande parte da infraestrutura hoje 

existente foi construída diretamente pelo Estado, no período compreendido entre os anos 30 e 

final dos anos 70, no período de crescimento econômico do Estado Novo e Regime Militar. O 

                                                           
308 “No nosso entender, o financiamento privado deve complementar o público, mas nunca substituí-lo, dado que 

a obrigação jurídica, econômica e social para o Estado prover a infraestrutura a todos permanece. Isto é, decorre 

indiretamente da necessidade de respeito a outros postulados constitucionais, com a infraestrutura funcionando 

como um dos instrumentos para a sua consecução”. (CARVALHO, André Castro. Direito da Infraestrutura: 

perspectiva pública. São Paulo: Quartier Latin, 2014, p. 307-308). 

309 ”Em outras palavras, é geralmente aceito que o mercado falhará, de uma forma ou de outra, para fornecer, de 

forma eficiente, infraestrutura para a sociedade e que há algum papel para a intervenção do governo. Em alguns 

casos, o governo pode suplantar o mercado, fornecendo o recurso diretamente ou contratando diretamente os 

executores da obra de infraestrutura, em nome de seus cidadãos. Em outros casos, o governo pode tentar corrigir 

a falha do mercado através de instituições, como propriedade intelectual e incentivos fiscais, continuando a 

depender do setor privado que irá avaliar a demanda por um serviço e fornecê-lo ao público” (tradução nossa).  

“In other words, it is generally accepted that the market will fail in one way or another to efficiently provide 

society with infrastructure and that there is some role for government intervention. In some cases, the 

government may supplant the market by supplying the resource directly or contracting directly with providers on 

behalf of its citizens. In other cases, the government may attempt to correct the market failure through 

institutions, such as intellectual property and tax incentives, and continue to rely on private actors to assess 

demand for a resource and supply it to the public”. (FRISCHMANN, Brett M. An Economic Theory of 

Infrastructure and Commons Mangement. Minesota Law Review. vol. 89, p. 917-1030, April. 2005. Disponível 

em: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=588424. Acesso em 26/07/2016). 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=588424
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Estado Desenvolvimentista não encontrou um substituto que lhe pudesse fazer às vezes, 

ficando um vácuo não suprido pela iniciativa privada310. Ademais, fez-se privatizações e 

concessões sem a necessária criação de marcos regulatórios, ou seja, sem planejamento. Nesse 

sentido, Carranza, Daude e Melguizo: 

 

A maior parte da redução do investimento total em infraestrutura foi 

decorrente de uma redução do investimento público pelo governo, de 2,9% 

do PIB durante a década de 1980, para 0,9% a partir de 2000-07. Esta 

redução pública também não foi compensada pelo aumento do investimento 

privado, que passou de 0,5 para 1,0% do PIB no mesmo período. Assim, 

apesar da privatização de empresas estatais durante a década de 1990 

justificar a redução do investimento público, parece que o setor privado não 

conseguiu preencher a lacuna como era esperado que fizesse. A 

disseminação de Parcerias Público-Privadas (PPPs) em setores estratégicos 

não mudou significativamente esse quadro, tendo em vista a necessidade de 

instituições de alta qualidade (para processos de aquisição e concessão) e 

regulação e um mercado de capitais desenvolvido...resta comprovado que a 

privatização sem uma regulamentação adequada não criou os resultados 

esperados em termos de investimento privado na região. (Tradução 

nossa)311. 

 

A opção pela concessão e parcerias com a iniciativa privada pode ser uma ferramenta 

para o atendimento do interesse público, desde que planejadas e guiadas exclusivamente pela 

busca do melhor serviço a ser prestado. O modelo de concessão de serviço público implantado 

no Brasil, guiado apenas pelo intuito de arrecadar o valor da outorga, sem o adequado 

planejamento e regulação, tem mostrado resultados desastrosos. A ânsia do governo em 

                                                           
310 “O Estado Desenvolvimentista desmoronou em decorrência da crise fiscal e da redução drástica da 

capacidade de financiar os investimentos públicos, pelo colapso dos mecanismos tradicionais de aporte de 

recursos. Após um ciclo de cinco décadas de expansão da oferta, a queda nos investimentos estendeu-se pelos 

anos 90. A ênfase recorrente nas políticas de estabilização de curto prazo diminuiu a importância do 

planejamento de longo prazo, das estratégias de crescimento e da formulação de políticas públicas consistentes 

para as infra-estruturas. Somou-se, ainda, a incapacidade em estabelecer um novo pacto federativo, tendo em 

vista uma ampla Reforma Fiscal”. (BARAT, Josef. Logística, transporte e desenvolvimento econômico: a visão 

histórica. São Paulo: CLA, 2007. p. 93/94).  

311 “Most of the reduction in total infrastructure investment was due to a retrenchment in public investment by 

the general government, from 2.9% of GDP during the 1980s to 0.9% as of 2000-07. This public reduction was 

furthermore not compensated by the increase in private investment, which rose from 0.5 to 1.0% of GDP in the 

same period. Thus, despite the fact that the privatization of state-owned enterprises in several of these economies 

during the 1990s explains, or even justifies, the reduction in public investment, it seems that the private sector 

was unable to fill the gap as it was expected to do. The spread of Public Private Partnerships (PPPs) in strategic 

sectors has not changed significantly the picture, stressing the need for high-quality institutions (for the 

procurement and concession processes) and regulations, and more developed capital markets...Clearly, the 

reliance on privatization without proper regulation did not create the expected results in terms of private 

investment in the region”. (CARRANZA, Luis; DAUDE, Christian; MELGUIZO, Ángel. Public infrastructure 

investimento and fiscal sustainability in Latin America: incompatible goals? OECD Development Centre. 

Working Paper nº 301. June 2011. pp.1-40).  
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conceder para a iniciativa privada a infraestrutura e os serviços públicos de transporte, 

visando à obtenção dos valores decorrentes da outorga, foi tão grande que algumas agências 

reguladoras foram criadas somente após as assinaturas dos contratos de concessão312. 

Delegou-se para iniciativa privada os serviços e depois foi-se pensar na regulação313. É 

totalmente desarrazoada, mesmo para os adeptos do denominado Estado Gerencial, a 

passagem de atividades estatais para a iniciativa privada sem a adequada regulação estatal314.   

Existe uma forte contaminação ideológica no Brasil que vê na diminuição do Estado 

a solução de todos os problemas, sob o falso argumento de que a iniciativa privada é sempre 

mais eficiente que o Estado315. A concessão é um instituto a ser usado em benefício do 

Estado, como resultado de um planejamento estatal que leve em consideração a melhor forma 

de fomentar o serviço e a infraestrutura pública. Não é um instrumento para que se realize o 

ideal de Estado mínimo, conforme acertada afirmativa de Dinorá Adelaide Musetti Grotti316,  

 

O instituto da concessão é velho, por ter sido o primeiro modo de 

descentralização de serviços públicos. Mas a concessão utilizada para 

diminuir o aparelhamento do Estado – ou seja, com o objetivo de privatizar – 

é nova.  

 

                                                           
312 Sobre a ANTT e a Antaq, Vicente de Britto Pereira nos informa que “as duas agências foram criadas em 2001 

e passaram a funcionar efetivamente em 2003: já havia ocorrido o primeiro lote de concessões rodoviárias pelo 

DNER, com marcos regulatórios definidos pelo Procrofe; as malhas das antigas RFFSA e Fepasa já haviam sido 

concedidas, bem como as ferrovias da Vale, com marcos regulatórios definidos pelo BNDES; e já haviam sido 

promulgados e implantados os marcos regulatórios previstos na Lei dos Portos”. (PEREIRA, Vicente de Britto. 

Transportes: história, crises e caminhos. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014. p. 182-183).  

313 “As concessões das infra-estruturas para exploração privada – ocorridas em meados dos anos 90 – surgiram 

como alternativa à escassez de recursos públicos. No entanto, muitas das concessões visaram resolver problemas 

imediatos de caixa de governo, sem um planejamento adequado e políticas públicas consistentes e precederam, 

como no caos dos transportes, a própria criação das Agências Reguladoras”. (BARAT, Josef. Logística, 

Transporte e Desenvolvimento Econômico: a visão institucional. São Paulo: CLA, 2007, p. 49).  

314 “Não estava interessado em discutir com os neoliberais o grau de intervenção do Estado na economia, já que 

acredito que hoje já se tenha chegado a um razoável consenso sobre a inviabilidade do Estado mínimo e da 

necessidade da ação reguladora, corretora, e estimuladora do Estado”. (BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Do 

Estado Patrimonial ao Estado Gerencial. In PINHEIRO, Wilheim e Sachs (orgs.). Brasil: Um Século de 

Transformações. São Paulo: Cia. das Letras, 2001: 222-259. Disponível em: 

http://www.bresserpereira.org.br/papers/2000/00-73estadopatrimonial-gerencial.pdf. Acesso em 28/08/2017). 

315 Exemplo do equivocado preconceito ideológico contra o Estado é a declaração do Governador do Estado 

Geraldo Alckmin: "O setor privado faz essas obras de uma maneira muito mais rápida, eficiente e barata. O 

Estado não é construtora". (GOVERNO DE SP disponibiliza R$ 7,9 bi para habitação. Jornal Estado de São 

Paulo. 27/11/2011. Disponível em: http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,governo-de-sp-disponibiliza-r-7-

9-bi-para-habitacao,778235. Acesso em 28/08/2017). 

316 GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. A experiência brasileira nas concessões de serviço público. In:  

SUNDFELD, Carlos Ari (coord.). Parcerias Público-Privadas. 2ª edição. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 180-

251. 

http://www.bresserpereira.org.br/papers/2000/00-73estadopatrimonial-gerencial.pdf
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,governo-de-sp-disponibiliza-r-7-9-bi-para-habitacao,778235
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,governo-de-sp-disponibiliza-r-7-9-bi-para-habitacao,778235
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Realizar concessões e PPPs com a única finalidade de diminuir o tamanho do Estado, 

diminuir os gastos públicos317 e arrecadar valores com as outorgas é um ato inconstitucional. 

A concessão pelo maior valor da outorga nada mais é do que uma forma de transferir recursos 

da população para o erário público e concessionários sem a observância das regras que são 

impostas pela Constituição. A concessão e a PPP são instrumentos que não devem ser usados 

para arrecadar recursos em razão do valor da outorga do uso e somente se justificam se 

houver estudos que comprovem que se trata da melhor forma, diante do caso concreto, de 

proporcionar o melhor serviço público ao cidadão e a medida mais econômica aos cofres 

públicos.  

O concessionário ou parceiro privado que paga ao Estado pela outorga do serviço 

público e da infraestrutura vai se ressarcir dos referidos valores mediante cobrança de tarifa 

do usuário. A tarifa, assim, é desvirtuada, visto que não se destina somente a custear o serviço 

público, mas também a ressarcir o concessionário do valor pago ao Estado pela outorga318. Na 

verdade, quem paga o valor da outorga não é o concessionário ou parceiro privado, mas o 

usuário do serviço público. Tal forma de transferência patrimonial da população para o 

concessionário ou parceiro-privado, visando ressarcir o valor por este pago ao Estado pela 

outorga, se assemelha a um tributo, mas sem as limitações e condicionamentos impostos pela 

Constituição Federal. Assim, é flagrantemente inconstitucional promover-se concessões ou 

parcerias público-privadas pelo critério da maior outorga. Nesse sentido é a lição de Di 

Pietro319: 

 

Só que esse valor, em vez de ser pago pelo vencedor da licitação ao término 

do procedimento, acaba sendo estipulado para pagamento em todo o decorrer 

do contrato, onerando, certamente, o valor da tarifa. Na realidade, o ônus de 

pagamento vem a incidir, não sobre a empresa concessionária, mas sobre o 

usuário do serviço público. Essa forma de pagamento do valor da oferta, 

desde que demonstrada sua inclusão no cálculo da tarifa, padece do vício de 

inconstitucionalidade, por revestir verdadeira natureza de tributo, já que o 

montante assim obtido pelo poder concedente não se destina a remunerar o 

                                                           
317 “Forçoso reconhecer que no Brasil a redescoberta das concessões ocorreu especialmente em face da chamada 

crise fiscal e financeira do Estado, de caráter conjuntural, e pouco contribuíram para a melhoria do serviço 

público”. (GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. A experiência brasileira nas concessões de serviço público. In:  

SUNDFELD, Carlos Ari (coord.). Parcerias Público-Privadas. 2ª edição. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 180-

251.) 

318 “Aliás – e em grande parte dos casos -, os valores extremamente elevados das tarifas públicas brasileiras são o 

resultado da avidez estatal por recursos. Não é incomum que parte significativa das tarifas se direcione à 

satisfação dos encargos gerados pela cobrança pelo poder concedente de encargos em razão da outorga”. (Ibid.) 

319 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública. 9ª edição. São Paulo: Atlas, 2012. p. 

127/128. 
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serviço objeto da concessão, mas entra nos cofres públicos da mesma forma 

que as receitas provenientes dos impostos. Trata-se de verdadeiro tributo 

embutido no valor da tarifa, com a agravante de que, para sua instituição, 

não são observados os princípios constitucionais que regem a instituição de 

tributos, em especial o da legalidade tributária. A previsão vem sendo feita 

nos editais de licitação.      

 

Analisando o histórico de países onde as concessões e parcerias público-privadas 

apresentaram resultados positivos, tal como na Inglaterra, a finalidade da passagem do serviço 

público para a iniciativa privada, ao contrário do que ocorreu no Brasil, não foi arrecadar 

valores de outorga, mas atrair fontes privadas de financiamento da infraestrutura para 

proporcionar a diminuição do gasto público, bem como assegurar a garantia da qualidade dos 

serviços prestados pelo privado mediante regulação estatal320.  

A inconstitucional desestatização na área dos transportes não resolveu o problema da 

carência de infraestrutura. Pelo contrário, verifica-se uma gradativa deterioração da 

infraestrutura pública, bem como, paralelamente a isso, um crescimento no lucro das 

concessionárias, devido às falhas do Estado em regular e fiscalizar os serviços concedidos.   

 

3.3.1. O financiamento público da atividade privada nas concessões e parcerias público-

privadas em razão da inexistência de financiamento privado de longo prazo no Brasil  

Quase toda a infraestrutura hoje existente no Brasil decorreu de financiamento 

Estatal (por meio do BNDES), ou da atuação direta do Estado e dos entes da Administração 

Indireta. A iniciativa privada, na história recente do Brasil, não investiu de modo significativo 

na infraestrutura nacional. E, com o desmanche do Estado brasileiro, as obras de 

infraestrutura praticamente se estagnaram. Assim, a iniciativa privada não substituiu o Estado 

como o grande investidor na infraestrutura, gerando consequências danosas ao crescimento 

                                                           
320 “Assim, os investimentos nas infra-estruturas de transportes, energia, telecomunicações e saneamento 

passaram a atrair o interesse privado. Este passou a se valer das chamadas operações BOT (Build, Operate and 

Transfer), que nada mais era do que o velho mecanismo das concessões, que tanto êxito tivera nesses setores em 

fins do século XIX e início do XX. Só que lastreado em uma instrumentalização financeira mais diversificada e 

complexa. As chamadas “privatizações” dos serviços públicos naqueles países foram feitas não com o propósito 

de simplesmente levantar recursos para os governos, mas de criar condições para que as forças de mercado 

operassem, tanto no sentido de evitar distorções na aplicação dos recursos públicos (investimentos sem demanda, 

portanto de prioridade duvidosa), quanto de atrair fontes alternativas e não convencionais para o financiamento 

das infra-estruturas”. (BARAT, Josef. Logística, transporte e desenvolvimento econômico: a visão histórica. São 

Paulo: CLA, 2007. p. 73).  
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econômico e aprofundamento das desigualdades sociais, conforme lição de Calderon e 

Servén:  

 

Neste contexto, existe uma percepção crescente de que, em muitos países, as 

pressões pela implantação de um orçamento equilibrado levaram a uma 

diminuição das despesas com infraestrutura pública que não foi compensada 

pelo aumento da participação do setor privado, gerando uma oferta 

insuficiente de serviços de infraestrutura e efeitos danosos ao crescimento 

econômico a aumento da desigualdade (tradução nossa)321. 

 

E para piorar ainda mais a situação acima relatada, a atuação da iniciativa privada na 

área de infraestrutura é quase toda financiada pelo Estado. O programa brasileiro de 

concessões e privatizações, no Brasil, é um contrassenso por não atingir o resultado que o 

fundamenta. O principal fundamento de uma política pública de concessões e PPPs é a 

diminuição dos gastos estatais, repassando para a iniciativa privada atividades não exclusivas 

do Estado, proporcionando a este a economia dos recursos necessários para o investimento em 

atividades que somente o Estado poderia desempenhar322. Entretanto, não é o que ocorre no 

Brasil. Mais de 83% do financiamento da infraestrutura de transportes do Brasil é realizado 

pelo Estado323.   

Em dezembro de 2017, a taxa de juros reais do Brasil era de 2,88% ao ano: é a quarta 

maior taxa do mundo e a segunda mais alta da América Latina324; em outubro de 2016 era de 

                                                           
321 “Against this background, there is a growing perception that in many countries the pressures of fiscal 

consolidation have led to a compression of public infrastructure spending, which has not been offset by the 

increase in private sector participation, thus resulting in an insufficient provision of infrastructure services with 

potentially major adverse effects on growth and inequality” (CALDERON, César; SERVÉN, Luis. The Effects of 

Infrastructure Development on Growth and Income Distribution. Documento de Trabajo nº 270. Banco Central 

de Chile. Sept. 2004. Disponível em: 

http://www1.worldbank.org/publicsector/pe/PEAMMarch2005/WPS3400.pdf. Acesso em 24/07/2017). 

322 “As PPPs pressupõem, pois, a necessidade de realização de investimentos significativos cuja atribuição ao 

particular se mostre mais vantajosa economicamente do que sua assunção pelo poder público”. (MARQUES 

NETO, Floriano de Azevedo. Os contratos de parceria público-privada (PPP) na implantação e ampliação de 

infraestruturas. In: SILVA, Leonardo Toledo (org.). Direito e infraestrutura. São Paulo: Saraiva, 2012, 281-

301).   

323 “Em particular, o governo participa de 79% dos financiamentos em infraestrutura, por meio do BNDES, da 

Caixa Econômica Federal (CEF) e dos recursos garantidos pelo Tesouro (a exemplo do Banco Mundial e do 

BID), no caso de empréstimos para entidades subnacionais). No caso do setor de transportes, a participação do 

governo chega a 83% dos financiamentos”. (FRISCHTAK, Cláudio; DAVIES, Katharina. O investimento 

privado em infraestrutura e seu financiamento. In: PINHEIRO, Armando Castelar; FRISCHTAK, Cláudio. 

Gargalos e soluções na infraestrutura de transportes. Rio de Janeiro: FGV, 2014, p. 39-65).  

324 INFINITY ASSET MANAGEMENT. Ranking Mundial de Juros Reais – Dez/17. Disponível em: 

http://moneyou.com.br/wp-content/uploads/2017/12/rankingdejurosreais061217.pdf. Acesso em 27-12-2017.  

http://www1.worldbank.org/publicsector/pe/PEAMMarch2005/WPS3400.pdf
http://moneyou.com.br/wp-content/uploads/2017/12/rankingdejurosreais061217.pdf
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4,86%, a mais alta do mundo325. O financiamento de infraestrutura pela iniciativa privada 

exige um ambiente de mercado seguro e taxas de juros que desestimulem o investimento 

especulativo de curto prazo326. Se existe um investimento de curto prazo com juros altos, o 

investimento a longo prazo se mostra desinteressante ao investidor privado, salvo se tiver 

rendimentos muito altos que compensem o denominado custo de oportunidade, ou seja, 

compense a não aplicação do capital em títulos da dívida pública remunerados com uma das 

maiores taxas de juros do mundo, o que torna, na prática, o investimento privado em 

infraestrutura no Brasil inexequível.  

Ao contrário do que ocorre na Inglaterra e demais países de primeiro mundo, onde as 

concessões e PPPs são financiadas com recursos privados, liberando o orçamento estatal para 

outras finalidades, no Brasil quase todo o financiamento de serviços públicos e infraestrutura 

é realizado com recursos públicos, sendo protagonista no setor o BNDES (Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social)327. No Brasil, conforme Danilo Tavares Silva328, “o 

mesmo Estado que decide pela delegação do bem ou serviço acaba por ter de financiar a 

atividade do privado”.  Trata-se de uma realidade não existente em qualquer outro lugar no 

mundo e que não é enfrentada pelos entusiastas do modelo de Estado mínimo329.  

                                                           
325 Id. Ranking Mundial de Juros Reais – Set/16. Disponível em: http://moneyou.com.br/wp-

content/uploads/2016/10/rankingdejurosreais131016.pdf. Acesso em 02/01/2018.  

326 “Em razão dos elevadíssimos juros de mercado praticados no Brasil (consequência, dentre tantos fatores, de 

decisões de política monetária que deixam sempre elevados os juros de remuneração de títulos públicos), o 

financiamento de empreendimentos de infraestrutura depende primordialmente do sistema público de fomento 

financeiro. Essa é uma constante na política econômica brasileira: sempre houve um descompasso entre as 

necessidades de crédito para dar suporte às políticas industriais e de infraestrutura e a oferta de crédito e 

financiamento no mercado privado, razão pela qual o poder público se encarregou de criar um sistema de oferta 

de recursos de grande magnitude: instituições financeiras em todas as esferas da Federação, mecanismos de 

poupança compulsória como o PIS-PASEP e o FGTS, regimes especiais de financiamento (com fundos e 

instituições específicos)”. (SILVA, Danilo Tavares. Desestatização da infraestrutura federal de transportes e 

financiamento público: alguns pontos de discussão. In: BERCOVICI, Gilberto; VALIM, Rafael. Elementos de 

Direito da Infraestrutura. São Paulo: Contracorrente, 2015. p. 241-276). 

327 “Num país como o Brasil, seria importante ter presente que as parcerias público-privadas, especialmente pelo 

mecanismo das concessões, não iriam solucionar por si sós os problemas das infra-estruturas, principalmente 

naqueles segmentos em que é inevitável a participação governamental para garantir a universalização, tais como 

rodovias, eletrificação rural, telefonia básica e saneamento básico. Além disso, nosso sistema financeiro (com 

exceção do BNDES) nunca se voltou para captações e aplicações de longo prazo”. (BARAT, Josef. Logística, 

transporte e desenvolvimento econômico: a visão histórica. São Paulo: CLA, 2007, p. 75.) 

328 SILVA, Danilo Tavares. Desestatização da infraestrutura federal de transportes e financiamento público: 

alguns pontos de discussão. In: BERCOVICI, Gilberto; VALIM, Rafael. Elementos de Direito da Infraestrutura. 

São Paulo: Contracorrente, 2015. p. 241-276. 

329 “É inteiramente inexplicável, de toda sorte, que algumas dessas privatizações apenas se tenham efetivado 

porque os compradores estrangeiros das estatais privatizadas receberam financiamentos privilegiados do 

BNDES”. (GRAU, Eros. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 17ª edição. São Paulo: Malheiros, 2015, 

p. 287) 

http://moneyou.com.br/wp-content/uploads/2016/10/rankingdejurosreais131016.pdf
http://moneyou.com.br/wp-content/uploads/2016/10/rankingdejurosreais131016.pdf


106 
 

 
 

Não há qualquer fundamento lógico no uso de um instrumento como a concessão ou 

PPP, cuja finalidade é liberar recursos orçamentários estatais mediante o repasse da 

construção, o financiamento e a administração de serviços públicos à iniciativa privada, se o 

Estado continua a ter o encargo de financiar os projetos, em razão da inexistência de um 

mercado financeiro disposto a tanto. Financiamento público para concessões à iniciativa 

privada é uma contradição lógica que não pode ser superada. Se o Estado é, necessariamente, 

o financiador da infraestrutura e do serviço público concedido, porque não o realiza de forma 

direta, sem ter que financiar o lucro do particular330?  

A infraestrutura, em tese, é uma excelente oportunidade de negócios para a iniciativa 

privada331. Na Europa, os bancos comerciais são os agentes protagonistas do financiamento da 

infraestrutura332. Além dos bancos comerciais, um dos principais investidores em 

infraestrutura são os fundos de pensão e empresas gestoras de carteiras de seguro de vida333 

que precisam de investimentos de longo prazo334. Entretanto, o mercado de capitais brasileiro 

não é desenvolvido para dar suporte aos investimentos de longo prazo em infraestrutura; não 

existe no Brasil uma estrutura financeira de contratos e seguros ao financiamento privado de 

                                                           
330 “Não é justo destinar o tão escasso dinheiro público a empresas cuja atuação se justifica, dentre outras razões, 

pela necessidade de diminuição do gasto público. Noutros termos, a crítica se ampara justamente no argumento 

fiscalista da desestatização, segundo o qual a desestatização é medida de economia fiscal, possibilitando o 

emprego de recursos públicos em outras áreas na medida em que o capital privado seria chamado para suportar 

os ônus inerentes à atividade empresarial que viesse a assumir”. (SILVA, Danilo Tavares. Desestatização da 

infraestrutura federal de transportes e financiamento público: alguns pontos de discussão. In: BERCOVICI, 

Gilberto; VALIM, Rafael. Elementos de Direito da Infraestrutura. São Paulo: Contracorrente, 2015. p. 241-276) 

331 “A carência ou deficiência de infraestrutura, econômica (transportes, comunicações, energia) e mesmo social 

(caso notório de saneamento), implica que não faltam projetos de investimentos, necessários e até rentáveis no 

longo prazo”. (AFONSO, José Roberto R. Sobre endividamento, Financiamento e Investimentos Públicos. In: 

BIASOTO JUNIOR, Geraldo; SILVA, Luiz Antônio Palma e. Aporias para o planejamento público. São Paulo: 

Fundap, 2013, p. 23-31).   

332 Na Europa, os bancos comerciais têm sido tradicionais financiadores de infraestrutura. Diante da necessidade 

de enxugar seus balanços e reforçar sua base de capital (dados os requisitos de Basileia 3), os bancos comerciais 

vêm reduzindo seus financiamentos e encurtando a duração de seus ativos, mesmo para projetos com risco 

relativamente baixo, e de modo geral reduzindo sua exposição pela venda de créditos do setor. Em alguns casos, 

as instituições vêm funcionando simplesmente como um mecanismo de originação e distribuição de papeis. O 

crédito bancário vem sendo substituído pela emissão de bônus de infraestrutura que vêm se expandindo 

rapidamente em 2013”. (FRISCHTAK, Cláudio; DAVIES, Katharina. O investimento privado em infraestrutura 

e seu financiamento. In: PINHEIRO, Armando Castelar; FRISCHTAK, Cláudio. Gargalos e soluções na 

infraestrutura de transportes. Rio de Janeiro: FGV, 2014, p. 39-65).  

333 “O financiamento das PPP por intermédio do mercado de capitais tem variado amplamente de Estado para 

Estado. O recurso ao mercado de capitais, para financiamento destas operações tem sido mais frequente nos 

Estados, em que existem sistemas de pensões, que necessitam de activos de boa qualidade e rentabilidade, mas 

com períodos de recuperação longos”. (SILVA, José Manuel Braz da. Parcerias Público-Privadas. Coimbra: 

Almedina, 2016, p. 157). 

334 “Os investidores em títulos PPP têm sido instituições com passivos de longo prazo, que necessitam de ter 

activos com duração semelhante, para produzir fluxos de caixa duradouros. Os principais intervenientes são os 

fundos de pensão, empresas que gerem carteiras de seguros de vida, e as gestoras de fundos, que tem como seus 

clientes com fundos de pensão e companhias de seguro de vida”. (Ibid., p. 158). 
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longo prazo, tendo em vista o desinteresse da iniciativa privada por esse tipo de 

investimento335, em razão dos altos juros da dívida pública.  

O tipo de contrato mais utilizado no mundo para o financiamento da infraestrutura 

implantada pela iniciativa privada, em especial nos contratos de Parcerias Público-Privadas, é 

o denominado project finance336. Este é composto de uma rede de contratos de 

financiamentos que serão remunerados pelo retorno financeiro do projeto de infraestrutura. O 

aporte de recursos se faz não em razão da capacidade financeira do tomador do dinheiro337, 

mas em função da rentabilidade esperada do projeto de infraestrutura338. Em razão do grande 

volume de recursos movimentados339, deve-se isolar as finanças do operador da 

                                                           
335 “O que tipifica a escassez de recursos para financiamento de investimentos em infraestrutura do ponto de 

vista econômico-institucional é o limitado desenvolvimento do mercado de capitais e seguros. Há poucas 

estruturas financeiras e de garantias capazes de suportar investimentos elevados, que irão constituir ativos de 

longa duração e cujos retornos tendem a ser moderados, ainda que relativamente estáveis. Esses investimentos 

são, via de regra, capital intensivos, com um prazo de maturação estendido (três a cinco anos normalmente antes 

de gerar um fluxo de caixa positivo, e por vezes mais, por conta das dificuldades na implantação dos projetos) e 

cujo financiamento necessita, portanto, de um prazo significativo de duração – certamente além do que os 

investidores no Brasil estão acostumados (isto é, dois anos) ”.  (FRISCHTAK, Cláudio; DAVIES, Katharina. O 

investimento privado em infraestrutura e seu financiamento. In: PINHEIRO, Armando Castelar; FRISCHTAK, 

Cláudio. Gargalos e soluções na infraestrutura de transportes. Rio de Janeiro: FGV, 2014, p. 39-65).  

336 “As operações de project finance foram concebidas, de acordo com princípio de engenharia financeira, da 

forma mais eficiente possível para garantir uma ação comprometida de diferentes agentes econômicos 

congregados em torno de um objetivo comum: atuar em diferentes funções para a realização de um projeto de 

infraestrutura, sendo que o retorno financeiro dos investimentos realizados só ocorrerá a partir do fluxo de caixa 

gerado pelo empreendimento em sua fase operacional. Trata-se de um desenho operacional que, por envolver 

investimentos de grande vulto, em regra no setor de infraestrutura, prioriza a alocação ideal de riscos entre os 

contratantes, de forma a atrair os agentes econômicos capazes de desempenhar as funções necessárias para sua 

realização. Ao analisarmos os aspectos essenciais do project finance, destacamos, em primeiro lugar, a 

vinculação de todos os participantes a um objetivo comum, qual seja, a realização do projeto. O retorno esperado 

por cada um dos participantes depende da operação bem-sucedida do empreendimento. Esta síntese de esforços, 

que demanda a participação de múltiplos agentes econômicos em funções distintas, é estruturado por uma rede 

contratual complexa e interligada, cujo objetivo justamente é o de alocar os riscos da operação da forma mais 

eficiente possível”. (BERCOVICI, Gilberto. Direito econômico aplicado: estudos e pareceres. São Paulo: 

Contracorrente, 2016. p. 127-128).  

337 “O project finance permite que uma série de vantagens sejam exploradas no financiamento de um projeto, tais 

como o financiamento de projetos ainda que o risco de crédito do Sponsor seja alto ou a possibilidade de 

aumento da alavancagem sem que o risco enxergado pelos financiadores aumente”. (FERREIRA, Tiago Toledo; 

BREGMAN, Daniel. Financiamento a projetos de infraestrutura no Brasil. In: CONTANI, Eduardo Augusto do 

Rosário; SAVOIA, José Roberto Ferreira (orgs). Infraestrutura no Brasil. São Paulo: Atlas, 2017, p. 31-50).  

338 “O “Projecto Finance” consiste no financiamento a longo prazo de projectos, envolvendo um amplo leque de 

intervenientes e um sindicato bancário, que garante os créditos necessários à sua execução. O enfoque do 

financiamento está na qualidade dos “cash-flow” gerados pelo projecto, em detrimento da solidez financeira dos 

intervenientes. O financiamento é tipicamente garantido pelos activos do projecto”. (SILVA, José Manuel Braz 

da. Parcerias Público-Privadas. Coimbra: Almedina, 2016, p. 133).  

339 “O grande volume de recursos necessários e os elevados riscos motivaram a busca por estruturações 

alternativas para o financiamento dos projetos. Nesse contexto, o project finance emergiu como uma das mais 

promissoras, apesar de apresentar custos de transação superiores aos do financiamento tradicional, corporativo. 

Simplificadamente, o project finance consiste no isolamento do projeto em uma unidade econômica autônoma, a 

partir da qual todas as decisões econômico-financeiras são tomadas”. (FERREIRA, op. cit.).  
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infraestrutura340, por meio da constituição de uma Sociedade de Propósitos Específicos341, 

vedando-se, assim, a possibilidade de ingresso de recursos de outras fontes que não o projeto, 

bem como de saída de recursos para outras despesas que não sejam também do projeto. Dessa 

forma, permite-se auferir a rentabilidade do projeto pelos financiadores. 

No project finance342 existe uma multiplicidade de fontes, de aportes e de 

mecanismos de captação de recursos. Os mecanismos de sustentação financeira deste tipo de 

contrato podem abranger: i) securitização de receitas projetadas; ii) participação minoritária 

no empreendimento; iii) co-financiamento. Apesar de ser uma forma eficiente de captação de 

grandes volumes de recursos, em razão da alta alavancagem normalmente verificada nesse 

tipo de financiamento, o project finance somente é viável em projetos de infraestrutura de 

transportes que possam gerar grandes volumes de receitas, não sendo aplicável a projetos não 

autossustentáveis. Esse tipo de arranjo contratual demanda uma estimativa precisa e detalhada 

das potencialidades de geração de recursos do empreendimento, para evitar que os 

financiadores, em razão de riscos e incertezas, aumentem as contrapartidas exigidas para o 

financiamento, tornando o custo total extremamente elevado. Anoto, por fim, que o project 

finance acaba, na prática, sendo uma forma de financiamento de custos finais mais altos que o 

financiamento direto, em razão de suas características, como a ausência de garantias, grande 

volume de contratos envolvidos, a incerteza da viabilidade de um projeto, bem como em 

razão do grande volume de valores envolvidos343.  

                                                           
340 “O isolamento do projeto em uma unidade isolada possibilita a assunção de obrigações que ampliam a 

transparência dos fluxos de caixa, reduzindo a assimetria de informações, e limitam as ações dos gestores. O 

estabelecimento de esquemas de “cascatas”, que ordenam a destinação do fluxo que aceitam maiores níveis de 

alavancagem”. (FERREIRA, Tiago Toledo; BREGMAN, Daniel. Financiamento a projetos de infraestrutura no 

Brasil. In: CONTANI, Eduardo Augusto do Rosário; SAVOIA, José Roberto Ferreira (orgs). Infraestrutura no 

Brasil. São Paulo: Atlas, 2017, p. 31-50).  

341“A operação de project finance é sustentada por uma extensa rede de relações contratuais que abarca diversos 

aspectos do projeto, facilitando a distribuição de riscos entre os agentes envolvidos no projeto, uma sociedade de 

propósito específico (SPE) é criada para separar os ativos do projeto dos demais ativos dos sponsors”.  (Ibid.).  

342 “O conceito de Project Finance está associado, portanto, à uma montagem que comporta, de um lado, uma 

multiplicidade de fontes e mecanismos de captação e aporte de recursos e, de outro, interesses diferenciados em 

termos de volumes de recursos, riscos assumidos e prazos de retorno das aplicações. Os mecanismos de 

sustentação financeira usualmente disponíveis são: i) a securitização de receitas projetadas (tarifas, pedágios e 

contribuições de melhoria, por exemplo); ii) a participação minoritária no empreendimento por parte de 

investidores institucionais; e iii) o co-financiamento para dispor de recursos durante a fase inicial de 

desenvolvimento do projeto”. (BARAT, Josef. Logistica, Transporte e Desenvolvimento Econômico: a visão 

setorial. São Paulo, CLA, 2007, p. 125).   

343 “O PF é complexo e tem muitas particularidades nomeadamente: custos de implementação mais elevados, 

dívidas de longo prazo, períodos de gestação mais alargados, enviesamento das estimativas de procura, e as 

políticas do Estado. Os projectos de infra-estrutura necessitam atrair fundos de montante muito elevado, 

verificando em caso de derrapagens, que os custos acrescidos incorridos são para ser transferidos para o utente. 
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No Brasil, ainda não temos uma experiência relevante em project finance, em razão 

do quase inexistente financiamento da infraestrutura pela iniciativa privada. O atual grande 

financiador da infraestrutura brasileira é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social – BNDES. Além de ser o grande financiador da infraestrutura nacional, figura entre as 

maiores instituições de fomento financeiro do mundo. A origem dos recursos do BNDES é 

um fundo alimentado pela vinculação dos depósitos do Fundo de Amparo ao Trabalhador 

(FAT) e Fundo do Programa de Integração Social – Programa de Formação do Patrimônio do 

Servidor Público (PIS-PASEP), com fulcro no art. 239 da Constituição Federal. 

 A Lei nº 11.491, de 20 de junho de 2007 criou o FI-FGTS. Trata-se de um 

instrumento de alocação de recursos do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço em 

empreendimentos dos setores de energia, rodovia, ferrovia, hidrovia, porto e saneamento e 

aeroportos. Trata-se de um reforço ao financiamento da infraestrutura. A atuação, entretanto, 

não se sobrepõe à já realizada pelo BNDES, onde este atua somente como agente mutuante. 

No FI-FGTS, o BNDES age como um investidor do projeto344. O FI-FGTS procura, por meio 

dos recursos do FGTS, inserir um importante investidor no mercado que pode, inclusive, 

estimular o setor privado a realizar mais investimentos na área de infraestrutura.  

O modelo de financiamento quase exclusivamente estatal, tal como hoje é realizado, 

logo vai chegar à exaustão, tendo em vista a atual demanda por infraestrutura e as 

dificuldades orçamentárias do Estado345. Problemas de baixa poupança interna, bem como as 

limitações ao crescimento do PIB em razão da atual política econômica recessiva por 

natureza, impedem o aumento dos investimentos estatais, salvo mediante a 

                                                                                                                                                                                     
Assim será necessário saber se este estará na disposição de pagar os custos acrescidos”. (SILVA, José Manuel 

Braz da. Parcerias Público-Privadas. Coimbra: Almedina, 2016, p. 138)  

344 “O FI-FGTS opera segundo uma lógica semelhante à que rege a aplicação do FAT pelo BNDES: poupança 

popular compulsória canalizada para empreendimentos intensivos em capital que demandam condições 

favoráveis de financiamento vis a vis as condições ordinárias do mercado financeiro. A principal diferença é que 

o FI-FGTS não atua como agente exclusivamente mutuante, mas tem natureza jurídica de investidor ”. (SILVA, 

Danilo Tavares. Desestatização da infraestrutura federal de transportes e financiamento público: alguns pontos 

de discussão. In: BERCOVICI, Gilberto; VALIM, Rafael. Elementos de Direito da Infraestrutura. São Paulo: 

Contracorrente, 2015. p. 241-276.) 

345 “Assim, a posição do BNDES como principal fonte de financiamento para projetos de infraestrutura se torna 

um dado não apenas por uma questão de inércia. Mesmo que o mercado de capitais (sob a forma de ações e 

principalmente debêntures) e outros mecanismos privados de financiamento adquiram importância crescente, 

não se vislumbra uma quebra de paradigma, no sentido de fontes privadas de financiamento virem a adquirir 

uma posição dominante em relativamente pouco tempo. Contudo, sem uma racionalização radical e melhora na 

qualidade dos gastos públicos, não se vislumbra igualmente uma expansão do balanço do BNDES (e outros 

bancos públicos) consistente com as demandas de financiamento de longo prazo, principalmente dos programas 

de concessão. Em síntese, esse o dilema dos próximos anos”. (FRISCHTAK, Cláudio; DAVIES, Katharina. O 

investimento privado em infraestrutura e seu financiamento. In: PINHEIRO, Armando Castelar; FRISCHTAK, 

Cláudio. Gargalos e soluções na infraestrutura de transportes. Rio de Janeiro: FGV, 2014, p. 39-65.)  
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majoração/instituição de tributos346. Ademais, o modelo de financiamento da infraestrutura 

por meio de bancos oficiais ocasiona o risco de malversação de recursos públicos, em razão 

da possibilidade de escolha dos beneficiados pelos empréstimos não por critérios técnicos, 

mas por critérios políticos347.  

Apesar da autorização dada pela Lei nº 11.478, de 29 de maio de 2007, da 

constituição do Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura (FIP-IE)348, com 

incentivos tributários significativos aos investidores349, ainda não se verificou um aumento da 

participação privada no investimento em infraestrutura. Os investidores em fundos ainda 

aplicam, predominantemente, em títulos da dívida pública350 (em razão dos altos juros pagos 

                                                           
346 “No plano macroeconômico, os recursos para investimento no país são escassos. Uma baixa taxa de poupança 

e limitações no financiamento externo dificultam o salto necessário para sustentar um crescimento do PIB em 

torno de 4%, o que pressupõe uma taxa de investimento certamente superior a 18,1% do PIB (primeiro trimestre 

de 2013). Ainda que se possa discutir qual a brecha na taxa de investimento que, coberta, possibilitaria um não 

inflacionário, é improvável que o incremento seja inferior a 3,5%-4% do PIB. A esse movimento corresponderia 

um aumento na taxa de poupança doméstica (possivelmente por um processo de consolidação fiscal) de forma 

que o esforço de investimento não viesse a colocar as contas externas do país numa posição insustentável (pelo 

rápido aumento do déficit em conta corrente) ”. (FRISCHTAK, Cláudio; DAVIES, Katharina. O investimento 

privado em infraestrutura e seu financiamento. In: PINHEIRO, Armando Castelar; FRISCHTAK, Cláudio. 

Gargalos e soluções na infraestrutura de transportes. Rio de Janeiro: FGV, 2014, p. 39-65).  

347 “Infelizmente, em inúmeros casos, especialmente na América Latina, esses fundos se envolveram fortemente 

em empréstimos garantidos pelo governo a taxas de juros abaixo do mercado, o que contribuiu para minar a 

solidez do sistema financeiro e a desestabilização macroeconômica. Muitas vezes, as instituições não fizeram 

investimentos valiosos ou mantiveram a viabilidade financeira, porque os critérios para a seleção de muitos 

projetos foram políticos, a entidade não teve que competir por fundos, nem se preocupou em recuperar os 

custos" (tradução nossa). “In an unfortunate number of cases, especially in Latin America, such funds have 

engaged heavily in government-guaranteed lending at below-market interest rates, which has contributed to 

undermining the soundness of the financial system and to macroeconomic destabilization. Quite often the 

institutions have not made worthwhile investments or maintained financial viability, because criteria for project 

selection have been too political, the entity has not had to compete for funds, nor been concerned with 

recovering its costs”. (KESSIDES, Christine. The Contributions of Infrastructure to Economic Development: A 

Review of Experience and Policy Implications. World Bank Discussion Papers nº 2013. Sept. 1993, pp. 1-48. 

Disponível em: https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/0-8213-2628-7. Acesso em 25/07/2017).  

348 Art. 1o  As instituições autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para o exercício da 

administração de carteira de títulos de valores mobiliários poderão constituir Fundo de Investimento em 

Participações em Infraestrutura (FIP-IE) e Fundo de Investimento em Participação na Produção Econômica 

Intensiva em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (FIP-PD&I), sob a forma de condomínio fechado, que 

terão, respectivamente, por objetivo o investimento no território nacional em novos projetos de infraestrutura e 

de produção econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação. (Redação dada pela Lei nº 12.431, 

de 2011). 

349 “A Lei nº 12.431/2011, posteriormente complementada pela Lei nº 12.715/2012, é a grande aposta para 

impulsionar a emissão de títulos de projetos de infraestrutura. Ela garante vantagens tributárias aos compradores 

dos títulos emitidos sob seu amparo. A alíquota de Imposto de Renda passa a 0% para investidores estrangeiros e 

pessoas físicas residentes e a 15% para pessoas jurídicas. Os benefícios são auferidos também por aplicadores 

em Fundos de Investimentos em Participações em Infraestrutura (FIP-IE), o que facilita a diversificação de 

riscos e a atração de pessoas físicas”. (FERREIRA, Tiago Toledo; BREGMAN, Daniel. Financiamento a 

projetos de infraestrutura no Brasil. In: CONTANI, Eduardo Augusto do Rosário; SAVOIA, José Roberto 

Ferreira (orgs). Infraestrutura no Brasil. São Paulo: Atlas, 2017, p. 31-50).  

350 “Chama atenção a grande participação dos fundos de investimento no financiamento da dívida pública 

mobiliária federal. Uma análise da relação entre as mudanças do apetite dos investidores e do perfil das emissões 

https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/0-8213-2628-7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12431.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12431.htm#art4
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pelo Governo), razão pela qual somente migram para outros investimentos se obtiverem 

ganhos superiores aos pagos pelos títulos públicos351. O FPI-IE tem sido usado, de forma 

predominante, para o financiamento de infraestruturas corporativas, ou seja, aquelas 

construídas, projetadas e financiadas pelas sociedades empresárias para uso próprio352. 

Também, as debêntures de infraestrutura criadas pela Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011 

não surtiram os efeitos esperados353, em razão dos altos juros da dívida pública que acabam 

por atrair os capitais disponíveis para investimentos.  

Enquanto não se criarem condições macroeconômicas para que exista um ambiente 

para o investimento privado de longo prazo, com a consequente estruturação354 do mercado 

financeiro para dar suporte355 aos investimentos de infraestrutura, tal como ocorre nos países 

                                                                                                                                                                                     
por parte do Tesouro pode jogar luzes sobre a dinâmica da alocação da riqueza financeira no país”. (FERREIRA, 

Adriana Nunes. Os Fundos de Investimento no Brasil de 2008 a 2013: institucionalidade e interfaces com a 

política econômica. IPEA: Texto para Discussão nº 2153, nov. 2015. Disponível em: 

http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/TDs/td_2153.pdf. Acesso em 03/08/2017).   

351 Sobre a disposição do investido em receber, ao menos, a taxa do CDI, diretamente influenciada pela taxa de 

juros da dívida pública (SELIC): “Impera entre os gestores de fundos de investimento – e entre os proprietários 

da riqueza gerida – uma convenção de que as aplicações financeiras devam render no mínimo o que rende o 

CDI. Ou seja, este é o benchmark com o qual tomadores de decisão efetivamente trabalham no mercado (a 

chamada cultura do CDI) – uma convenção formada no contexto de alta inflação dos anos 1980, ainda não 

quebrada e que afeta negativamente o alongamento do prazo das aplicações financeiras. Segundo informação 

obtida em entrevista, há um movimento por parte de alguns gestores na direção de quebrar esta convenção, mas 

há uma forte resistência por parte dos investidores. Um caminho apontado seria o fortalecimento de um mercado 

secundário de títulos de renda fixa”. (FERREIRA, Adriana Nunes. Os Fundos de Investimento no Brasil de 2008 

a 2013: institucionalidade e interfaces com a política econômica. IPEA: Texto para Discussão nº 2153, nov. 

2015. Disponível em: http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/TDs/td_2153.pdf. Acesso em 

03/08/2017). 

352 “Do contrário, a atuação do FIP-IE continuará concentrada nas chamadas infraestruturas corporativas, cuja 

implementação e manutenção dependem apenas de autorizações da Administração Pública, as quais estão 

distantes de regularem as formas jurídicas das principais intervenções de que o setor está efetivamente carente”. 

(VANZELLA, Rafael. Financiamento privado da infraestrutura. In: MARCATO; Fernando S.; PINTO JÚNIOR, 

Mário Engler. Direito da Infraestrutura. Vol. 1. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 307-286) 

353 “As debêntures incentivadas de infraestrutura (Lei nº 12.431/2011) foram pensadas como um papel dessa 

natureza – uma rentabilidade atraente, refletindo do ponto de vista econômico a relativa escassez de ativos de 

infraestrutura – razoavelmente segura, pois teria subjacentes investimentos geradores de caixa. A resposta dos 

emissores e investidores tem sido lenta, não apenas pela incerteza quanto à trajetória futura da economia 

brasileira, mas por duas questões não resolvidas. Uma inerente ao fato de que o risco dos debenturistas é 

significativo durante o período de implantação ou construção do projeto, principalmente pelas dificuldades 

conhecidas de licenciamento ambiental e desapropriação fundiária. E ainda pela baixa liquidez no mercado 

secundário, incompatível com a preferência dominante dos investidores por papeis curtos”. (FRISCHTAK, 

Cláudio; DAVIES, Katharina. O investimento privado em infraestrutura e seu financiamento. In: PINHEIRO, 

Armando Castelar; FRISCHTAK, Cláudio. Gargalos e soluções na infraestrutura de transportes. Rio de 

Janeiro: FGV, 2014, p. 39-65).  

354 “Atualmente no país poucas são efetivamente as estruturas que funcionam como um project finance estrito 

senso (non-recourse), e a razão é fundamentalmente a mesma que foi apontada no caso das debêntures: a 

incerteza quanto à conclusão do projeto e o início da geração de caixa. Consequentemente, a ausência de 

garantias corporativas inviabilizaria o financiamento no período crítico da construção”. (Ibid.).  

355  “Nos países cujos mercados de projetos são mais maduros, essa garantia de execução é provida por 

seguradoras privadas, sob a denominação de “performand bond”. (FRISCHTAK, op. cit.).  

http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/TDs/td_2153.pdf
http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/TDs/td_2153.pdf
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desenvolvidos356, não ocorrerá o crescimento da infraestrutura nacional, salvo por meio do 

financiamento público. Um exemplo disso são os fundos de pensão brasileiros que têm um 

patrimônio equivalente a 14,5% do PIB357, mas não investem quase nada em do seu portfólio 

em títulos de infraestrutura, em razão das altas taxas de juros da dívida pública brasileira358.  

A ausência de financiamento privado e o gradual esgotamento do financiamento 

público têm impedido até mesmo a disseminação das PPPs no Brasil. Após mais de 10 anos 

de promulgação da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, foram celebradas apenas 42 

parcerias no âmbito Estadual. Minas Gerais, São Paulo e Bahia que somam 25 projetos 

firmados. Ceará e Pernambuco têm, cada um, 4 PPPs firmadas. Na esfera municipal, existem 

28 contratos de PPP, sendo que, considerando apenas as capitais de Estados, apenas Rio de 

Janeiro (3), Belo Horizonte (3), Manaus (1) e São Luís (1) possuem contratos assinados. O 

Distrito Federal (DF) possui três PPPs assinadas (Jardins Mangueiral, Centro Administrativo 

e Centro de Gestão Integrada do Distrito Federal). Quando somamos a estes contratos a única 

PPP assinada pela União, que é o Complexo Datacenter da Caixa Econômica Federal e do 

                                                           
356 “Nos EUA, o Miller Acto de 1932 obriga que todos os contratos de construção do governo federal sejam 

suportados por um Seguro Garantia e de Pagamentos (das obrigações do contratado perante terceiros). Os 

estados aprovaram então legislações semelhantes para projetos financiados pelos governos correspondentes”.  

(FRISCHTAK, Cláudio; DAVIES, Katharina. O investimento privado em infraestrutura e seu financiamento. In: 

PINHEIRO, Armando Castelar; FRISCHTAK, Cláudio. Gargalos e soluções na infraestrutura de transportes. 

Rio de Janeiro: FGV, 2014, p. 39-65).  

357 “Como a experiência internacional sugere, os fundos de pensão podem ser uma fonte importante de recursos 

para investimentos em infraestrutura. Os fundos de pensão brasileiros têm tamanho suficiente (14,5% do PIB) e 

o perfil certo para atender às necessidades de financiamento dos investimentos em infra-estrutura (tradução 

nossa). “As the international experience suggests, pension funds can be an important source of resources for 

infrastructure investments Brazilian pension funds have sufficient size (14.5% of GDP) and the right profile for 

meeting the funding needs of infrastructure investments”. (BBVA. Infrastructure and pension funds in Brazil. 

Madrid, july, 2011. Disponível em: https://www.bbvaresearch.com/en/publicaciones/infrastructure-and-pension-

funds-in-brazil/. Acesso em: 03/08/2017).  

358 “Mais espaço para investir em infraestrutura - assim como em outros segmentos - deve ser criado pela 

redução esperada da taxa de juros. Enquanto as taxas de juros permanecerem em níveis muito elevados (a 

SELIC, que é a taxa de juros de referência, está atualmente em 12,25% e a média de 10,0%, ano passado, o valor 

mais baixo em muitos anos), a atratividade dos títulos públicos permanecerá alta . Em 2010, 48% dos recursos 

dos fundos de pensão foram investidos em títulos públicos. Por outro lado, os recursos investidos em fundos de 

investimentos (que incluem FIPs e outros tipos de fundos) atingiram apenas 4% do portfólio de fundos de 

pensão” (tradução nossa).  “More room for investing in infrastructure – as well as in other segments - should be 

created by the expected interest rate reduction.  So long as interest rates remain at very high levels (the SELIC, 

which is the reference interest rate, is currently at 12.25% and averaged 10.0%, last year, the lowest value in 

many years), the attractiveness of public bonds will remain high.  In 2010, 48% of pension funds’ resources were 

invested in public bonds. On the other hand, the resources invested in investments funds (which include FIPs as 

well as other types of funds) reached only 4% of pension funds’ portfolio”. (Ibid.).  

https://www.bbvaresearch.com/en/publicaciones/infrastructure-and-pension-funds-in-brazil/
https://www.bbvaresearch.com/en/publicaciones/infrastructure-and-pension-funds-in-brazil/
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Banco do Brasil, assinados em 2006 chegaram ao número de apenas 74 contratos de Parcerias 

Público-Privadas assinados no Brasil, nos 3 níveis da Federação, incluindo o DF359. 

Assim, hoje não temos um ambiente macroeconômico que permite o financiamento 

da infraestrutura pela iniciativa privada. Sem a alteração das taxas de juros pagas pelo Estado 

brasileiro para a rolagem da dívida pública, restará somente ao Estado financiar a 

infraestrutura por meio do financiamento público.  

 

3.4. A captura do Estado pelo poder econômico nas obras de infraestrutura: o novo 

Patrimonialismo  

As parcerias com a iniciativa privada somente devem ser realizadas num ambiente de 

alta tecnicidade do Estado, estando este aparelhado com uma burocracia técnica, preparada e 

capaz de planejar a política pública a ser executada pela contratação da PPP, bem como para 

obstar eventuais acordos que se mostrem contrários ao interesse público, evitando o 

enriquecimento indevido do privado à custa dos cofres públicos. A tarefa regulatória é 

extremamente complexa. Ocorrendo a assimetria de informações entre o Estado e o privado, 

com predominância deste, ocorrerá a manipulação do contrato visando ao lucro desmedido e 

injusto, em detrimento do interesse público360. Existem exemplos em outros países de 

contratos de PPP assinados que geraram grandes prejuízos aos cofres públicos, em razão da 

falta de capacidade técnica do Estado: 

 

 

                                                           
359 Cf. RADAR PPP. International Meeting Infrastructure and PPPs. Oportunidades de negócios em 

infraestrutura e PPPs: encontro com as referências mundiais sobre o tema. Disponível em: 

http://infraestruturaeppps.com.br/Portugues-CBIC-Radar-PPP.pdf. Acesso em 06/11/2017.  

360 “A tarefa regulatória, contudo, reveste-se de grande complexidade, tendo em vista a existência de diversas 

dificuldades decorrentes da assimetria de informações pró-produtores, fazendo com que o comportamento das 

firmas seja de difícil, custosa e complexa monitoração por parte dos reguladores. O fenômeno da informação 

assimétrica envolve duas dimensões principais, uma exógena e outra endógena às firmas, correspondentes, 

respectivamente, à “seleção adversa” e ao “perigo moral”. A “seleção adversa” é provocada pelo fato de o 

regulador não ter o mesmo nível de informações que a firma regulada a respeito de fatores exógenos que afetam 

a eficiência da firma (parâmetros tecnológicos, comportamento da demanda etc.). O “perigo moral” é provocado 

pelo fato de somente a firma ter conhecimento do resultado de determinados movimentos intrinsecamente 

endógenos (custos, resultado de medidas administrativas etc.), o que gera a possibilidade de manipulação do 

esforço pelas firmas, objetivando, por exemplo, a obtenção de vantagens na revisão de contratos ou na 

estipulação de metas regulatórias. (PIRES, Jose Claudio Linhares; PICCININI, Maurício Serrão.  A economia 

brasileira nos anos 90: a Regulação dos Setores de Infraestrutura no Brasil. Disponível em: 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/livro/eco90

_07.pdf. Acesso em 10/06/2017).  

http://infraestruturaeppps.com.br/Portugues-CBIC-Radar-PPP.pdf.%20Acesso%20em%2006/11/2017
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/livro/eco90_07.pdf
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/livro/eco90_07.pdf
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Na Índia, as empresas politicamente conectadas conquistaram contratos com 

a força das relações com o oficialismo, produzindo engenharia defeituosa em 

preços inchados. Quando a Grã-Bretanha entregou o controle a empresas 

privadas para atualizar o sistema de metrô de Londres há mais de uma 

década, o resultado foi um trabalho de baixo custo e de baixa qualidade, 

levando o governo a recuar. Canadá sofreu uma série de custos excessivos 

em projetos públicos canalizados através da setor privado, como uma ponte 

histórica em Vancouver e hospitais em Ontário361 (tradução nossa). 

 

O desmonte da burocracia estatal ocasionou uma condição de grande assimetria de 

informações e de despreparo técnico do Estado em face dos investidores privados362. O setor 

privado tem todo o suporte técnico disponível no mercado para realizar os estudos necessários 

para os projetos de infraestrutura e, de outro lado, existe um Estado desmontado, sem 

condições de analisar a adequação e viabilidade dos projetos de infraestrutura que contrata, 

resultando em parcerias com a iniciativa privada extremamente desvantajosas para o interesse 

público363. Sobre a necessidade de o Estado possuir um corpo de funcionários tecnicamente 

especializados para que se possa realizar obras de infraestrutura com a iniciativa privada é o 

alerta da OECD: 

 

A participação do setor privado na infraestrutura geralmente envolve 

sofisticadas soluções tecnológicas, corporativas e financeiras que as 

entidades governamentais podem não estar totalmente preparadas para lidar. 

Este desafio não se limita aos países em desenvolvimento. Mesmo nas 

                                                           
361 “In India, politically connected firms have captured contracts on the strength of relationships with 

officialdom, yielding defective engineering at bloated prices. When Britain handed control to private companies 

to upgrade London’s subway system more than a decade ago, the result was substandard, budget-busting work, 

prompting the government to step back in. Canada has suffered a string of excessive costs on public projects 

funneled through the private sector, like a landmark bridge in Vancouver and hospitals in Ontario”. 

(GOODMAN, Peter S. World Offers Cautionary Tale for Trump’s Infrastructure Plan. New York Times, 16 jun. 

2017. Disponível em: https://mobile.nytimes.com/2017/06/16/business/trump-train-road-india-

china.html?referer. Acesso em 03/08/2017).  

362 O exemplo a seguir dado por Marcos Nóbrega ilustra muito bem o resultado de uma negociação com 

assimetria de informações: “O dilema central do problema agente – principal reside em descobrir como o agente 

ou o principal agem quando um deles possui uma vantagem informacional sobre o outro (aqui, obviamente, um 

problema de assimetria de informação). Suponhamos um proprietário de veículo que diante de um problema 

mecânico qualquer leva o carro para a oficina. Consideremos também que o dono de veículo desconhece a razão 

do defeito e muito pouco entende sobre mecânica. Feitas as checagens pelo mecânico, é constatado que uma 

série de peças defeituosas que precisam ser trocadas. Nesse caso, o principal é o proprietário do veículo e o 

agente é o mecânico. Há, portanto, uma assimetria informacional, pois o mecânico tem muito mais informação 

sobre os reais problemas do automóvel do que o proprietário”. (NOBREGA, Marcos. Direito da Infraestrutura. 

São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 75).  

363 Um exemplo foi a compra do sistema CTBC (controle de trens baseado em comunicação) comprado pelo 

METRÔ de São Paulo, sem ter feito anteriormente as obras físicas necessárias nas estações. O resultado foi um prejuízo 

de mais de R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões). (GOVERNO DE SP perdoa dívida de R$ 116 milhões da empresa 

Alstom. G1. 25/07/2016. Disponível em: http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/07/governo-de-sp-perdoa-divida-

de-r-116-milhoes-da-empresa-alstom.html. Acesso em 26/07/2016).  

https://mobile.nytimes.com/2017/06/16/business/trump-train-road-india-china.html?referer
https://mobile.nytimes.com/2017/06/16/business/trump-train-road-india-china.html?referer
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/07/governo-de-sp-perdoa-divida-de-r-116-milhoes-da-empresa-alstom.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/07/governo-de-sp-perdoa-divida-de-r-116-milhoes-da-empresa-alstom.html
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economias mais avançadas do mundo - incluindo algumas que são 

consideradas as mais experientes em termos de infraestrutura com 

financiamento privado - uma queixa consistente dos participantes do setor 

privado é a falta de capacidade de implementação do setor público. A 

experiência corporativa prática é escassa entre os funcionários do governo na 

maioria dos países, bem como, em alguns casos, em monitoramento de 

contratos públicos. As autoridades precisam construir as competências 

necessárias para atuar como um parceiro igual com os participantes do setor 

privado e os custos disso precisam ser considerados como parte do projeto. 

Esta é uma área onde os governos podem necessitar de ajuda externa - no 

caso dos países em desenvolvimento, incluindo das agências de 

desenvolvimento (tradução nossa)364.  

 

Hoje o Estado não tem, sequer, condições de saber se uma proposta vencedora de 

uma licitação de obra pública de infraestrutura é viável. É comum o vencedor da licitação 

apresentar uma proposta já contando com um futuro reequilíbrio contratual365. Também, o 

Estado falha em fiscalizar a execução da obra, deixando margem ao contratado para diminuir 

os custos mediante uma execução fora dos padrões contratados366. Assim, em virtude da 

inexistência de uma burocracia técnica, ocorre o fenômeno denominado hold up367, ou seja, o 

Estado se torna refém do privado durante a execução do contrato, com graves prejuízos aos 

cofres públicos.    

                                                           
364 “Private sector participation in infrastructure often involves sophisticated technological, corporate and 

financial solutions that government entities may not be fully equipped to handle. This challenge is not limited to 

developing countries. Even in the world’s most advanced economies – including some that count as among the 

most experienced in terms of privately financed infrastructure – a consistent complaint from private sector 

participants is a lack of implementation capacity among their public-sector partners. Hands-on corporate 

experience is in short supply among government employees in most countries, as is in some cases competency in 

public procurement and monitoring of contracts. Authorities need to build the necessary competencies to act as 

an equal partner to the private sector participants and the costs of doing so need to be considered as part of the 

overall project design. This is an area where governments may wish to seek outside assistance – in the case of 

developing nations including from development agencies”. (ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-

OPERATION AND DEVELOPMENT - OECD. Principles for Private Sector Participation in Infrastructure. 

Disponível em: http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/38309896.pdf. Acesso em 02/08/2017). 

365 “A empresa vencedora coloca um preço abaixo daquele que terá condições de executar o objeto e, tão logo os 

problemas começam, a empresa solicita revisão do contrato com base no equilíbrio econômico-financeiro, 

alegando caso fortuito ou força maior”. (NOBREGA, Marcos. Direito da Infraestrutura. São Paulo: Quartier 

Latin, 2011, p. 158). 

366 “Nesse caso, a vantagem informacional surge após a assinatura do contrato. Seria o caso de uma empresa 

começar a executar um contrato e passar a baixar a qualidade do insumo utilizado, com o fito de reduzir os 

custos”. (Ibid., p. 159). 

367 “O problema do refém ou hold up, possibilitando que uma parte explore a fragilidade da outra parte em 

renegociações ex post à assinatura do contrato. Isso aparece de forma clara em contratos de infraestrutura porque 

há a existência de sunk costs, ou seja, os investimentos são muito específicos e não há utilização alternativa para 

eles. Isso, repetimos, recobre os contratos de elevado grau de dependência e grande possibilidade de 

comportamentos oportunistas”. (Ibid., p. 161).  

http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/38309896.pdf
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Verifica-se a ocorrência da captura do Estado pelo poder econômico. Como 

regulador, o Estado não atua para limitar o poder econômico em prol do interesse público; ao 

contrário, o desmontado Estado brasileiro, em regra, é um mero representante do interesse 

privado, atuando em prol deste, como um mero homologador das suas pretensões. Mesmo se 

as expectativas do parceiro privado não se concretizarem, o Estado, mediante aditivos ou 

renegociações, garante o lucro do privado em detrimento do interesse público. Sobre a captura 

do Estado, assim se manifesta Rejane Karam368: 

 

...existe a captura do Estado quando a regulação é pró-produtor. Ou seja, o 

Estado encontra-se indevidamente a serviço do interesse provado, passando 

a “confundir” os interesses de determinados grupos com os de toda 

sociedade. Na sua forma original, a Teoria da Captura apresentava a 

deficiência de simetria em relação ao regulador benevolente. Se antes o 

agente regulador era visto como essencialmente voltado para o bem-estar 

social, agora ele passa a ser visto como a entidade que apenas sancionava 

passivamente os interesses privados das empresas reguladas.  

 

Infelizmente, já aparecem no Brasil exemplos de ajustes com a iniciativa privada 

onde o interesse público foi deixado de lado, mediante acordos extremamente benéficos para 

os particulares e extremamente onerosos para o erário público, demonstrando a efetiva captura 

do Estado. Na denominada “PPP Porto Maravilha”, realizada pelo Município do Rio de 

Janeiro, o financiamento do parceiro privado viria do rendimento de CEPACs369; entretanto, 

estas se desvalorizaram no mercado em razão da crise econômica que teve início a partir de 

2014. Para cobrir o prejuízo do parceiro privado, o Município do Rio de Janeiro assinou 

aditivo onde assumiu o risco da desvalorização dos referidos títulos, socializando o prejuízo e 

garantindo o lucro do concessionário370.  

                                                           
368 KARAM, Rejane. Parcerias Público-Privadas e as concessões rodoviárias do Paraná: o novo modelo e a 

evolução do processo regulatório. In: CONTANI, Eduardo Augusto do Rosário; SAVOIA, José Roberto Ferreira 

(orgs). Infraestrutura no Brasil. São Paulo: Atlas, 2017, p. 97-125 

369 “Cepac é a sigla para descrever Certificados do Potencial Adicional de Construção, títulos usados para 

financiar Operações Urbanas Consorciadas que recuperam áreas degradadas nas cidades. Potencial de construção 

é a quantidade de metros quadrados que se pode construir em determinado terreno, representada nos andares e na 

altura do prédio e metragem. A Lei que cria a Operação Urbana Porto Maravilha define um aumento do 

potencial de construção, que varia em função do setor (conforme mapa). Para utilizar o Potencial Adicional de 

Construção os interessados devem comprar Cepacs. O dinheiro da venda dos Cepacs paga todas as obras e 

serviços da Operação Urbana Porto Maravilha nos 5 milhões de m²”. (COMPANHIA DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIÃO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO - CDURP. CEPAC: que 

negócio é esse? Disponível em: http://portomaravilha.com.br/cepac_entenda. Acesso em: 13-10-2017).   

370 Sobre o desastre provocado pela PPP Porto Maravilha, ver: A FALÁCIA DO PORTO MARAVILHA: PPPs, 

CEPACs e o ônus para o poder público. Observatório das Metrópolis. Disponível em: 

http://observatoriodasmetropoles.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=1956%3Aa-fal%C3%A1cia-

http://portomaravilha.com.br/cepac_entenda
http://observatoriodasmetropoles.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=1956%3Aa-fal%C3%A1cia-do-porto-maravilha-ppps-cepacs-e-o-%C3%B4nus-para-o-poder-p%C3%BAblico&Itemid=180
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É comum a ocorrência de concessões de infraestruturas de transportes que 

evidenciam a captura do Estado pelo poder econômico para beneficiar interesses privados. Por 

exemplo, o Governo do Estado de São Paulo gastou o equivalente a R$ 6,51 bilhões de reais 

no denominado “Rodoanel Norte”371. Entretanto, concedeu o referido anel viário à iniciativa 

privada por R$ 883 milhões de reais372. Ou seja, o Estado de São Paulo gastou o equivalente a 

R$ 6,51 bilhões para realizar uma grande obra de infraestrutura e, no momento em que a 

mesma estava pronta, quando poderia se ressarcir dos valores gastos por meio da cobrança de 

pedágios de uma via com previsão de passagem de 61 mil carros por dia, entregou quase de 

graça a referida infraestrutura para a iniciativa privada. Apenas a título de mera elucubração, 

com um pedágio de R$ 15,00 (quinze reais) a referida rodovia teria um faturamento diário de 

R$ 915.000,00. Em menos de três anos, a concessionária irá arrecadar por meio de pedágio 

um valor maior que o pago pela concessão. Há concessionárias de serviços públicos de 

rodovias do Estado de São Paulo que já apresentaram lucros maiores que instituições 

financeiras373.  

Os exemplos acima, dentre vários ocorridos recentemente no Brasil, mostram que o 

Estado se tornou um refém do poder econômico nos contratos de parcerias com a iniciativa 

privada, pagando pelos riscos que seriam do contratado e pelos quais este foi devidamente 

remunerado, em evidente contrassenso ao próprio fundamento das contratações públicas, bem 

como oferecendo oportunidades de negócios incompatíveis com o interesse público.  

Existem várias formas de ajustes que o mercado pode fazer para se locupletar de 

forma indevida com verbas estatais em contratações públicas de infraestrutura, em especial 

nas PPPs374. Existe a denominada cartelização, quando os possíveis concorrentes ajustam 

                                                                                                                                                                                     
do-porto-maravilha-ppps-cepacs-e-o-%C3%B4nus-para-o-poder-p%C3%BAblico&Itemid=180#. Acesso em 

15/07/2017.  

371 ESTADO e União assinam liberação de recursos para Rodoanel Norte. Desenvolvimento Rodoviário S.A – 

DERSA. Disponível em: http://www.dersa.sp.gov.br/comunicacao/noticias/rodoanel-norte/estado-e-uniao-

assinam-liberacao-de-recursos-para-rodoanel-norte/. Acesso em 13/01/2017.  

372 ECORODOVIAS vence leilão do Rodoanel com lance de R$ 883 milhões. Valor Econômico. 10/01/2018. 

Disponível em: http://www.valor.com.br/empresas/5252449/ecorodovias-vence-leilao-do-rodoanel-com-lance-

de-r-883-milhoes. Acesso em 13/01/2018. 

373 Nesse sentido ver: ALBQUERQUE, Luiz Felipe. Em SP, concessionárias tem lucro com pedágios maior que 

bancos. Carta Capital. 02/09/2010. Disponível em: https://www.cartacapital.com.br/sociedade/em-sp-

concessionarias-lucram-com-pedagios-mais-que-bancos. Acesso em 13/01/2018.  

374 “O conluio está presente em todos os sectores económicos, em que as iniciativas são implementadas com base 

em concursos, mas tem um significado especial na construção e obras públicas em que o principal cliente é o 

Estado”. (SILVA, José Manuel Braz da. Parcerias Público-Privadas. Coimbra: Almedina, 2016, p. 34).  

http://observatoriodasmetropoles.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=1956%3Aa-fal%C3%A1cia-do-porto-maravilha-ppps-cepacs-e-o-%C3%B4nus-para-o-poder-p%C3%BAblico&Itemid=180
http://www.dersa.sp.gov.br/comunicacao/noticias/rodoanel-norte/estado-e-uniao-assinam-liberacao-de-recursos-para-rodoanel-norte/
http://www.dersa.sp.gov.br/comunicacao/noticias/rodoanel-norte/estado-e-uniao-assinam-liberacao-de-recursos-para-rodoanel-norte/
http://www.valor.com.br/empresas/5252449/ecorodovias-vence-leilao-do-rodoanel-com-lance-de-r-883-milhoes
http://www.valor.com.br/empresas/5252449/ecorodovias-vence-leilao-do-rodoanel-com-lance-de-r-883-milhoes
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/em-sp-concessionarias-lucram-com-pedagios-mais-que-bancos
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/em-sp-concessionarias-lucram-com-pedagios-mais-que-bancos
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preços das contratações para obter o maior lucro possível do parceiro público375. Os ajustes 

podem levar à prática do denominado cover bidding376, mediante a apresentação de propostas 

que, de antemão, se sabe que não serão aceitas, mas que servirão de instrumento de pressão 

para modificações de editais e condições de contratação para que futuramente o ganho do 

particular seja potencializado. Pode ocorrer a eliminação de propostas377, quando uma 

empresa consegue cooptar os possíveis concorrentes para que estes não apresentem propostas 

numa licitação, visando obter uma contratação em condições tão lucrativas que os valores 

arrecadados serão repartidos entre a empresa vencedora e as que deixaram de concorrer. 

Assim, as grandes detentoras do poder econômico acabam, por meio da rotação de 

propostas378, dominando determinados ramos da contratação pública, distribuindo379 para si e 

para as suas empresas coligadas o mercado da infraestrutura pública.  

Para piorar ainda mais o quadro de captura estatal pelo poder econômico, o Estado, 

ao emprestar dinheiro a concessionários e parceiros privados, por meio do BNDES, o faz por 

meio de juros subsidiados, ou seja, muito abaixo da taxa vigente no mercado. Os empréstimos 

do BNDES utilizavam o índice denominado TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo) que, 

durante o ano de 2016, foi de 7,5% ao ano380. Como o Estado brasileiro é deficitário, ele 

tomou dinheiro a juros no mercado financeiro, por meio da emissão de títulos públicos, 

remunerados pela taxa SELIC que, no ano de 2016, foi de aproximadamente 14,25% ao 

ano381. Assim, tendo por base o ano de 2016, para financiar a atividade privada na área de 

                                                           
375 “Um dos aspectos que poderá ter maior impacto no custo de um projecto a concurso público é a possiblidade 

de existir cartelização entre os concorrentes. Esta possiblidade vai desvirtuar as condições de mercado e implica 

custos acrescidos para o erário público. Este factor é sobremaneira importante, dado que a opinião pública esta 

alertada e muito sensível para o custo astronómico que algumas obras públicas têm registrado e ainda para a 

necessidade do Estado assegurar o “Value for Money” em todas as novas iniciativas públicas”. (SILVA, José 

Manuel Braz da. Parcerias Público-Privadas. Coimbra: Almedina, 2016, p. 32).  

376 “Propostas encobertas (“cover bidding”) – ocorre sempre que os concorrentes submetem propostas que não 

têm por objectivo ser bem-sucedidas. Estas propostas poderão incluir preços ou condições, que os concorrentes 

sabem à partida, que não poderão ser aceites pelo concedente”. (Ibid. p. 33).  

377 “Eliminação de propostas – ocorre quando um ou mais dos concorrentes concorda em não apresentar 

propostas, para que uma determinada empresa possa ser bem-sucedida”. (Ibid., p. 33).  

378 “Rotação de propostas – ocorre quando os concorrentes estabelecem entre si um esquema rotativo para 

ganharem os concursos públicos”. (Ibid., p. 34).  

379 “Distribuição de Mercados – os concorrentes podem acordar entre si a distribuição de mercados ou a 

segmentação dos mesmos segundo os clientes”. (Ibid., p. 34).  

380 . Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP. 

Disponível em: https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/guia/custos-financeiros/taxa-de-

juros-de-longo-prazo-tjlp. Acesso em 27/12/2017. 

381 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Histórico das taxas de juros. Disponível em: 

https://www.bcb.gov.br/Pec/Copom/Port/taxaSelic.asp. Acesso em 27/12/2017.  

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/guia/custos-financeiros/taxa-de-juros-de-longo-prazo-tjlp
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/guia/custos-financeiros/taxa-de-juros-de-longo-prazo-tjlp
https://www.bcb.gov.br/Pec/Copom/Port/taxaSelic.asp
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infraestrutura, o Estado brasileiro emprestou a juros de 7,5% ao ano mediante a obtenção de 

recursos por meio da rolagem da dívida pública, pagando 14,25% ao ano. Esse spread é pago 

pelo orçamento geral da União, ou seja, mediante emissão de mais títulos da dívida pública 

remunerados pelos juros da taxa SELIC.  

Desde 1º de janeiro de 2018, conforme disciplina decorrente da Lei nº º 13.483, de 

21 de setembro de 2017, o BNDES deixou de utilizar a TJLP, utilizando-se da denominada 

Taxa de Longo Prazo (TLP), apurada mensalmente, composta pela variação do Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e por uma taxa de juros prefixada. Esta 

corresponde à média aritmética simples das taxas para o prazo de cinco anos da estrutura a 

termo da taxa de juros das Notas do Tesouro Nacional Série B – NTN-B, apuradas 

diariamente, dos três meses que antecedem a sua definição. Pretende-se, com a nova taxa de 

juros a ser aplicada aos empréstimos a serem concedidos pelo BNDES, diminuir o subsídio 

estatal. Entretanto, o investidor privado não irá investir em infraestrutura, tendo em vista que 

ainda terá a taxa SELIC remunerando os juros da dívida pública. O financiamento de longo 

prazo no Brasil, praticamente de exclusividade do BNDES se tornará mais caro. Dessa forma, 

corre-se o risco de que os investimentos de longo prazo diminuam ainda mais, com ainda 

maiores prejuízos ao estoque de infraestrutura do Brasil382.  

Ao realizar empréstimos para concessionários e parceiros privados a juros inferiores 

ao que toma no mercado financeiro, o Estado repassa para a coletividade dos contribuintes a 

conta do péssimo modelo de gestão pública que escolheu. Há uma transferência de recursos 

públicos a concessionários e parceiros privados383, com prejuízos aos cofres públicos que são 

socializados mediante cobrança de tributos da coletividade. Trata-se de conduta que fere o art. 

37 da Constituição Federal, em especial os princípios da moralidade administrativa e da 

                                                           
382 Criticando a proposta de criação da TLP: “...se a TLP estivesse valendo desde 2003, durante dois terços do 

tempo ela teria sido superior à própria Selic.  A ‘terapia’ da TLP é do tipo ‘curar a doença matando o doente’, 

começando por derrubar maciçamente os já escassos planos de investimentos”. (SERRA, José. Um jota a menos, 

um problema a mais. O Estado de São Paulo. 27/0/2017. Disponível em: 

http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,um-jota-a-menos-um-problema-a-mais,70001907334. Acesso em 

02/01/2018).  

383 "Antes da reforma do Estado, o poder econômico foi exercido pelo Estado, agora também é exercido em 

nome e por privilégio concedido pelo Estado, os licenciados ou concessionárias, em condições de monopólio ou 

exclusividade". (Tradução nossa). “Antes de la reforma del Estado el poder económico lo ejercía el Estado, 

ahora lo ejercen tambíen en nombre y por privilegio concedido por el Estado, las licenciatarias o 

concessionarias, em condiciones de monopólio o exclusividade”. (GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho 

Administrativo. Tomo 1. 7ª edición. Belo Horizonte: 2003, Del Rey e Fundación de Derecho Administrativo, p. 

IV-19).  

http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,um-jota-a-menos-um-problema-a-mais,70001907334
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impessoalidade, constituindo-se, ainda, ato de improbidade administrativa, na forma prevista 

no art. 11 da Lei 8.429/92. Por fim, além de financiar o concessionário, o Estado ainda presta 

garantia dos investimentos realizados384, imunizando o investidor do risco de qualquer 

prejuízo.  

O financiamento estatal de concessionários e parceiros privados é uma ofensa ao 

princípio da igualdade (art. 5º da CF), bem como da livre concorrência (art. 173 IV).  As 

empresas concessionárias obtêm empréstimos do poder público a taxas não encontráveis no 

mercado financeiro, podendo, assim, competir em desigualdade de condições com as demais 

empresas que atuam no mercado. Existem, assim, agentes econômicos privilegiados385, os 

concessionários e parceiros privados, que recebem valores governamentais a juros subsidiados 

pelo poder público. Entretanto, os demais agentes econômicos da iniciativa privada têm que 

exercer suas atividades econômicas num ambiente financeiro onde existem os maiores juros 

do mundo. 

O Estado brasileiro: i) abriu mão de suas empresas estatais, privatizando-as; ii) 

delegou, mediante concessões e PPPs, grande parte dos serviços públicos e suas respectivas 

infraestruturas; iii) garante o investimento privado e o lucro dos concessionários por meio de 

recursos públicos; iv) financia a iniciativa privada a juros subsidiados que resultam em 

socialização dos prejuízos estatais para beneficiar de grandes detentores de poder econômico; 

v) não regula em prol do interesse público a infraestrutura e o serviço público concedido à 

iniciativa privada, atuando como mero representante do interesse econômico privado. Temos 

um Estado engajado para garantir o lucro dos concessionários em atividades que poderia 

                                                           
384 Nesse sentido é o que dispõe a Lei 11.079/2004: Art. 8o As obrigações pecuniárias contraídas pela 

Administração Pública em contrato de parceria público-privada poderão ser garantidas mediante: I – vinculação 

de receitas, observado o disposto no inciso IV do art. 167 da Constituição Federal; II – instituição ou utilização 

de fundos especiais previstos em lei; III – contratação de seguro-garantia com as companhias seguradoras que 

não sejam controladas pelo Poder Público; IV – garantia prestada por organismos internacionais ou instituições 

financeiras que não sejam controladas pelo Poder Público; V – garantias prestadas por fundo garantidor ou 

empresa estatal criada para essa finalidade; VI – outros mecanismos admitidos em lei. 

385 “O Estado não deve privilegiar determinados setores e empresas com condições de crédito favoráveis (ou 

qualquer forma de vantagem econômica, na versão mais ampla do argumento), ao passo que o restante dos 

agentes privados no Brasil tem de conviver com condições de financiamento menos vantajosas (alto custo de 

crédito, quando disponível, e reduzidos prazos de amortização e carência). Tal privilégio instaura uma situação 

de iniquidade entre agentes econômicos, distorce a alocação de recursos e incentiva a corrupção”. (SILVA, 

Danilo Tavares. Desestatização da infraestrutura federal de transportes e financiamento público: alguns pontos 

de discussão. In: BERCOVICI, Gilberto; VALIM, Rafael. Elementos de Direito da Infraestrutura. São Paulo: 

Contracorrente, 2015. p. 241-276). 
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exercer diretamente e de forma mais barata e eficiente. Enfim, é o novo Patrimonialismo. 

Nesse sentido, Bercovici, Andrade e Massonetto386: 

 

Em um Estado há muito capturado por setores privados, a nova regulação 

nada mais faz do que operar a razão cínica para modernizar a arcaica 

apropriação do fundo público. A financeirização do Estado e dos prestadores 

do serviço público, somada a um inegável amadurecimento das instituições 

democráticas, implicaram uma necessidade de atualização do velho 

patrimonialismo. Os ganhos econômicos dos participantes das privatizações 

e de seus agregados mais os resultados das instituições financeiras e dos 

principais beneficiários do Estado rentista evidenciam uma nova forma de 

apropriação do fundo público, um novo patrimonialismo. 

 

Assim, percebe-se que o capital encontrou no Brasil um Estado frágil e endividado, 

convenceu-o a privatizar suas empresas estatais e conceder os serviços públicos e a 

infraestrutura. Por não confiar na capacidade de pagamento do Estado brasileiro, somente 

investe mediante juros extremamente altos, dentre os mais altos do mundo. Exige do Estado 

garantias de que seus investimentos serão sempre preservados387. O Estado foi tomado pelo 

poder econômico e a democracia ruiu, visto que o governo não é mais um instrumento de 

poder do povo e para o povo, mas somente meio de garantia dos interesses de determinados 

grupos econômicos388. Assim, o investidor privado manipula a seu bel prazer um Estado 

desmontado e acéfalo, sem quadros burocráticos capazes de pensar e planejar a política 

pública.    

 

                                                           
386 BERCOVICI, Gilberto; ANDRADE, José Maria Arruda de; MASSONETTO, Luís Fernando. Reforma do 

Estado, prestação de serviços públicos, contribuições especiais e federalismo. RIPE – Revista do Instituto de 

Pesquisas e Estudos, Bauru, v. 40, n. 45, p. 171-193, jan. /jun. 2006.  

387 “Refém” da volatilidade do capital financeiro, o Estado brasileiro levou a contento a sua política nacional de 

desestatização, consumindo todo o produto da política em sua estratégia de estabilização monetária. Ao fundo 

público, coube um duplo papel: primeiramente, serviu como estímulo à desestatização. Seja através de preços 

aviltantes ofertados, seja por incentivos fiscais concedidos, proporcionais ao ágio propositadamente atingido, o 

Estado abdicou de ingressos futuros em prejuízo da higidez do fundo público, anuindo com a apropriação de 

parte significativa do fundo público por setores privados. Em segundo lugar, o fundo público, a partir da 

associação de privatização com a financeirização dos serviços e de seus delegatários, passou a servir como 

garantia dos investimentos realizados. E, lastreando operações de risco, típicas do mercado financeiro, o Estado 

passou a ofertar ao setor privado uma das mercadorias mais caras em tempos de globalização financeira: a 

garantia”. (Ibid.). 

388 “Há marcante contradição entre o neoliberalismo – que exclui, marginaliza – e a democracia, que supõe o 

acesso de um número cada vez maior de cidadãos aos bens sociais. Por isso dizemos que a racionalidade 

econômica do neoliberalismo já elegeu seu principal inimigo: o Estado Democrático de Direito”. (GRAU, Eros. 

A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 17ª edição. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 55).  
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3.5. A crise da infraestrutura ocasionada pelo Estado Gerencial de modelo neoliberal e a 

necessária reconstrução do Estado brasileiro. 

Confundiu-se reforma do Estado com o desmonte do Estado. O ideal de Estado 

Gerencial não prega a eliminação do Estado, mas a mudança de sua forma de atuação, ao 

invés de atuar diretamente em todos os setores, regularia a atuação da iniciativa privada 

visando à garantia do interesse público. Mesmo para os adeptos do Estado Gerencial, é 

inconteste que existem tarefas indelegáveis à iniciativa privada389. O Estado Gerencial não é o 

Estado desmontado390. Nenhum Estado pode desmontar sua burocracia, sob pena de 

estagnação completa do setor de infraestrutura. Nesse sentido é a lição de Marcos Nóbrega391: 

 

No nosso entender, é óbvio que dotar a administração pública de padrões de 

eficácia é a tônica das reformas estatais em todo o mundo. Não podemos nos 

furtar de melhorar nossa administração e caminhar para atender e considerar 

o cidadão como razão de ser de todo esse modelo. No entanto, a pretexto de 

“enxugar” o Estado, não podemos dissolvê-lo, mas sim redesenhá-lo a fim 

de alavancar o processo de investimento em infraestrutura, o que é essencial 

para um crescimento sustentado do Brasil. 

 

O desmonte do Estado brasileiro atingiu fortemente a burocracia. Hoje não existe, 

nos diversos níveis do Estado Federal, um corpo de funcionários estatais que possa formular 

os planos de infraestrutura e desenvolvimento que o Estado brasileiro tanto necessita. O 

desmonte da burocracia estatal ocasionou a perda da capacidade do Estado de planejar e 

executar políticas públicas392. 

                                                           
389 “Por mais que se delegue à iniciativa privada, por mais que se terceirizem atividades públicas, esbarra-se na 

necessidade de uma atuação eficiente do aparato estatal, mesmo porque existem determinadas funções que são 

eminentemente públicas. A definição de políticas públicas em nível nacional; a montagem institucional do setor; 

a participação do setor privado; as inter-relações entre os níveis federal, estadual e municipal; o planejamento 

dos sistemas; a avaliação de prioridades; as necessidades de expansão dos sistemas; a elaboração de programas 

de investimentos e o financiamento do setor, dentre outras, são atividades indelegáveis, e as tentativas nesse 

sentido sempre foram frustrantes”. (PEREIRA, Vicente de Britto. Transportes: história, crises e caminhos. Rio 

de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014. p. 28).  

390 Até mesmo os idealizadores do denominado Estado Gerencial são unanimes em reconhecer a necessidade de 

atuação do Estado na infraestrutura: “A regulação e intervenção continuam necessárias, na educação, na saúde, 

na cultura, no desenvolvimento tecnológico, nos serviços públicos monopolistas, nos investimentos em 

infraestrutura – uma intervenção que não apenas compense os desequilíbrios distributivos provocados pelo 

mercado globalizado, mas principalmente que capacite os agentes econômicos a competir mundialmente. 

(BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Reforma do Estado para a Cidadania. 2ª edição. São Paulo: Editora 34, 

2011, p. 34). 

391 NOBREGA, Marcos. Direito da Infraestrutura. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 35.  

392 “A persistência das crises econômicas e do Estado repercutiu de forma intensa sobre as estruturas 

administrativas e organizacional do Executivo. Comum a todos os modais foi a tendência da 
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Ao contrário do que o senso comum propaga, o Brasil não tem um número excessivo 

de funcionários públicos; ocorre exatamente o oposto. Em relação ao número total de 

trabalhadores, o Brasil tem 12% de funcionários públicos; tal porcentagem está muito abaixo 

da Inglaterra que tem uma porcentagem de 23% e da Dinamarca e Noruega que têm, 

aproximadamente, uma porcentagem de 35%393. Nota-se que os países desenvolvidos não 

desmontaram suas burocracias, tendo em vista a necessidade de o Estado ter agentes 

capacitados para planejar e executar políticas públicas de infraestrutura.  

Por exemplo, ao contrário do que pensam os neoliberais brasileiros, nos Estados 

Unidos da América existe uma carreira burocrática muito bem estruturada, responsável pela 

elaboração de políticas públicas. Atualmente, vige o Civil Service Reform Act, promulgado 

em 1978. Este ato normativo procurou valorizar o mérito394 na admissão de pessoal na 

Administração Pública, havendo inclusive uma agência independente (Merit System 

Protection Board – MSPB) cuja missão é assegurar a valorização do mérito no serviço 

público, impedindo, assim, a influência de decisões políticas395. Foi criada uma burocracia de 

alto nível, denominada Senior Executive Service, responsável pela elaboração das políticas 

públicas das agências396. Nos Estados Unidos da América, o governo desempenhou e continua 

                                                                                                                                                                                     
desprofissionalização, com a diminuição substancial da massa crítica de técnicos especializados. Houve 

descontinuidade na fixação de prioridades, em função das mudanças sucessivas de governo. A designação, por 

meio de barganhas políticas, de pessoas sem conhecimento e experiência para os cargos de direção tumultuou, 

ainda mais, o planejamento nos departamentos e empresas estatais”. (BARAT, Josef. Logística, Transporte e 

Desenvolvimento Econômico: a visão setorial. São Paulo, CLA, 2007, p.157).  

393 Cf. ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT - OECD. Government 

at a Glance 2015. Disponível em:  

http://dx.doi.org/10.1787/gov_glance-2015-en. Acesso em 12/08/2017.  

394 “O regime jurídico dos servidores públicos federais norte-americanos é fundamentado no conceito de mérito. 

A legislação de pessoal foi concebida com o intuito de garantir que o recrutamento, a promoção, a remoção, ou a 

demissão de funcionários aconteça com base no desempenho e habilidade de cada indivíduo e não devido a 

motivos políticos. Atualmente, mais de 90 por cento dos funcionários públicos federais são beneficiários de 

algum tipo de regime jurídico com base no mérito”. (RODRIGES, Ricardo José Pereira. Regime jurídico do 

servidor público nos Estados Unidos. Brasília: Câmara dos Deputados, Consultoria Legislativa. Estudo de 

Novembro 1995. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/documentos-e-

pesquisa/publicacoes/estnottec/arquivos-pdf/pdf/510256.pdf. Acesso em 22/02/2017).  

395 “O sistema de mérito no Serviço Público, como um todo, é supervisionado por uma agência independente do 

governo denominada Merit System Protection Board - MSPB (Conselho de Proteção ao Sistema de Mérito). 

Criada pela reforma de 1978, o MSPB é responsável pela salvaguarda dos princípios do sistema e das 

prerrogativas dos funcionários contra abusos e ações de pessoal injustas. O MSPB é composto por três membros 

indicados pelo Presidente da República, com a sanção do Senado, que cumprem mandatos de sete anos”. (Ibid.). 

396 "Um Serviço Executivo Sênior deve ser estabelecido para fornecer a flexibilidade necessária às agências para 

recrutar e reter os executivos altamente qualificados necessários para fornecer uma gestão mais efetiva das 

agências e de suas funções, resultando numa administração mais expedita dos negócios públicos" (tradução 

nossa). “A Senior Executive Service should be established to provide the flexibility needed by agencies to recruit 

and retain the highly competent and qualified executives needed to provide more effective management of 

agencies and their functions, and the more expeditious administration of the public business”. (UNITED 

http://dx.doi.org/10.1787/gov_glance-2015-en
http://www2.camara.leg.br/documentos-e-pesquisa/publicacoes/estnottec/arquivos-pdf/pdf/510256.pdf
http://www2.camara.leg.br/documentos-e-pesquisa/publicacoes/estnottec/arquivos-pdf/pdf/510256.pdf
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a desempenhar um papel relevante e imprescindível para o fomento da infraestrutura. Sobre o 

papel relevante do Estado na infraestrutura: 

 

Em primeiro lugar, o governo tem desempenhado e continua a desempenhar 

um papel importante e amplamente aceito na garantia da provisão de muitas 

infraestruturas tradicionais. Enquanto os partidos e os mercados privados 

desempenham um papel cada vez mais importante no fornecimento de 

muitos tipos de infraestrutura tradicional (devido a uma onda de 

privatização, bem como de empreendimentos cooperativos entre indústria e 

governo), a posição dos governos como fornecedora, coordenadora ou 

reguladora da provisão de infraestrutura tradicional continua intacta na 

maioria das comunidades (tradução nossa)397. 

 

O primeiro resultado negativo do desmonte da burocracia estatal é a elaboração de 

projetos com erros técnicos, mal elaborados, resultando em gastos públicos que em nada 

revertem para fomentar o desenvolvimento da infraestrutura nacional398. O Governo tem 

grande dificuldade de estruturar seus projetos de infraestrutura, pela falta de quadros 

preparados na Administração Pública399. Projetos mal elaborados geram prejuízos aos cofres 

públicos400 e resultam em obras inacabadas401. O governo brasileiro ainda não entendeu que 

                                                                                                                                                                                     
STATES OF AMERICA. Congress. Civil Service Reform Act. Disponível em: 

https://congress.gov/help/legislative-glossary#glossary_federaldepositorylibrary. Acesso em 22/02/2017). 

397 “First, the government has played and continues to play a significant and widely-accepted role in ensuring the 

provision of many traditional infrastructures. While private parties and markets play an increasingly important 

role in providing many types of traditional infrastructure (due to a wave of privatization as well as cooperative 

ventures between industry and government), the governments position as provider, coordinator, or regulator of 

traditional infrastructure provision remains intact in most communities”. (FRISCHMANN, Brett M. An 

Economic Theory of Infrastructure and Commons Management. Minesota Law Review. vol. 89, p. 917-1030, 

Abril. 2005. Disponível em: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=588424. Acesso em 

26/07/2016).  

398 “São abundantes os relatos de contratação e execução de obras com projetos básicos e executivos deficientes 

ou desatualizados; grande disparidade nos preços médios constantes das planilhas de custos; sobrepreços; 

superfaturamentos; deficiência de supervisão; ausência de ferramentas tecnológicas que auxiliem o controle e 

avaliação, carência de pessoal capacitado para realização dos serviços, entre outras”. (RIBEIRO, Romiro. A 

lenta evolução da gestão de obras públicas no Brasil. E-legis, Brasília, n. 8, p. 82-103, 1º semestre 2012).  

399 Maurício Portugal Ribeiro nos informa que “a perda da credibilidade do Governo levou à dificuldade de atrair 

nos últimos anos quadros de boa qualidade da iniciativa privada nos setores de infraestrutura para posições 

gerenciais na Administração Pública”. (RIBEIRO, Mauricio Portugal. Novo pacote de infraestrutura do Governo 

Dilma: 15 erros que precisam ser corrigidos. Revista Brasileira de Direito Público – RBDP, Belo Horizonte, ano 

13, n. 50, p. 179-191, jul. /set. 2015). 

400 “Transformou-se numa triste rotina dos projetos de infraestrutura do País, a constatação de imprecisões no 

projeto básico. A empresa contratada, ao elaborar o projeto executivo, percebe a impropriedade das definições 

oriundas do projeto básico e que se reproduziram no contrato. Observada a necessidade de alteração do projeto, e 

não sendo a contratada responsável por sua elaboração, não resta alternativa a não ser modificar o contrato e, por 

consequência, recompor seu equilíbrio econômico-financeiro”. (CÂMARA, Jacintho Arruda. Contratações para 

infraestrutura pública. In: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella (cord.) Tratado de Direito Administrativo: licitação 

e contratos administrativos. Vol. 7. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 469-492).  

https://congress.gov/help/legislative-glossary#glossary_federaldepositorylibrary
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=588424
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sem planejamento estatal não se fazem obras de infraestrutura, nem por meio da atuação 

direta do Estado, muito menos por meio das parcerias com a iniciativa privada. 

As estatais que eram as responsáveis pela infraestrutura brasileira foram privatizadas 

ou extintas, mas ninguém assumiu as funções que elas exerciam. Consequentemente, houve 

um “apagão” na infraestrutura de transportes no Brasil402. Para que o Estado possa ser o 

protagonista da expansão da infraestrutura, necessária a reestruturação da burocracia que foi 

desmontada nos anos 90. Somente com a reconstrução do Estado403, mediante a recuperação 

da capacidade de planejamento404, execução e regulação, por meio de uma burocracia técnica, 

preparada e eficiente, haverá a necessária expansão a infraestrutura nacional de transportes, 

bem como reversão da captura do Estado brasileiro pelo poder econômico. Não se trata da 

apologia de um ideal de Estado intervencionista, mas apenas a constatação de uma realidade 

inafastável, qual seja, a de que sem a intervenção estatal, não existe infraestrutura. Até mesmo 

                                                                                                                                                                                     
401 “Projetos básicos ou executivos de qualquer natureza, elaborados sem fiscalização, com aceitações deficientes 

e feitos de atropelo, são tecnicamente insuficientes, incompletos, com orçamentos ilusórios, com incertezas 

quanto às soluções e acarretam dilações de prazos, aumentos de custos, manipulações nas obras, e, certamente, 

problemas futuros de manutenção. Há que se assinalar que os projetos atuais são bem mais complexos, pois, 

além de tudo, têm de atender a exigências ambientais, que são atualmente bem severas, além das dificuldades 

nas desapropriações necessárias, em geral em áreas urbanas, com limitações de toda ordem”. (PEREIRA, 

Vicente de Britto. Transportes: história, crises e caminhos. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014. p. 197).  

402 “A década de 1990 assistiu à derrocada quase que completa do setor de transportes em nível federal, com 

graves implicações na política nacional de transportes, pois os três órgãos federais responsáveis pela execução 

das políticas das áreas rodoviária, ferroviária e portuária foram “apagados ou extintos”, respectivamente DNER, 

RFFSA e Portobrás, com pelo menos dois agravantes. O primeiro, que esse “apagão” foi feito sem opção de 

curto prazo e ocasionou um hiato de poder e responsabilidades de pelo menos dez a quinze anos. E o segundo, 

que foram destruídos acervos técnicos preciosos de experiência no setor, pois as equipes técnicas daqueles 

órgãos foram em sua grande maioria descartadas e liquidadas...Portanto, nesse período de trinta anos não ocorreu 

apenas uma redução dos investimentos no setor: ocorreu simultaneamente o sucateamento dos modelos de 

financiamento, de gerência e administração, de planejamento e de capacidade técnica, que teve obviamente 

profundas consequências na geração dos problemas enfrentados até hoje”. (Ibid.).  

403 Sobre uma proposta de Estado que não adote o modelo de Estado mínimo: “Ao invés do Estado mínimo, a 

proposta social-liberal é a da construção ou da reconstrução do Estado, para que este possa – em um novo ciclo 

de desenvolvimento – voltar a complementa e corrigir efetivamente as falhas do mercado, ainda que mantendo 

um perfil de intervenção mais modesto do que que prevalecia no ciclo anterior. Reconstrução do Estado que 

significa: recuperação da poupança pública e superação da crise fiscal; redefinição das formas de intervenção no 

econômico e social por meio de contratação de organizações pública não estatais para executar os serviços de 

educação, saúde e cultura; e reforma da administração pública com a implantação de uma administração pública 

gerencial. Reformar significa transitar de um Estado que promove diretamente o desenvolvimento econômico e 

social para um Estado que atue como regulador e facilitador, ou financiador a fundo perdido, principalmente do 

desenvolvimento social”. (BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Reforma do Estado para a Cidadania. 2ª edição. 

São Paulo: Editora 34, 2011. p. 39). 

404 “A infraestrutura exerce uma função de integração que é essencial para o Estado. A atribuição da 

responsabilidade pela infraestrutura ao Estado é dada pela Constituição, ao prever um Estado intervencionista, 

prestador de serviços públicos e que deve promover o desenvolvimento. Deste modo, a Constituição determina 

por meio de seus dispositivos ser um dever do Estado ter uma política ativa de desenvolvimento da 

infraestrutura”. (BERCOVICI, Gilberto. Infraestrutura e Desenvolvimento. In: BERCOVICI, Gilberto; VALIM, 

Rafael. Elementos de Direito da Infraestrutura. São Paulo: Contracorrente, 2015. p. 17-26).  
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Adam Smith405, um dos autores mais representativos do liberalismo econômico, defende que 

cabe ao Estado promover obras de infraestrutura: 

 

O terceiro e último dever do soberano ou nação é o de erigir e sustentar 

aquelas instituições públicas e obras públicas que, mesmo que sejam no mais 

alto grau vantajosas para uma grande sociedade, são, porém, de tal natureza 

que o lucro nunca poderia pagar a despesa a qualquer indivíduo, ou pequeno 

grupo de indivíduos, e assim não se pode esperar que qualquer indivíduo, ou 

pequeno grupo de indivíduos, a erija ou mantenha. O desempenho desta 

tarefa requer também graus muito diferentes de despesa nos diferentes 

períodos da sociedade. 

 

Verifica-se, assim, que nem mesmo o liberalismo defende o desmonte do Estado e 

que os neoliberais brasileiros não souberam, sequer, copiar o modelo norte americano de 

Estado Gerencial que não desmontou o Estado, mas pelo contrário, mantém uma burocracia 

de alto nível para elaborar as políticas públicas e exercer a função de regulatória estatal.  

O Estado, focado somente na estabilização econômica, deixou de realizar o 

planejamento de longo prazo que as infraestruturas requerem e que é sua função 

inafastável406. Tal fato, aliado ao desmonte do Estado brasileiro e da burocracia, geraram o 

caos da infraestrutura brasileira407. Por uma questão de ideologia, existe uma hostilidade ao 

                                                           
405 SMITH, Adam. A riqueza das nações: uma investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações. 

Tradução de Norberto de Paula Lima. 3ª edição. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2017, p. 503-504.  

406 As causas que podem impedir o Estado de exercer o seu dever de fomentar a infraestrutura: “No entanto, 

existem obstáculos que podem impedir o Estado a desempenhar as suas funções, dentre as quais vale a pena 

lembrar: 1. a dificuldade em manter uma equipe profissional competente e estável; 

2. o risco de tomar decisões políticas sob a influência de fatores externos ou subordinadas à política, de natureza 

parcial, contingente ou parcia; 3. a presença de grupos com poder de influência perante o trabalho dos órgãos 

públicos” (tradução nossa). “Tuttavia, esistono ostacoli che possono impedire allo Stato di svolgere le sue 

mansioni, tra i quali vale la pena ricordare: 1. la difficoltà nel mantenere uno staff professionale competente e 

stabile; 2. il rischio di prendere decisioni politiche sotto l’influenza di fattori subordinati o estranei alla politica, 

di natura parziale, contingente o di parte; 3. la presenza di comportamenti opportunistici e di gruppi di interesse 

che condizionano l’operato degli enti pubblici”. (SANCHEZ, Ricardo J. Reti Infrastrutturali in America Latina. 

In: CEPAL - Economic Commission for Latin America and the Caribbean. America Latina e Caraibi 

Infrastrutture e Integrazione, Roma, 2008, p. 5-201. Disponível em: 

http://repositorio.cepal.org/handle/11362/1357. Acesso em 02/08/2017).  

407 “No que diz respeito aos problemas institucionais, em fins dos anos 80 e início dos 90 ocorreu a 

desestruturação das organizações públicas e de muitos dos núcleos de excelência governamental. A ênfase nas 

políticas de curto prazo (estabilização da moeda), em razão das crises inflacionárias e constantes ameaças de 

hiperinflação, diminuíram a importância tanto do planejamento de longo prazo e das estratégias voltadas para o 

crescimento, quanto da formulação de políticas públicas consistentes para as infra-estruturas”. (BARAT, Josef. 

Logística, Transporte e Desenvolvimento Econômico: a visão institucional. São Paulo: CLA, 2007. p. 48).  

http://repositorio.cepal.org/handle/11362/1357
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investimento estatal. Entretanto, o Estado não pode se esquivar de seu dever de manter e 

expandir a infraestrutura de transporte. Nesse sentido é a lição de Gilberto Bercovici408: 

 

Com o neoliberalismo, consagrou-se a hostilidade ao Estado e o 

desengajamento estatal da infraestrutura, por meio da privatização, abandono 

ou até mesmo a destruição de ativos públicos, promovendo políticas ditas 

“sustentáveis” que favorecem poucos em detrimento da maioria da 

população. Incentivou-se a chamada “comodificação” (“comodification”), 

ou seja, a mercantilização e privatização dos serviços públicos, dos bens 

públicos e da própria infraestrutura. A deterioração precipitada da 

infraestrutura é causada pela negligencia em relação às áreas mais 

necessitadas e pela relutância ideológica em utilizar recursos públicos para 

recuperar ou investir em infraestrutura.  

 

A natureza dos bens que compõem a infraestrutura enseja a necessidade de 

participação do Estado. A infraestrutura é o estoque público de capital social e econômico409. 

A infraestrutura deve ser planejada levando-se em conta externalidades consistentes em 

benefícios sociais que o mercado não teria interesse em atender. Em setores onde existem 

externalidades, não é cabível a participação da iniciativa privada, devendo o Estado atuar de 

forma direta, conforme lição de Calixto Salomão Filho410:  

 

Se determinada atividade econômica tiver externalidades sociais, sejam 

positivas ou negativas (respectivamente, benefícios ou malefícios), é preciso 

considerar o mercado elemento organizador ineficaz, pois nesses casos este 

não é capaz de recompensar os benefícios ou compensar os malefícios...Há 

externalidade sempre que determinada relação jurídica produz efeitos, 

geralmente não mensuráveis, para sujeitos que não participam daquela 

determinada relação jurídica...Na área social externalidades são benefícios 

ou malefícios causados pela relação jurídica a grupos sociais menos 

favorecidos ou à organização da sociedade como um todo...a idéia é, aqui, 

contrária aos pressupostos neoliberais...Ora, todo vez que estiverem 

presentes estas externalidades sociais não há possibilidade de participação do 

                                                           
408 BERCOVICI, Gilberto. Infraestrutura e Desenvolvimento. In: BERCOVICI, Gilberto; VALIM, Rafael. 

Elementos de Direito da Infraestrutura. São Paulo: Contracorrente, 2015. p. 17-26. 

409 "Pode ser bom que a qualidade de vida e o desempenho econômico sejam melhor atendidos pela manutenção 

dos recursos no setor público e na expansão das despesas em determinadas áreas críticas. Uma área candidata é a 

infra-estrutura, o estoque público de capital social e econômico " (tradução nossa). “It could well be the case that 

quality of life and economic performance would be best served by retaining the resources within the public 

sector and expanding expenditure in certain critical areas. One candidate area is infrastructure, the public stock 

of social and economic overhead capital”. (ASCHAUER, David Alan. Why Is Infrastructure Important? 

Conference series - Federal Reserve Bank of Boston. v. 34.  June 1990, p. 21-50. Disponível em: 

https://www.bostonfed.org/-/media/Documents/conference/34/conf34b.pdf. Acesso em 24/07/2017). 

410 SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação da atividade econômica. 2ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 

197-199.  

https://www.bostonfed.org/-/media/Documents/conference/34/conf34b.pdf
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particular. É inútil tentar mudar sua natureza através de regimes jurídicos 

específicos. Não há regime de direito público que consiga mudar – ao menos 

que tange às dimensões econômicas – a racionalidade econômica dos 

particulares...O setor é, portanto, não regulamentável. O Estado deve prestar 

diretamente o serviço.   

 

O mercado não é um instrumento de alocação de recursos para o desenvolvimento 

econômico411 e apenas investe em bens em que possa tornar-se proprietário exclusivo. A 

iniciativa privada não investe em infraestrutura sem o incentivo estatal412. Uma economia 

fundada apenas nas regras de mercado não irá produzir infraestrutura, em razão da 

denominada falha de incentivo, visto que a própria falta de infraestrutura pode abrir mercado 

para algumas atividades lucrativas que, em regra, não fomentam o desenvolvimento 

econômico e social; por exemplo, a falta de uma rede eficiente de transporte coletivo, 

proporciona uma demanda no mercado de veículos particulares413. Ademais, as infraestruturas 

                                                           
411 “As sociedades democráticas contemporâneas, embora sabendo das falhas da ação dos governos, não estão 

dispostas a aceitar os desequilíbrios econômicos e sociais que as falhas do mercado provocam. Sabem que o 

Estado, e os governos que o dirigem, não está isento de cometer suas próprias falhas, mas não aceitam a tese 

neoconservadora de que as falhas do mercado, embora existentes, são sempre menos graves do que as falhas do 

Estado, e preferem correr esse risco a ficar na total dependência das forças do mercado. Este último é um 

excelente mecanismo de alocação de recursos, mas distribui mal a renda. Dada a existência, no capitalismo 

contemporâneo, de uma oferta de mão de obra não especializada muito maior do que a demanda, os salários dos 

trabalhadores não qualificados tendem a ser muito baixos. Sem as transferências que o Estado realiza para os 

setores sociais mais pobres, com os gastos em educação, saúde, previdência e assistência social, a concentração 

de renda seria ainda maior do que já é. Além disso, dada a existência de bens, de mercado incompletos e de 

monopólios naturais e construídos, o mercado não assegura a alocação ótima de recursos, não garante o 

desenvolvimento econômico, e sujeita a economia a flutuações cíclicas destrutivas”. (BRESSER-PEREIRA, 

Luiz Carlos. Reforma do Estado para a Cidadania. 2ª edição. São Paulo: Editora 34, 2011. p. 32). 

412 “Muitos economistas alertam para um desajuste clássico de incentivos. Os governos podem ter uma boa razão 

para investir em projetos que não produzem lucro, construindo estradas para nenhum lugar que, em última 

instância, abre terras não desenvolvidas para o comércio de geração de empregos. O governo sozinho tem o 

incentivo para atualizar o tratamento de águas residuais de má qualidade e fornecer sistemas de água potável. 

Ausente às garantias públicas de lucros, as empresas privadas não têm incentivo para criar tais obras” (tradução 

nossa).  “Many economists warn of a classic mismatch of incentives. Governments may have good reason to 

invest in projects that yield no profit, building roads to nowhere that ultimately open up undeveloped land for 

job-generating commerce. Government alone has the incentive to upgrade shoddy wastewater treatment and 

supply systems for drinking water. Absent public guarantees for profits, private companies have no inducement 

to bring such works into creation”. (GOODMAN, Peter S. World Offers Cautionary Tale for Trump’s 

Infrastructure Plan. New York Times, 16 jun. 2017. Disponível em: 

https://mobile.nytimes.com/2017/06/16/business/trump-train-road-india-china.html?referer. Acesso em 

03/08/2017).  

413 “Uma economia fundada apenas no mercado tenderá a discriminar fortemente os bens coletivos e a exagerar a 

produção de bens exclusivos. Terá, assim, muitos carros, mas poucas linhas de metrô ou um deficiente transporte 

coletivo; terá muitas fábricas, mas poucos antipoluentes – o ar puro é um bem coletivo: maior pureza para uns, 

não significa menor pureza para outros -; terá médicos particulares, mas uma deficiente higiene pública e assim 

por diante. E, em muitos desses casos, verifica-se ainda um fenômeno de causação circular: quanto pior o 

transporte coletivo, mas se exacerba a procura por automóveis particulares. Este, aliás, tem sido um dos pontos 

mais ressaltados por diversos autores: a deficiente provisão de bens coletivos é uma das distorções mais sérias de 

uma economia cujo processo decisório se baseie essencialmente no mercado, pois o fato de as necessidades por 

bens coletivos não serem veiculadas adequadamente pelos canais mercantis não significa que elas não existam o 

não sejam importantes. Há aí uma falha de incentivo, a inibir, pelo menos parcialmente, o processo de 

https://mobile.nytimes.com/2017/06/16/business/trump-train-road-india-china.html?referer
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de transporte, em regra, exigem vultosos investimentos e o retorno (quando existe) se dá 

normalmente a longo prazo, o que dificulta a participação da iniciativa privada414. A China 

tem apresentado excelentes resultados no fomento da infraestrutura mediante atuação direta 

do Estado415.  

Assim, conclui-se que a atividade de planejar, executar e investir em obras de 

infraestrutura em transportes é uma tarefa que cabe ao Estado416 e somente este irá 

implementar referida tarefa de forma eficiente417. O planejamento é um dever do Estado que 

não pode por este ser abandonado, sob pena de ofensa à Constituição Federal. Conforme lição 

de Eros Grau418, o planejamento é “uma imposição da Constituição dirigente”. A 

infraestrutura é um problema estatal, independentemente da ideia de Estado que se tenha, 

mínimo ou máximo419. O planejamento é uma função política420, indelegável à iniciativa 

                                                                                                                                                                                     
encaminhamento de recursos aos seus pontos ótimos de aplicação. Falta incentivo para a população aos seus 

pontos ótimos de aplicação. Falta incentivo para a população manifestar a sua preferência, o que implica 

igualmente uma falha de sinal para os supridores desses bens”. (NUSDEO, Fábio. Curso de Economia: 

introdução ao direito econômico. 8ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 164-165).  

414 Cf. NOBREGA, Marcos. Direito da Infraestrutura. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 55-56.  

415 “Em contrapartida, a China desenvolveu uma das transformações econômicas mais efetivas na história 

moderna, em parte através do implacável investimento em infraestrutura, tradicionalmente financiado e 

supervisionado por um estado descaradamente poderoso. A China ilustra os benefícios e os perigos da 

dominação do Estado. Ele construiu projetos estratégicos, como parte de um esforço bem sucedido para catalisar 

o crescimento econômico. No entanto, o Estado exerceu poderes autoritários, gerando desperdício e corrupção” 

(tradução nossa). “By contrast, China has engineered one of the most effective economic transformations in 

modern history in part through relentless investment in infrastructure, traditionally financed and overseen by an 

unabashedly powerful state. China illustrates both the benefits and perils of state domination. It has constructed 

projects strategically, as part of a highly successful effort to catalyze economic growth. Yet the state has wielded 

authoritarian powers, generating waste and corruption”. (GOODMAN, Peter S. World Offers Cautionary Tale 

for Trump’s Infrastructure Plan. New York Times, 16 jun. 2017. Disponível em: 

https://mobile.nytimes.com/2017/06/16/business/trump-train-road-india-china.html?referer. Acesso em 

03/08/2017).  

416 “A oferta de boa infraestrutura de transportes no Brasil é um problema central para o desenvolvimento do 

país. Cabe aos governos o provisionamento dessa infraestrutura, uma vez que os benefícios sociais superam os 

ganhos privados que ela proporciona, tanto por suas externalidades positivas quanto pelo seu uso democrático”.  

(KARAM, Rejane. Parcerias Público-Privadas e as concessões rodoviárias do Paraná: o novo modelo e a 

evolução do processo regulatório. In: CONTANI, Eduardo Augusto do Rosário; SAVOIA, José Roberto Ferreira 

(orgs). Infraestrutura no Brasil. São Paulo: Atlas, 2017, p. 97-125) 

417 Nesse sentido: “O sistema de transportes não se organiza de maneira eficiente pela ação espontânea dos 

agentes econômicos ofertantes; estes tendem a responder à demanda imediata que se lhes apresenta, possuindo 

poucos incentivos para realização de investimentos no longo prazo ou vinculados a outros aspectos das políticas 

de transporte. Essa incapacidade de os agentes de mercado atuarem para além dos seus próprios interesses pode 

ser prejudicial ao próprio mercado”. (SILVA, Danilo Tavares. Desestatização da infraestrutura federal de 

transportes e financiamento público: alguns pontos de discussão. In: BERCOVICI, Gilberto; VALIM, Rafael. 

Elementos de Direito da Infraestrutura. São Paulo: Contracorrente, 2015. p. 244).  

418 GRAU, Eros. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 17ª edição. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 340.  

419 Nesse sentido: “Costuma-se associar o desenvolvimentismo à maior participação do Estado na vida 

econômica, e o liberalismo a ‘mais mercado’. Para os problemas mencionados, porém, essa é uma falsa questão. 

Em nenhum lugar do mundo esses obstáculos foram superados pelas forças do mercado. Não há como contornar 

https://mobile.nytimes.com/2017/06/16/business/trump-train-road-india-china.html?referer
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privada421 e da qual o Estado não pode abrir mão. Não há um capitalismo organizado e 

eficiente sem uma rede de transportes, razão pela qual o Estado deve ser o indutor das 

infraestruturas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
o fato de que compete em enorme medida ao Estado enfrentar essas questões seja como indutor, seja como 

produtor”. (SALM, Cláudio. Desenvolvimento Econômico – Conceitos Básicos e Problemas Brasileiros. In: 

BIASOTO JUNIOR, Geraldo; SILVA, Luiz Antônio Palma e. O desenvolvimento em questão. São Paulo: 

Fundap, 2010, p. 9-25). 

420 Sobre a infraestrutura e o necessário planejamento estatal: “A infraestrutura deve ser compreendida sob a 

perspectiva do Estado. Afinal, toda e qualquer decisão sobre infraestrutura é uma decisão política, inserida na 

estratégia estatal de promoção do desenvolvimento. O planejamento estatal para a criação, ampliação, 

manutenção ou atualização da infraestrutura é, portanto, essencial. A infraestrutura não é um fim em si mesma, é 

um meio para o cumprimento de algum objetivo estatal”. (BERCOVICI, Gilberto. Infraestrutura e 

Desenvolvimento. In: BERCOVICI, Gilberto; VALIM, Rafael. Elementos de Direito da Infraestrutura. São 

Paulo: Contracorrente, 2015. p. 17-26.)  

421 Nesse sentido: “Não importa quanto se atribua à iniciativa privada papel de incremento da riqueza material, 

fato é que há funções que apenas o poder público pode cumprir em relação aos transportes, energia, 

telecomunicações e saneamento (para citar apenas os setores mais tradicionais) e isso acaba por influenciar como 

o ordenamento jurídico constitui e ordena os mercados”. (SILVA, Danilo Tavares. Desestatização da 

infraestrutura federal de transportes e financiamento público: alguns pontos de discussão. In: BERCOVICI, 

Gilberto; VALIM, Rafael. Elementos de Direito da Infraestrutura. São Paulo: Contracorrente, 2015, p.  244). 
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4. PROPOSTAS PARA RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE DE 

PLANEJAMENTO E INVESTIMENTO DO ESTADO BRASILEIRO NA 

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES NO BRASIL 

Partindo da premissa de que, mesmo sem excluir a participação da iniciativa privada, 

cabe precipuamente ao Estado planejar, investir e executar as obras de infraestrutura de 

transportes necessárias ao desenvolvimento econômico e social do Brasil, vem à tona os dois 

principais problemas que têm impedido que isso aconteça: a falta de planejamento e a 

ausência de recursos orçamentários.  

A falta de planejamento sempre foi um dos fatores mais determinantes do fracasso do 

projeto de infraestrutura de transportes no Brasil. Sempre se viu uma infinidade de planos sem 

planejamento. Dessa forma, será proposta uma institucionalização do planejamento estatal da 

infraestrutura de transportes, unificada e centralizada, tendo em vista a necessidade de 

planejamento global.  

Outro obstáculo é a escassez de recursos orçamentários. A Constituição de 1988 

extinguiu a vinculação de receitas de impostos que fomentou a infraestrutura de transportes 

dos anos 30 aos anos 80. O orçamento, além de ser escasso, é divido entre os entes da 

federação que, não obstante, não têm as competências em matéria de transporte proporcionais 

ao seu orçamento. Assim, serão apresentadas soluções que irão proporcionar a obtenção de 

recursos orçamentários para o necessário investimento em infraestrutura422.  

 

 

                                                           
422 Sobre a necessidade de investimentos estatais em infraestrutura: “O investimento do setor público precisa 

aumentar, especialmente em infraestrutura, para sustentar um crescimento mais rápido. Um dos principais 

desafios que o Brasil enfrenta é como criar espaço fiscal para o aumento do investimento do setor público em 

infraestrutura, dada a já alta carga tributária do Brasil e seu orçamento rígido, onde a grande maioria dos 

recursos são canalizados para itens de despesas correntes difíceis de serem remanejados, como folha de 

pagamento eseguridade social. Reformas estruturais são necessárias para enfrentar as restrições fiscais do Brasil 

a longo prazo, abrir espaço para aumentar o investimento do setor público em infraestrutura e incentivar o 

investimento do setor privado”. (Tradução nossa). “Public sector investment needs to increase, especially on 

infrastructure, to sustain faster growth.  A key challenge facing Brazil is how to create fiscal room for increased 

public sector investment in infrastructure, given Brazil’s already high tax burden and its rigid budget, where the 

vast majority of resources are channeled to hard-to-curb current expenditure items like payroll expenses and 

social security outlays.  Structural reforms are needed to address Brazil’s long-term fiscal constraints, open up 

room for increased public sector investment in infrastructure, and encourage private sector investment”. 

(MORGAN STANLEY. Brazil Infrastructure: Paving the Way. Morgan Stanley Blue Paper, may, 2010. 

Disponível em: http://www.morganstanley.com/views/perspectives/pavingtheway.pdf. Acesso em 31/07/2017).  

http://www.morganstanley.com/views/perspectives/pavingtheway.pdf
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4.1. Diretrizes para um planejamento estatal da infraestrutura de transportes 

Não se pode pensar em infraestrutura sem planejamento423. Segundo Eros Grau424, 

planejamento é a “forma de ação racional caracterizada pela previsão de comportamentos 

econômicos e sociais futuros, pela formulação explícita de objetivos e pela definição dos 

meios de ação coordenadamente dispostos”. A ação governamental deve ser guiada visando 

ao atingimento de uma finalidade a ser perseguida, mediante prévio estudo e estabelecimento 

dos meios para se atingir o fim almejado. Entretanto, o Estado brasileiro, desmontado por 

medidas implantadas pelo neoliberalismo, tem cada vez menos capacidade de planejar. Sem 

planejamento, não são formuladas as necessárias políticas públicas para a manutenção e 

expansão da infraestrutura de transportes existente no Brasil.  

Segundo dispôs o Decreto lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, art. 7º, a ação 

governamental obedecerá ao planejamento que vise a promover o desenvolvimento 

econômico-social do País e a segurança nacional, norteando-se segundo planos e programas 

elaborados, compreendendo a elaboração e atualização dos seguintes instrumentos básicos: a) 

plano geral de governo; b) programas gerais, setoriais e regionais, de duração plurianual; c) 

orçamento-programa anual; d) programação financeira de desembolso. 

O Brasil é pródigo no lançamento de planos de infraestrutura de transportes. 

Podemos elencar os seguintes425: i) Plano Rebelo (1838)426; ii) Plano Moraes (1869)427; iii) 

                                                           
423 “A necessidade de planejar provém da natureza humana, sendo parte integrante daquilo que nos faz humanos, 

designadamente a nossa consciência. Existe assim, na nossa dimensão evolucionária a necessidade de fazer 

projecções para o futuro. Deste modo, a utilização do cérebro será a capacidade de tecer conjecturas, 

relativamente ao futuro e embarcar no jogo contrafactual. Esta capacidade de projectar eficazmente liberta-nos 

abstractamente do processo de seleção natural, ao contrário dos organismos primitivos e vulneráveis que apenas 

se desenvolvem, pelo melhoramento do fundo genético através da selecção do melhor. Assim e no esquema do 

raciocínio predominante, o ato de projectar permite-nos enganar a evolução, que agora ocorre a nível mental, 

como uma série de projecções e de cenários contrafactuais. É como se a evolução nos tivesse colocado em rédea 

solta, enquanto os restantes animais vivem presos à rédea extraordinariamente curta da dependência imediata do 

seu ambiente. Para os filósofos, os nossos cérebros são máquinas de antecipar; a mente e a consciência humana 

são propriedades emergentes, necessárias ao desenvolvimento acelerado da humanidade”. (SILVA, José Manuel 

Braz da. Parcerias Público-Privadas. Coimbra: Almedina, 2016, p. 46).  

424 GRAU, Eros. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 17ª edição. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 146.  

425 Cf. SANDOVAL, Marco Antônio Leite. Breve Histórico Sobre a Evolução do Planejamento Nacional de 

Transportes.  DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. 

Disponível em: https://transportadormineiro.files.wordpress.com/2012/09/historico-do-planejamento-de-

transportes.pdf. Acesso em: 16/07/2017.  

426 Idealizava a construção de três estradas reais (São Paulo – Curitiba – São Leopoldo – Porto Alegre, 

Barbacena – Vila Boa – Vila Bela da Santíssima Trindade, e Niterói – Serra da Borborema – Santo Amaro, 

Litoral do Nordeste – Capital da Província do Pará) que apesar de irreal para a época foi a primeira contribuição 

teórica para a execução de uma política viária de integração nacional.  

427 Trazia um esboço de rede geral de vias navegáveis, onde inferia que com poucas obras poderia estabelecer 

uma ampla rede de comunicação fluvial ligando os portos mais longínquos do país. 

https://transportadormineiro.files.wordpress.com/2012/09/historico-do-planejamento-de-transportes.pdf
https://transportadormineiro.files.wordpress.com/2012/09/historico-do-planejamento-de-transportes.pdf
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Plano Queiroz (1874/1882)428; iv) Plano Rebouças (1874)429; v) Plano Bicalho (1881)430; vi) 

Plano Bulhões (1882)431; vii) Plano Geral de Viação (1886)432; viii) Plano de Viação Férrea 

(1912)433; ix) Plano Catrambi (1926-1930)434; x) Plano Geral Nacional de Viação (1934)435; 

xi) Plano Rodoviário Nacional – PRN (1944)436.  

A Lei nº 10.233, de 05 de junho de 2001, estabelece que o Sistema Nacional de 

Viação – SNV é constituído pela infraestrutura viária e pela estrutura operacional dos 

diferentes meios de transporte de pessoas e bens, sob competência da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios437. Seriam objetivos essenciais do Sistema Nacional de 

Viação438: i) dotar o País de infraestrutura viária adequada; ii) garantir a operação racional e 

segura dos transportes de pessoas e bens; iii) promover o desenvolvimento social e econômico 

e a integração nacional. Segundo a referida lei, define-se como infraestrutura viária 

adequada439 a que proporciona um custo mínimo no total do transporte, entendido como a 

soma dos investimentos, manutenção e operação dos sistemas. Por fim, conceitua-se como 

operação racional440 e segura, a caracterizada pela gerência eficiente das vias, dos terminais, 

dos equipamentos e dos veículos, objetivando tornar mínimos os custos operacionais e, 

                                                           
428 Considerou o aproveitamento do Rio São Francisco, a organização de redes de comunicação ferroviárias, e no 

aprimoramento de 1882, ao estabelecimento de uma artéria central Leste-Oeste.  

429 Considerou o Brasil com a forma triangular, com a base no Rio Amazonas e tendo como vértices o litoral e a 

fronteira, linhas ferroviárias transversais paralelas à base na direção Leste Oeste e linhas auxiliares ligando às 

principais transversais. 

430 Deu ênfase às ferrovias e navegação fluvial. 

431 Priorizou os modais fluvial e ferroviário 

432 Apresentado pelo Ministro Rodrigo Augusto da Silva, que propunha a construção de novas ferrovias de modo 

a permitir o acesso ao interior do país com a integração dos modais fluvial e ferroviário. 

433 Apresentado durante o Governo de Hermes da Fonseca, previa a integração ferroviária para o Vale do 

Amazonas. 

434 Apresentado durante o Governo de Washington Luís, em virtude do qual ocorreu o grande impulso para o 

desenvolvimento do rodoviarismo brasileiro.  

435 Criado no Governo Getúlio Vargas (1930-1937), foi o primeiro projeto nacional para os transportes aprovado 

oficialmente, apesar de ainda ter uma grande influência dos anteriores. Era de natureza multimodal, mas a 

prioridade conferida pelo governo à modalidade rodoviária. 

436 Pretendia fundamentalmente, ligar o país de Norte à Sul e cortá-lo em outras direções, estendendo sobre o 

território nacional uma trama de vias de comunicação eficiente 

437 Art. 2º. 

438 Art. 4º.  

439 Art. 4º, § 1º.  

440 Art. 4º, § 2º.  
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consequentemente, os fretes e as tarifas, e garantindo a segurança e a confiabilidade do 

transporte.  

Sobre o Sistema Nacional de Viação também dispõe a Lei nº 12.379, de 06 de janeiro 

de 2011. Segundo a referida disciplina legal, o Sistema Nacional de Viação - SNV é 

constituído pela infraestrutura física e operacional dos vários modos de transporte de pessoas 

e bens, sob jurisdição dos diferentes entes da Federação. Quanto à divisão de competências, o 

SNV é composto pelo Sistema Federal de Viação e pelos sistemas de viação dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios. O Sistema Federal de Viação - SFV é composto pelo 

Subsistema Rodoviário Federal, Subsistema Ferroviário Federal, Subsistema Aquaviário 

Federal e Subsistema Aeroviário Federal. Os Sistemas de Viação dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios abrangem os diferentes meios de transporte e constituem parcelas 

do Sistema Nacional de Viação. São objetivos do Sistema Federal de Viação - SFV: i) 

assegurar a unidade nacional e a integração regional; ii) garantir a malha viária estratégica 

necessária à segurança do território nacional; iii) promover a integração física com os 

sistemas viários dos países limítrofes; iv) atender aos grandes fluxos de mercadorias em 

regime de eficiência, por meio de corredores estratégicos de exportação e abastecimento; v) 

prover meios e facilidades para o transporte de passageiros e cargas, em âmbito interestadual 

e internacional.  

Apesar das boas intenções, as leis 10.233/2001 e 12.379/2011 não representam um 

planejamento, com a definição das metas e dos meios para atingi-las, limitando-se a 

estabelecer objetivos genéricos que, sem um adequado e efetivo planejamento, jamais serão 

atingidos. 

Recentemente, tivemos o PAC e o PIL que, apesar das boas intenções, não atingiram 

os objetivos propostos e não fomentaram o necessário desenvolvimento da infraestrutura no 

Brasil. O denominado “Programa de Aceleração do Crescimento” – PAC - aumentou, entre 

2008 e 2010, o investimento em infraestrutura, mas de forma ainda insuficiente. Os 

investimentos passaram de 0,6% do PIB, em 2006, para 1,2% do PIB em outubro de 2010441. 

A conclusão dos projetos não foi total. Conforme dados oficiais442, foram concluídas 60,4% 

das obras, no período entre 2007 a 2012, em comparação com o total previsto. As obras não 

                                                           
441 BRASIL. Ministério do Planejamento. PAC: Balanço 4 anos (2007-2012). Disponível em: 

http://www.pac.gov.br/pub/up/relatorio/b701c4f108d61bf921012944fb273e36.pdf. Acesso em 29/08/2017.  

442 Ibid. 

http://www.pac.gov.br/pub/up/relatorio/b701c4f108d61bf921012944fb273e36.pdf
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concluídas decorreram, em sua maior parte, de erros de planejamento e projetos443. O PAC 2 

seguiu a mesma trajetória do PAC 1, com um volume de investimentos ainda insuficiente e 

sem a conclusão de todas as obras previstas444.  

O PAC tinha por fundamento que o aumento dos investimentos em infraestrutura 

deveria ser realizado diretamente pelo Estado445. Entretanto, logo após os resultados do PAC-

1 e PAC-2, o governo federal decidiu abandonar o investimento direto, optando pelo 

investimento privado por meio de concessões e parcerias com a iniciativa privada446.  

Após as eleições presidenciais de 2010, foi lançado o denominado PIL – Programa 

de Investimento em Logística, o qual tinha por objetivo principal atrair a iniciativa privada 

para o investimento em infraestrutura, em especial na área dos transportes. Na primeira fase 

do PIL, anunciada em agosto de 2012, havia a previsão de investimentos de R$ 133 bilhões 

em rodovias e ferrovias447, R$ 54 bilhões em portos448 e 11 bilhões em aeroportos449, todos 

                                                           
443Sobre o fracasso do PAC: “O fato de o Programa não ter sido bem-sucedido não tem a ver com problemas de 

financiamento, mas sim de planejamento e execução, em que o setor público tem um déficit considerável de 

competência. Em particular, a escassez de projetos executivos (de boa qualidade) e falhas na gestão dos 

investimentos geraram custos elevados, atrasos consideráveis e abriram espaço para a corrupção e outras práticas 

condenáveis, algo amplamente noticiado. Levaram ainda a atrasos sistemáticos, renegociações contratuais em 

série e aumentos desmesurados de custos”.  (FRISCHTAK, Cláudio; DAVIES, Katharina. O investimento 

privado em infraestrutura e seu financiamento. In: PINHEIRO, Armando Castelar; FRISCHTAK, Cláudio. 

Gargalos e soluções na infraestrutura de transportes. Rio de Janeiro: FGV, 2014, p. 39-65).  

444 Sobre relatório oficial dos quatro anos de PAC 2: BRASIL. Ministério do Planejamento. PAC: 4º Balanço 

2015-2018. Disponível em: http://www.pac.gov.br/pub/up/relatorio/12c9979f887047791592a0e16c838e04.pdf. 

Acesso em 29/08/2017.   

445 “Em 2005, quando do lançamento do PAC-1, havia uma quase certeza, por parte do governo, de que se 

poderia resolver a questão da infraestrutura de uma forma geral por meio do incremento dos investimentos 

públicos em seus diversos programas, nos quais a parcela de investimentos privados corresponderia aos arranjos 

institucionais já existentes, e com a ilusão de que se poderia obter um melhor rendimento da máquina pública na 

implementação dos projetos por meio de um acompanhamento mais estreito da área de planejamento, mas 

principalmente por acreditar que com a disponibilidade de recursos aqueles objetivos seriam alcançados. O PAC-

2, em 2007, seguiu praticamente o mesmo roteiro e aumentou ainda mais a dotação de alguns programas, devido 

até à melhoria da situação geral da economia, que vivia um ambiente favorável”. (PEREIRA, Vicente de Britto. 

Transportes: história, crises e caminhos. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014. p. 247-248).  

446 Sobre a mudança de orientação do Governo que passou a buscar a iniciativa privada para realizar as obras de 

infraestrutura: “Assim, diante desse relativo fracasso em alavancar os investimentos públicos no setor de 

infraestrutura de transportes e do fato de que a economia passa por problemas estruturais de perda de 

produtividade e de competitividade, causadas em parte por essa deficiente infraestrutura, o governo optou por 

lançar um pacote de privatizações nas áreas rodoviária, ferroviária, portuária e aeroportuária, como forma de 

atrair o capital privado. Em agosto de 2012, o governo, além de liberar R$ 455 milhões para o Ministério dos 

Transportes para obras rodoviárias e ferroviárias, anunciou um programa de concessões para o setor de R$ 133 

bilhões em 25 anos, como também a criação da EPL como braço operacional da implantação do PIL e como 

embrião de um planejamento de longo prazo”. (Ibid., p. 250).  

447 BRASIL. Ministério do Planejamento. Programa de Investimento em Logística – PIL – rodovias e ferrovias. 

2012. Disponível em: http://www.planejamento.gov.br/apresentacoes/apresentacoes-2015/rodovias-e-ferrovias-

2012.pdf/view. Acesso em 31/08/2017.  

http://www.pac.gov.br/pub/up/relatorio/12c9979f887047791592a0e16c838e04.pdf
http://www.planejamento.gov.br/apresentacoes/apresentacoes-2015/rodovias-e-ferrovias-2012.pdf/view
http://www.planejamento.gov.br/apresentacoes/apresentacoes-2015/rodovias-e-ferrovias-2012.pdf/view
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mediante concessões e parcerias com a iniciativa privada. Entretanto, dos nove trechos de 

estradas, apenas seis foram leiloados, em razão da falta de interesse dos investidores privados. 

Dos projetos de ferrovias, nenhum saiu do papel. Uma das causas do fracasso do PIL foi o 

desinteresse da iniciativa privada, o que tem sido comum nos projetos de infraestrutura 

apresentados pelo Governo450. 

Então, o Governo Federal lançou no final do ano de 2014, a segunda fase do PIL, 

com previsão de investimentos de R$ 198,4 bilhões nos próximos anos, mediante concessões 

de aeroportos451, ferrovias452, portos453 e rodovias454. Entretanto, com a crise econômica e 

política que se instalou no ano de 2015 e que persiste até o momento, nenhum dos projetos da 

segunda fase do PIL foram contratados.  

Supostamente com a finalidade de atrair a iniciativa privada para o investimento em 

infraestrutura, foi editada a Lei nº 13.334, de 13 de setembro de 2016 que criou o denominado 

Programa de Parcerias de Investimentos – PPI. Esta lei é resultado da conversão da Medida 

Provisória nº 726, de 12 de maio de 2016. Segundo consta da exposição de motivos da 

referida MP455, a norma visa à “ampliação e fortalecimento da interação entre o Estado e a 

                                                                                                                                                                                     
448 BRASIL. Programa de Investimento em Logística – PIL – portos. 2012. Disponível em: 

http://www.planejamento.gov.br/apresentacoes/apresentacoes-2015/portos-2012.pdf/view. Acesso em 

31/08/2017.  

449 Id. Programa de Investimento em Logística – PIL – aeroportos. 2012. Disponível em: 

http://www.planejamento.gov.br/apresentacoes/apresentacoes-2015/aeroportos-2012.pdf/view. Acesso em 

31/08/2017.  

450 Segundo Schirato, a falta de interesse da iniciativa privada se deve à má qualidade dos projetos: “Os bons 

projetos, com raras exceções, param. E os ruins, pretensamente logradores de satisfazer ao interesse público, são 

postos em prática – o que dá origem a uma situação nefasta. O que é bom não é feito, e o que é ruim é tentado, 

fazendo com que os parquíssimos projetos de infraestrutura levados adiante tenham, na maior parte dos casos, 

que ser renegociados, em função de sua inviabilidade”. (SCHIRATO, Vitor Rhein. Concessões de serviços 

públicos e investimentos em infraestrutura no Brasil: espetáculo ou realidade. In: SUNDFELD, Carlos Ari; 

JURKSAITIS, Guilherme Jardim. Contratos Públicos e Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 

142-169). 

451 BRASIL. Ministério do Planejamento. Programa de Investimento em Logística – PIL – aeroportos. 2015. 

Disponível em: http://www.planejamento.gov.br/apresentacoes/apresentacoes-2015/aeroportos-pil2015/view. 

Acesso em 31/08/2017.  

452 Id. Programa de Investimento em Logística – PIL – ferrovias. 2015. Disponível em: 

http://www.planejamento.gov.br/apresentacoes/apresentacoes-2015/ferrovias-pil2015/view. Acesso em 

31/08/2017.  

453 Id. Programa de Investimento em Logística – PIL – portos. 2015. Disponível em: 

http://www.planejamento.gov.br/apresentacoes/apresentacoes-2015/portos-pil2015/view. Acesso em 31/08/2017. 

454 Id. Programa de Investimento em Logística – PIL – rodovias. 2015. 

http://www.planejamento.gov.br/apresentacoes/apresentacoes-2015/rodovias-pil2015/view. Acesso em 

31/08/2017.  

455 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/Exm/Exm-MP-726-16.pdf. Acesso 

em 06/11/2017.  

http://www.planejamento.gov.br/apresentacoes/apresentacoes-2015/portos-2012.pdf/view
http://www.planejamento.gov.br/apresentacoes/apresentacoes-2015/aeroportos-2012.pdf/view
http://www.planejamento.gov.br/apresentacoes/apresentacoes-2015/aeroportos-pil2015/view
http://www.planejamento.gov.br/apresentacoes/apresentacoes-2015/ferrovias-pil2015/view
http://www.planejamento.gov.br/apresentacoes/apresentacoes-2015/portos-pil2015/view
http://www.planejamento.gov.br/apresentacoes/apresentacoes-2015/rodovias-pil2015/view
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/Exm/Exm-MP-726-16.pdf
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iniciativa privada para viabilização da infraestrutura brasileira”. A principal novidade foi a 

criação do Fundo de Apoio à Estruturação de Parcerias – FAEP tem por finalidade a prestação 

onerosa, por meio de contrato, de serviços técnicos profissionais especializados para a 

estruturação de parcerias de investimentos e de medidas de desestatização, gerido e 

representado judicial e extrajudicialmente pelo BNDES o qual poderá se articular com os 

órgãos ou entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuja atuação 

funcional seja ligada à estruturação, liberação, licitação, contratação e financiamento de 

empreendimentos e atividades, para troca de informações e para acompanhamento e 

colaboração recíproca nos trabalhos. A nova lei não inovou na forma como se dará a parceria 

entre a iniciativa privada e o setor público456. Apesar de tratar como prioridade nacional os 

empreendimentos de infraestrutura do PPI (art. 5º), a forma como o mesmo será 

implementado dependerá da regulação a ser feita por meio de decreto. Não foram objeto de 

regulação questões relevantes como o financiamento da infraestrutura457, medidas destinadas 

a estimular o investimento privado, bem como a criação de mecanismos que fomentem a 

segurança jurídica458. 

Apesar dos recentes planos, os investimentos em infraestrutura continuam abaixo do 

necessário ao desenvolvimento da infraestrutura de transporte459. O Brasil elabora planos sem 

                                                           
456 “A MP 727 não estabeleceu uma nova sistemática de parceria entre o Estado e a iniciativa privada. Não foi 

criada nenhuma novidade contratual inovadora de parcerias público-privadas, nem este era o objetivo da MP”. 

(SCHWING, Rafael Wallbach. O programa de parcerias de investimentos (PPI) e suas implicações no setor 

portuário. Informativo Justen, Pereira, Oliveira e Talamini. Curitiba, nº 111, maio de 2016, disponível em: 

http://www.justen.com.br/pdfs/IE111/IE%20111%20-%20Rafael%20-

%20MP%20727%20e%20o%20setor%20portu%C3%A1rio.pdf.)  

457 “A Lei 13.334/2016, não enfrenta efetivamente nenhuma das questões que hoje desestimulam, quando não 

previnem, investimentos privados em serviços de infraestrutura no Brasil”. (DUTRA, Pedro. Regulação, 

concorrência e a crise brasileiro. São Paulo: Singular, 2017, p. 126) 

458 “De outro lado, ao que tudo indica, persistirão pontos frágeis no programa de concessões que afastam 

investidores, notadamente quanto ao oferecimento de garantias aos particulares, já que o PPI prevê apenas 

ferramentas de fomento, aliás, fazendo uso do BNDES somente para apoio à estruturação dos projetos (não 

financiamento). Lembramos, nesse ponto, que a apresentação de garantias de qualidade, principalmente em um 

momento como o que passamos, em que o Estado está seriamente afetado financeiramente e com alto risco de 

investimento, é vital para o desenvolvimento de projetos de infraestrutura”. (MACHADO, Fernanda Neves 

Vieira; FERREIRA, Mariana Queiroz. PPI: instrumento de resposta do Estado ao atual cenário econômico. 

Revista Brasileira de Infraestrutura – RBINF, Belo Horizonte, ano 5, n. 9, p. 67-78, jan. /jun. 2016.) 

459 “O panorama geral da infraestrutura brasileira se caracteriza pelo baixo nível de investimento agregado, 

apesar da formulação de programas de investimento em infraestrutura nos últimos anos, como o Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC) e o Programa de Investimento em Logística (PIL), além do financiamento 

público via Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ”. (AMORIN FILHO, Manoel 

Henrique de; LEITE, Ligia Werneck Costa; CHAMBARELLI, Maria Amélia Pacheco. Parcerias público-

privadas: uma classe de ativos para investimentos. Revista do BNDES 44, p. 251-309, dez. 2015).  

http://www.justen.com.br/pdfs/IE111/IE%20111%20-%20Rafael%20-%20MP%20727%20e%20o%20setor%20portu%C3%A1rio.pdf
http://www.justen.com.br/pdfs/IE111/IE%20111%20-%20Rafael%20-%20MP%20727%20e%20o%20setor%20portu%C3%A1rio.pdf
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o necessário planejamento460 o que explica os fracassos até hoje ocorridos461. Não pode haver 

o descaso com o planejamento462, sob pena de desperdício de tempo e recursos 

orçamentários463.  Nesse sentido é a lição de Gilberto Bercovici464: 

 

O Estado brasileiro não está, e nunca esteve, apesar das inúmeras tentativas, 

organizado para formular e executar uma política de desenvolvimento 

continuada. Surgem planos, mas não há planejamento. Um plano de 

desenvolvimento requer o planejamento da Administração Pública. O plano 

sem planejamento é uma formulação racional de ideias, mas sem nenhuma 

efetividade prática.  

 

Planejar infraestrutura é uma tarefa complexa, tendo em vista os entraves políticos, 

orçamentários e ambientais existentes465. Tal planejamento deve ser realizado considerando a 

demanda pela infraestrutura existente e a necessidade de novas infraestruturas. Não pode 

haver o estrangulamento da produção e do crescimento, nem a geração de infraestrutura 

ociosa466. Fatores como previsão de crescimento econômico e populacional devem ser 

                                                           
460 “O planejamento é o processo, e o plano é a concretização. A insistência na elaboração de planos que não são 

cumpridos deve-se à concepção de que o planejamento só se viabiliza com planos determinados, quantificados 

rigorosamente”. (BERCOVICI, Gilberto. Planejamento e políticas públicas: por uma nova compreensão do papel 

do Estado. In: BUCCI, Maria Paula Dallari. Políticas públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: 

Saraiva, 2006. p. 143-161.) 

461 Sobre a diferença de plano e planejamento: “O plano, normalmente, é a programação unitária com a junção de 

diversos outros planos setoriais e empresariais, e sua execução pode comportar atos de planejamento; o 

planejamento, por sua vez, compreende uma agregação de medidas que vão orientar a atividade governamental, 

o qual é periódico e renovável no tempo. Ambos possuem horizontes de tempo que podem ser de curto, médio 

ou longo prazo”. (CARVALHO, André Castro. Direito da Infraestrutura: perspectiva pública. São Paulo: 

Quartier Latin, 2014, p. 301-302). 

462 “Percebe-se que a origem do planejamento no país deu-se via um “planejamento por planos”: ou seja, não 

havia uma cadência que pudesse se caracterizar como uma atividade de planejamento propriamente dita, mas 

sim uma aglutinação de planos setoriais que, apesar de sucessivos, não conseguiam dar uma periodicidade 

própria do planejamento”. (Ibid., p. 356).  

463 Sobre o fracasso das políticas públicas sem planejamento: “Um quadro perverso de escassez e desperdício de 

recursos, sem políticas públicas claras e explícitas e na ausência de esforços na busca de soluções viáveis e 

consensuais. Isso culmina com certa sensação de fatalidade, que ao fim e ao cabo tudo acaba por se resolver, 

como se fossem soluções mágicas, por meio de lançamentos de programas especiais que não são cumpridos ou 

de pacotes de participação do setor privado que por si só não resolvem os problemas, além de ser implementados 

de forma incompetente”. (PEREIRA, Vicente de Britto. Transportes: história, crises e caminhos. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2014. p. 137-138). 

464 BERCOVICI, op. cit. 

465 “Assim, para que o país possa ter uma logística de transporte eficiente, deverá vencer os principais gargalos 

que impedem seu crescimento, tais como os aspectos políticos, investimentos prioritários, as barreiras ambientais 

e as questões econômicas que norteiam o crescimento do país”. (PEREIRA, Newton Narciso. Gargalos logísticos 

no Brasil. In: CONTANI, Eduardo Augusto do Rosário; SAVOIA, José Roberto Ferreira (orgs). Infraestrutura 

no Brasil. São Paulo: Atlas, 2017, p. 3-30).  

466 “Os investimentos em logística e transportes – que em geral têm custos fixos elevados – não podem ser 

relocalizados fisicamente, suas indivisibilidades, quando não adequadas à demandam, podem gerar ociosidades e 
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analisados, visto que uma infraestrutura deve ter uma vida útil razoável e que atenda ao 

aumento de demanda prevista no médio prazo; uma infraestrutura que hoje parece ociosa, em 

poucos anos pode ser tornar saturada467. Também não se pode desconsiderar que a 

infraestrutura gera o crescimento e desenvolvimento econômico que, por sua vez, demanda 

mais infraestrutura468 que, por sua vez, gera mais desenvolvimento, numa relação de 

retroalimentação469. Assim, o crescimento econômico ocasiona mais despesas com 

infraestrutura, em razão da necessidade de sua expansão e manutenção470.  

                                                                                                                                                                                     
deficiências operacionais que lhe transferem acréscimos de custos em cadeia. Por outro lado, as tarifas dos 

serviços de transporte, quando não refletem nem a escassez relativa dos fatores de produção, nem a natureza da 

demanda, provocam distorções no sistema de preços relativos”. (BARAT, Josef. Logística, Transporte e 

Desenvolvimento: a visão macroeconômica. São Paulo: Editora CLA, 2007. p. 41.) 

467 “Ao se conceber um projeto, imagina-se que a infraestrutura será utilizada de uma determinada maneira; mas 

é necessário, igualmente, que se vislumbre a sua maior utilização progressiva no futuro, permitindo e prevendo 

eventuais expansões ou melhoramentos. Ou, até mesmo, é legítima a concepção de um projeto com certa 

“folga”, para que ela seja preenchida de acordo com o aumento do uso da infraestrutura pela população. No setor 

de rodovias, por exemplo, um dos métodos de planejamento é justamente projetar a demanda futura em termos 

de crescimento populacional, emprego, crescimento econômico e expansão da frota, dentre outras variáveis”. 

(CARVALHO, André Castro. Direito da Infraestrutura: perspectiva pública. São Paulo: Quartier Latin, 2014, p. 

129). 

468 “A literatura empírica mais recente, com base em dados de painel entre países, confirma que a infraestrutura 

contribui significativamente para a produção. Essa análise baseia-se em técnicas econométricas cada vez mais 

sofisticadas para abordar a causação reversa; a infraestrutura pode gerar crescimento, mas o crescimento pode 

levar a uma maior demanda de infraestrutura” (tradução nossa). “The more recent empirical literature, relying on 

cross-country panel data, confirms that infrastructure makes a significant contribution to output. Such analysis 

relies on increasingly sophisticated econometric techniques to address reverse causation; infrastructure may 

cause growth, but growth may lead to a higher demand of infrastructure”. (GONZALEZ, Julio A.; GUASCH, 

Jose Luis; SEREBRISKY, Tomas. Latin America: Addressing High Logistics Costs and Poor Infrastructure for 

Merchandise Transportation and Trade Facilitation. World Bank: Consulta de San José 2007. Disponível em: 

http://www.iadb.org/res/ConsultaSanJose/files/Infrastructure_Guasch_SP_Final.pdf. Acesso em: 27/07/2017). 

469 “É fato que o crescimento econômico e, por consequência, o desenvolvimento de uma região requerem 

disponibilidade de infra-estrutura para suportar as atividades econômicas. Por outro lado, o processo de 

desenvolvimento regional gera a necessidade de investimentos em infra-estrutura para a continuidade do 

processo. Independentemente dessa relação causal entre as variáveis, a realidade é que estas se retroalimentam, a 

bicausalidade provavelmente existe, e as políticas públicas estão no centro dessa relação, na medida em que os 

investimentos em infra-estrutura são realizados prioritariamente pelo Estado. Na verdade, essas políticas 

públicas são o elo entre o desenvolvimento e os investimentos em infra-estrutura de transporte”. (VARGAS, 

Cilos Roberto; SCATOLIN, Fabio Doria. Revista Paranaense de Desenvolvimento, Curitiba, n.113, p.83-102, 

jul. /dez. 2007).  

470 Essa relação entre aumento da produtividade e aumento da necessidade de investimentos em infraestrutura já 

foi prevista por Adam Smith: “Que a ereção e a manutenção das obras públicas que facilitam o comércio de 

qualquer país, assim como as boas estradas, pontes e canais navegáveis, portos etc. devam requerer vários graus 

de despesa nos diversos períodos da sociedade é evidente sem qualquer prova. A despesa de fazer e manter as 

estradas públicas de qualquer país evidentemente deve aumentar com o produto anual da terra e do trabalho 

daquele país, ou com a quantidade e o peso dos artigos que se torna necessário obter e carregar sobre essas 

estradas. A resistência de uma ponte deve adequar-se ao número e ao peso dos carros que provavelmente 

passarão sobre ela. A profundidade e o caudal de água para um canal navegável devem ser proporcionais ao 

número e tonelagem das barcaças que deverão carregar mercadorias sobre ele; a extensão de uma enseada, ao 

número de naus que deverão lá se abrigar”. (SMITH, Adam. A riqueza das nações: uma investigação sobre a 

natureza e as causas da riqueza das nações. 3ª edição. Tradução de Norberto de Paula Lima. Rio de Janeiro: 

Nova Fronteira, 2017, p. 503-504).  

http://www.iadb.org/res/ConsultaSanJose/files/Infrastructure_Guasch_SP_Final.pdf
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Anoto que o planejamento deve incluir não somente a ampliação da infraestrutura, 

mas também a sua manutenção. A negligência na manutenção pode ocasionar muitos 

prejuízos, resultando, inclusive, na necessidade de reconstrução total de uma infraestrutura 

existente471. E a manutenção é sempre crescente, visto que novas infraestruturas geram novas 

necessidades de manutenção, em acréscimo à manutenção das já existentes472. Entretanto, por 

razões políticas473, os governantes preferem inaugurar novas obras474 de infraestrutura do que 

conservar as já existentes475, o que resulta em prejuízos consideráveis ao estoque de 

infraestrutura no Brasil. O investimento na manutenção de infraestrutura do Brasil é 

insuficiente, conforme dados do Banco Mundial476: 

 

                                                           
471 “Sabe-se que vias pavimentadas quando inadequadamente mantidas deterioram lentamente – e quase 

imperceptivelmente – durante a primeira metade ou os dois primeiros terços de sua vida útil. Depois desse 

período, os pavimentos se deteriora muito rapidamente e sem manutenção continuada muitos trechos entram em 

colapso”. (BARAT, Josef. Logística, Transporte e Desenvolvimento Econômico: a visão setorial. São Paulo, 

CLA, 2007, p. 46).  

472 “Assim que os grandes programas de construção do sistema rodoviário interestadual são concluídos e a 

primeira geração de está amadurecida, é natural que o volume de gastos de infraestrutura deve ser direcionado 

para a manutenção” (tradução nossa). “As large capital programs, such as the construction of the interstate 

highway system, are completed and the first generation of facilities built under the program matures, it is natural 

that the infrastructure spending mix should shift toward maintenance”. (PETERSON, George E. Is public 

infrastructure undersupplied? Conference series - Federal Reserve Bank of Boston. v. 34.  June 1990, pp. 

113/142. https://www.bostonfed.org/-/media/Documents/conference/34/conf34d.pdf. Acesso em 03/08/2017).   

473 “O Estado (e aqui envolvendo, sobretudo, o Poder Executivo) tem sempre muito interesse em sua ampliação e 

desenvolvimento. Construção de novas pontes, ferrovias e rodovias são medidas, obviamente, muito mais 

chamativas politicamente do que recapeamento ou manutenção da malha ferroviária existente, principalmente se 

os novos empreendimentos forem “chamativos” do ponto de vista político. Por conta disso, é comum que a 

maior parte dos investimentos em infraestrutura considere apenas o custo da ampliação, e não o de manutenção 

do estoque”. (CARVALHO, André Castro. Direito da Infraestrutura: perspectiva pública. São Paulo: Quartier 

Latin, 2014. p. 294). 

474 Sobre a predileção de se inaugurar obras em razão do retorno político: “O orgulhoso ministro de uma corte 

magnificente pode frequentemente ter prazer em executar uma grande estrada real, frequentemente vista pela alta 

nobreza, cujos aplausos não só alimentam sua vaidade, mas mesmo contribuem para apoiar seus interesses na 

corte. Mas executar um grande número de pequenas obras, em que nada pode ser feito que faça grande 

aparência, ou excitar o mínimo grau de admiração em qualquer viajante, e que, em suma, nada tenha para 

recomendá-las senão sua extrema utilidade, é coisa que sob todos os aspectos aparece como demasiado 

insignificante para merecer a atenção de tão grande magistrado. Sob uma tal administração, portanto, tais obra 

são quase sempre inteiramente negligenciadas” (SMITH, Adam. A riqueza das nações: uma investigação sobre 

a natureza e as causas da riqueza das nações. 3ª edição. Tradução de Norberto de Paula Lima. Rio de Janeiro: 

Nova Fronteira, 2017, p. 503-504). 

475 “Cabe lembrar, ainda, que pela cultura política brasileira, as novas construções têm maior visibilidade e a 

manutenção menos atratividade. A manutenção inadequada teve, sem dúvida, várias causas, mas as deficiências 

de caráter institucional e o colapso dos mecanismos de financiamento são as explicações mais plausíveis para a 

amplitude da degradação das infra-estruturas rodoviárias”. (BARAT, op. cit., p. 47).  

476 WORLD BANK. Como Revitalizar os Investimentos em Infraestrutura no Brasil: políticas públicas para 

uma melhor participação do setor privado. Relatório n°. 36624-BR do Departamento de Finanças, Setor Privado 

e Infra-estrutura Região da América Latina e do Caribe, nov. 2007, disponível em: 

http://siteresources.worldbank.org/INTLACBRAZILINPOR/Resources/Como_Revitalizar_Investimentos_Infra_

PORv1.pdf. Acesso em 01/08/2017.  

https://www.bostonfed.org/-/media/Documents/conference/34/conf34d.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTLACBRAZILINPOR/Resources/Como_Revitalizar_Investimentos_Infra_PORv1.pdf.%20Acesso%20em%2001/08/2017
http://siteresources.worldbank.org/INTLACBRAZILINPOR/Resources/Como_Revitalizar_Investimentos_Infra_PORv1.pdf.%20Acesso%20em%2001/08/2017
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São necessários mais recursos para manutenção. Nos últimos seis anos, o gasto 

médio anual do Brasil foi de aproximadamente RS$600 milhões para a reabilitação e 

RS$150 milhões para a manutenção da malha rodoviária federal pavimentada, um 

nível considerado suficiente para impedir uma maior deterioração da rede. No 

entanto, para aumentar a parcela de estradas em boas condições, dos atuais 25% para 

63%, e evitar despesas perdulárias com a sua reconstrução no futuro, o Banco 

Mundial estima que será preciso investir pelo menos cerca de RS$1,2 bilhão anuais 

nos próximos seis anos. 

  

Outro entrave político ao adequado planejamento da infraestrutura de transportes é o 

seu longo prazo de maturação. Uma grande obra de infraestrutura iniciada hoje pode ser 

disponibilizada ao usuário após vários anos. Consequentemente, quem normalmente inaugura 

a infraestrutura é o próximo gestor e não aquele que iniciou a obra477. Tal fato desestimula 

alguns governantes a realizarem planejamentos de médio e longo prazo, preferindo obras que 

possam ser entregues em curto espaço de tempo, prejudicando a racionalidade do sistema de 

transportes. Por exemplo, é mais rápido entregar uma estrada do que uma ferrovia e a escolha 

pela estrada não poderia se dar apenas pelo critério de auferir os ganhos políticos da obra.  

Um dos obstáculos ao planejamento da infraestrutura é o licenciamento ambiental478. 

Este é disciplinado pela Resolução nº 237, de 19 de dezembro de 1997, do Conselho Nacional 

do Meio Ambiente (CONAMA)479. Segundo o anexo da referida resolução, obras de rodovias, 

ferrovias, hidrovias e metropolitanos estão sujeitos ao licenciamento. Este é o processo que 

culmina na licença ambiental480. Esta dependerá de prévio estudo de impacto ambiental e 

respectivo relatório de impacto sobre o meio ambiente (EIA/RIMA). Todo empreendimento 

                                                           
477 “O governo de situação, geralmente, não tem como foco de agenda política os investimentos em infraestrutura 

no momento presente, justamente porque seus benefícios vêm diferidos no tempo – que podem ser, inclusive, 

auferidos por governos de outros partidos -, não abarcando o período do seu mandato, salvo em caso de 

reeleição. E como o partido de oposição não consegue controlar diretamente os gastos em infraestrutura, o tema 

só vem à tona politicamente quando há uma clara falta de investimentos em infraestrutura no país. Esse 

movimento, na visão de alguns autores, provoca um ciclo de sobreinvestimento e subinvestimento em 

infraestrutura pertencente ao próprio ciclo político de mudanças de poder”. (CARVALHO, André Castro. 

Direito da Infraestrutura: perspectiva pública. São Paulo: Quartier Latin, 2014, p. 210-211). 

478 “Licenciamento ambiental é o procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a 

localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos 

ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam 

causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas 

aplicáveis ao caso”. (Art. 1º, I, da Resolução Conama 237/97). 

479 BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução nº 237, de 19 de dezembro de 1997. Disponível 

em: http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res97/res23797.html. Acesso em 31/07/2017.  

480 “Licença ambiental é ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente, estabelece as condições, 

restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou 

jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos 

ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam 

causar degradação ambiental”. (Art. 1º, II, da Resolução Conama 237/97). 

http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res97/res23797.html
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de infraestrutura deverá obter três licenças: i) Licença Prévia (LP)481; ii) Licença de Instalação 

(LI)482; iii) Licença de Operação (LO)483. Em razão da necessária proteção ao meio ambiente, 

decorrente da norma do art. 225 da Constituição Federal, não se pode imaginar um 

empreendimento de infraestrutura de transportes que não respeite o meio ambiente, visto que 

o desenvolvimento econômico deve ser sustentável do ponto de vista social e ambiental. 

Entretanto, o licenciamento ambiental tem sido um fator de atraso em obras de infraestrutura, 

em razão da grande demora em sua obtenção484. O desmonte do Estado brasileiro afetou 

também os órgãos ambientais que, por sua vez, não conseguem concluir o licenciamento 

ambiental485 e se tornam mais uma amarra ao desenvolvimento econômico do Brasil486. Falta 

clareza ao sistema normativo que rege a proteção ao meio ambiente, existindo sobreposições 

de competência que implicam em obtenção de licenças nas três esferas da federação, 

causando o retardamento da conclusão das obras487. Por fim, é incorreto o entendimento que a 

proteção ao meio ambiente é um valor absoluto; todo empreendimento de infraestrutura irá 

                                                           
481 “Concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade aprovando sua localização e 

concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem 

atendidos nas próximas fases de sua implementação”. (Art. 8º I da Resolução Conama 237/97). 

482 “Autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes dos 

planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da 

qual constituem motivo determinante”. (Art. 8º II da Resolução Conama 237/97). 

483 Autoriza a operação da atividade ou empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que 

consta das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a 

operação. (Art. 8º III da Resolução Conama 237/97).  

484 “A morosidade dos órgãos públicos em analisar e licenciar empreendimentos em todo o Brasil tem impactado 

diretamente o desenvolvimento econômico e sustentável em diversas áreas no país”. (OLIVEIRA, Maurílio José 

de; HENKES, Jairo Afonso. Licenciamento ambiental: uma análise sobre a morosidade dos órgãos públicos e 

suas consequências. Revista gestão e sustentabilidade ambiental, Florianópolis, v. 4, n. 2, p. 429– 449, out. 

2015/mar. 2016. Disponível em: 

http://portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/gestao_ambiental/article/view/3220. Acesso em 30/07/2017).  

485 “O sistema de licenciamento ambiental brasileiro é provavelmente o mais organizado entre os países em 

desenvolvimento, podendo também, no entanto, ser burocrático e impedir os projetos de infra-estrutura”. 

(WORLD BANK. Como Revitalizar os Investimentos em Infraestrutura no Brasil: políticas públicas para uma 

melhor participação do setor privado. Relatório n°. 36624-BR do Departamento de Finanças, Setor Privado e 

Infra-estrutura Região da América Latina e do Caribe, nov. 2007, disponível em: 

http://siteresources.worldbank.org/INTLACBRAZILINPOR/Resources/Como_Revitalizar_Investimentos_Infra_

PORv1.pdf. Acesso em 01/08/2017).  

486 “A falta de estrutura interna dos órgãos licenciadores, torna o procedimento de licenciamento ambiental um 

processo moroso, um mecanismo que tem atrasado o desenvolvimento econômico e sustentável do país”. 

(OLIVEIRA, op. cit.). 

487 “Conclui-se desta forma, que o grande desafio do licenciamento ambiental é aumentar sua eficiência. Ainda 

que nossa legislação ambiental venha se aprimorando cada vez mais, os dispositivos legais ambientais nos três 

níveis de governo são confusos, havendo uma falta de clareza, principalmente em relação às competências”. 

(RAMIRES, Celso Costa. Licenciamento Ambiental: entrave ou referência de sustentabilidade. Revista 

Eletrônica Direito e Política, [S.l.], v. 10, n. 2, p. 946-974, abr. 2015. ISSN 1980-7791. Disponível em: 

<https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/rdp/article/view/7484>. Acesso em: 30 jul. 2017. doi: 

https://doi.org/10.14210/rdp.v10n2.p946-974).  

http://portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/gestao_ambiental/article/view/3220
http://siteresources.worldbank.org/INTLACBRAZILINPOR/Resources/Como_Revitalizar_Investimentos_Infra_PORv1.pdf.%20Acesso%20em%2001/08/2017
http://siteresources.worldbank.org/INTLACBRAZILINPOR/Resources/Como_Revitalizar_Investimentos_Infra_PORv1.pdf.%20Acesso%20em%2001/08/2017
https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/rdp/article/view/7484
https://doi.org/10.14210/rdp.v10n2.p946-974
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ocasionar um impacto ambiental, razão pela qual não se pode partir do pressuposto que a 

proteção ao meio ambiente será integral, sob pena de inviabilização de qualquer proposta de 

construção ou expansão de infraestrutura488. Deve haver um desenvolvimento ambientalmente 

sustentável, mas a defesa do meio ambiente não é um valor maior que a redução das 

desigualdades sociais, a diminuição da pobreza e o desenvolvimento econômico e social, 

razão pela qual a defesa do meio ambiente não pode ser um entrave à implantação da 

infraestrutura do Brasil489, devendo ser ponderada com outros valores tão ou mais relevantes. 

Assim, deve o planejamento da infraestrutura de transportes observar a necessidade do 

licenciamento ambiental e o procedimento deste deve ser simplificado, racionalizado e 

agilizado para que, sem prejuízo da proteção ao meio ambiente, possam os projetos de 

infraestrutura de transportes ser concluídos com rapidez.  

Deve ser evitado o desperdício dos recursos orçamentários existentes mediante 

opções que apenas aparentemente se mostram mais econômicas. Obras adequadamente 

edificadas, mesmo que com maiores custos iniciais, se tornam mais econômicas em razão dos 

menores gastos em manutenção. Licitações para obras públicas de infraestrutura fundadas no 

critério de menor preço não são, em regra, as mais adequadas. O menor preço na entrega da 

obra, normalmente, implica em maiores custos posteriores na manutenção e, no final, em 

dispêndios indevidos dos escassos recursos orçamentários490.  

                                                           
488 “Uma característica dos projetos de infraestrutura é que eles apresentam custos afundados (sunk costs) 

elevados que exigem longos períodos de retorno financeiro ao capital investido. Esses projetos embora acarretem 

grandes ganhos sociais e financeiros são, por outro lado, responsáveis por custos externos ambientais geralmente 

significativos no espaço e no tempo. Portanto, essas externalidades colocam quase sempre os investimentos em 

infraestrutura em contraposição aos objetivos de sustentabilidade ambiental. Isto porque, uma vez definidos 

localização, quantidade de recursos e o tipo de tecnologia, haverá impactos ao meio ambiente, inclusive com 

efeitos duradouros e rígidos (lock-in effects) ”. (MOTTA, Ronaldo Seroa da; OUVERNEY, Isaque Regis. 

Infraestrutura e sustentabilidade ambiental no Brasil. Revista de Direito da Cidade, vol.07, nº 02, 2015, pp.760-

775, disponível em: http://dx.doi.org/10.12957/rdc.2015.16952. Acesso em 02/08/2017).  

489 “Em outras palavras, o conceito de desenvolvimento nacional sustentado apresenta uma dimensão ótima e 

ideal. Compreende os casos em que é possível obter resultados plenamente satisfatórios de crescimento 

econômico e aperfeiçoamento social mediante práticas que não acarretam danos relevantes e permanentes para o 

meio ambiente. Mas haverá casos em que será necessário restringir a dimensão econômico-social do 

desenvolvimento tal como a dimensão de proteção ao meio ambiente. Existirá a necessidade de soluções de 

compromisso. Então, não se admite a proposta de crescimento econômico selvagem, que afirme a busca da 

riqueza sem atentar para os efeitos destrutivos do ambiente e da Natureza. Mas também não se pode aceitar uma 

concepção de preservação da Natureza que acarrete o atraso econômico e a condenação de largas parcelas da 

população a um estado de carência ou o sacrifício da dignidade de um ser humano”. (JUSTEN FILHO, Marçal. 

Desenvolvimento nacional sustentado: contratações administrativas e o regime introduzido pela lei 12.349. 

Informativo Justen, Pereira, Oliveira e Talamini, Curitiba, n.º 50, abril 2011, disponível em 

http://www.justen.com.br//informativo.php? l=pt&informativo=50&artigo=1077, acesso em 04/07/2017).  

490 Nesse sentido é a lição de Marcos Nóbrega: “Como o setor privado vai construir e operar a infraestrutura por 

muitos anos, há uma tendência de gastar mais na fase de construção para poder ser mais custo-efetivo durante a 

fase de operação e manutenção, ao passo que o setor público encontra fortes incentivos para a promoção de 

http://dx.doi.org/10.12957/rdc.2015.16952
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Ademais, todo o planejamento dos transportes deve ser feito de forma global, 

abrangendo todos os modais e a necessidade de interligação dos mesmos, não podendo haver 

planejamentos estanques491. Todo planejamento deve incluir também as fontes de 

financiamento dos projetos492.  

Infelizmente, o Brasil não tem planejado sua infraestrutura. Desde a Constituição de 

1988, em razão do acolhimento do ideal neoliberal a partir dos anos 90, o Brasil deixou de 

planejar, limitando-se a atuar em conformidade com as limitações decorrentes do orçamento 

anual e plurianual493. Uma das consequências da falta de planejamento são as obras de 

infraestrutura paralisadas. Estas são o resultado da falta de capacidade técnica do Estado em 

avaliar os projetos, seus custos, bem como a qualificação técnica e econômica dos 

contratados. Levantamento recente comprova que o Brasil tem mais de cinco mil obras 

públicas paralisadas494 que são uma grande fonte de desperdício de recursos orçamentários. 

Os valores investidos se perdem, em razão de deterioração, de depredações, além dos custos 

                                                                                                                                                                                     
economias na fase de construção, o que certamente levaria a maiores custos durante a manutenção da 

infraestrutura. Aliás, isso não é incomum no caso brasileiro, em que obras mal são inauguradas e já necessitam 

de reparos. Licitações mal elaboradas e centradas somente no critério preço são boas fontes desses problemas”. 

(NOBREGA, Marcos. Direito da Infraestrutura. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 69).  

491 “Uma logística eficiente deve, sempre que possível, utilizar o maior número de modos de transporte para 

maximizar o volume de carga transportado por um equipamento e minimizar os custos dos deslocamentos das 

mercadorias. Para isso, é necessário que o país tenha uma infraestrutura disponível que contemple a conexão 

entre os diversos modos de transportes existentes”. (PEREIRA, Newton Narciso. Gargalos logísticos no Brasil. 

In: CONTANI, Eduardo Augusto do Rosário; SAVOIA, José Roberto Ferreira (orgs). Infraestrutura no Brasil. 

São Paulo: Atlas, 2017, p. 3-30).  

492 “No atual estágio de desenvolvimento econômico, a necessidade de grandes obras de duplicação de rodovias, 

algumas já duplicadas anteriormente, indica escalas de fluxos superiores à capacidade do sistema rodoviário, 

cabendo às ferrovias, portanto, um novo papel no deslocamento de fluxos de alta densidade. Considerando ainda 

a necessidade de maior competitividade das atividades industriais, agrícolas e agroindustriais, com vistas a 

viabilizar a inserção da economia brasileira nas novas tendências do mercado mundial, torna-se urgente priorizar 

o transporte multimodal e proceder a uma revisão, em profundidade, da política de transportes. Uma abordagem 

integrada deveria abranger os aspectos institucionais, organizacionais e de financiamento de médio e longo 

prazos”. (BARAT, Josef. Logística, Transporte e Desenvolvimento Econômico: a visão setorial. São Paulo, 

CLA, 2007, p. 150).  

493 “...o planejamento com sentido realmente estratégico, sem adentrar no mérito com relação às políticas 

traçadas, teve seu ápice em meados do século XX até o advento da Constituição de 1988. Com o novel diploma, 

ficou em segundo plano a questão do planejamento estratégico para uma substituição pelo planejamento 

orçamentário plurianual de médio prazo”. (CARVALHO, André Castro. Direito da Infraestrutura: perspectiva 

pública. São Paulo: Quartier Latin, 2014, p. 360). 

494 BRASIL. Câmara dos Deputados. Comissão externa da Câmara acompanha obras paradas em todo o Brasil. 

Disponível em: http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/RADIOAGENCIA/516853-

COMISSAO-EXTERNA-DA-CAMARA-ACOMPANHA-OBRAS-PARADAS-EM-TODO-O-BRASIL.html. 

Acesso em 31/08/2017.  

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/RADIOAGENCIA/516853-COMISSAO-EXTERNA-DA-CAMARA-ACOMPANHA-OBRAS-PARADAS-EM-TODO-O-BRASIL.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/RADIOAGENCIA/516853-COMISSAO-EXTERNA-DA-CAMARA-ACOMPANHA-OBRAS-PARADAS-EM-TODO-O-BRASIL.html
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de mobilização e desmobilização das obras495. Somente com planejamento os recursos 

orçamentários deixarão de ser desperdiçados com obras paralisadas. 

Grandes obras de infraestrutura de transportes no Estado de São Paulo que foram 

concedidas à iniciativa privada estão paralisadas, com graves prejuízos à população. A Linha 

18 do Metrô está com contrato assinado desde agosto de 2014, mas as obras ainda não foram 

iniciadas; a Linha 4 teve as obras paralisadas em 2015, quando o consórcio contratado 

abandonou as obras; por fim, a Linha 6 teve as obras iniciadas em 2015 e o prazo para entrega 

foi modificado de 2020 para 2021, mas em setembro de 2016 a concessionária vencedora da 

licitação para construir e operar a linha suspendeu as obras alegando dificuldade na obtenção 

de financiamento com o BNDES496.  

Apenas para ilustrar os prejuízos das paralisações de obras de infraestrutura, a Linha 

17 Ouro do Estado de São Paulo, denominada de “monotrilho”, pretendia ligar a Estação 

Morumbi da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM ao aeroporto de 

Congonhas, prevista para ser entregue para a Copa de 2014 e que, até o momento não foi 

concluída, estando paralisada desde o ano de 2015, quando o consórcio vencedor da licitação 

abandonou a obra. No mesmo ano, o Tribunal de Contas da União constatou que, na época da 

divulgação do edital, não havia projeto definido e nem orçamento497. O custo inicial do 

projeto que era de 3 bilhões, já ultrapassa em 5 bilhões sem a conclusão da obra. Para que o 

projeto possa ser concluído, foi autorizada a contratação de um empréstimo de R$ 1 bilhão de 

reais, pela Lei Estadual nº 16.631, de 28 de dezembro de 2017. 

Por todas as razões acima elencadas, o planejamento da infraestrutura deve ser 

realizado pela União, o único ente federativo que pode fazer um planejamento global, com 

visão integradora498, na forma prevista no art. 178 da Constituição Federal. Inclusive, dentro 

                                                           
495 Sobre os efeitos nocivos das obras públicas paralisadas: “Isso porque a paralisação de obras penaliza a 

sociedade de várias formas: impede a geração de riquezas econômicas (porto, estrada, ferrovia, refinaria, 

aeroporto etc.), impõe perdas de bens e serviços já executados, seja por intempéries ou depredações, e aumenta o 

custo final das obras em virtude da ampliação do prazo de execução, de mobilizações, desmobilizações e 

encargos financeiros não previstos originalmente” (RIBEIRO, Romiro. A lenta evolução da gestão de obras 

públicas no Brasil. E-legis, Brasília, n. 8, p. 82-103, 1º semestre 2012).  

496 Notícia completa disponível em: TRÊS DAS SETE obras do Metrô de São Paulo estão paradas e sem 

previsão de entrega. R7. Disponível em: http://noticias.r7.com/sao-paulo/fotos/tres-das-sete-obras-do-metro-de-

sao-paulo-estao-paradas-e-sem-previsao-de-entrega-30092016#!/foto/3. Acesso em 28/02/2017.  

497 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Processo: 26.110/2013-0, Sessão: 30/9/2015.  Disponível em: 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Acord/20151006/AC_2418_39_15_P.doc. Acesso em 

02/01/2018.  

498 Sobre a importância da visão integradora: “Além disso, deverá também ter uma política com visão 

integradora. Não podemos mais aceitar que os planejamentos em infraestrutura de transporte sejam 

http://noticias.r7.com/sao-paulo/fotos/tres-das-sete-obras-do-metro-de-sao-paulo-estao-paradas-e-sem-previsao-de-entrega-30092016#!/foto/3
http://noticias.r7.com/sao-paulo/fotos/tres-das-sete-obras-do-metro-de-sao-paulo-estao-paradas-e-sem-previsao-de-entrega-30092016#!/foto/3
http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Acord/20151006/AC_2418_39_15_P.doc
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da União, deve-se centralizar o planejamento num único órgão, evitando-se a realização de 

obras fragmentadas que não proporcionam a necessária conexão entre os meios e modais de 

transportes499.  

 

4.2. A necessidade de superação das restrições impostas pela Lei de Responsabilidade 

Fiscal ao investimento estatal em infraestrutura de transportes 

A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio 

de 2000) impôs severas restrições ao investimento público. A finalidade principal da referida 

lei é obrigar que os entes da federação tenham orçamentos equilibrados. Trata-se do 

acolhimento, pelo legislador, de um ideal de orçamento tipicamente liberal o qual pretende 

que os entes públicos não gastem mais do que arrecadam500.  

Pretende-se que o Estado tenha um orçamento equilibrado que garanta os interesses 

dos credores que investem em títulos da dívida pública, diminuindo o risco de 

inadimplemento501. Implantou-se uma política econômica que, para financiar o déficit das 

                                                                                                                                                                                     
desenvolvidos de maneira estanque. Não podemos mais cometer erros, como é o caso de Itaipu, em que se 

constrói uma barragem, mas não se constroem as eclusas para permitir o uso múltiplo das águas”. (PEREIRA, 

Newton Narciso. Gargalos logísticos no Brasil. In: CONTANI, Eduardo Augusto do Rosário; SAVOIA, José 

Roberto Ferreira (orgs). Infraestrutura no Brasil. São Paulo: Atlas, 2017, p. 3-30).  

499 “O Brasil precisa estabelecer uma estratégia de infraestrutura para abordar de forma coerente e sistemática 

suas necessidades de longo prazo nesse setor. Isso requer a consolidação de um processo de planejamento, que 

ainda é fragmentado e embrionário, entre os ministérios ou os diferentes órgãos federais. Essa estratégia 

abrangeria a racionalização dos programas que têm como objetivo o melhor atendimento dos pobres e o aumento 

do impacto das melhorias na infra-estrutura sobre o alívio da pobreza”. (WORLD BANK. Como Revitalizar os 

Investimentos em Infraestrutura no Brasil: políticas públicas para uma melhor participação do setor privado. 

Relatório n°. 36624-BR do Departamento de Finanças, Setor Privado e Infra-estrutura Região da América Latina 

e do Caribe, nov. 2007, disponível em: 

http://siteresources.worldbank.org/INTLACBRAZILINPOR/Resources/Como_Revitalizar_Investimentos_Infra_

PORv1.pdf. Acesso em 01/08/2017).  

500 “A Lei Complementar n. 101/00 não tem como objetivo precípuo o combate à corrupção, à desonestidade ou 

ao desvio, como foi tão insistentemente divulgado pela imprensa. Pode ser mesmo que ela dificulte, como norma 

preocupada com a transparência e a publicidade dos atos financeiros e orçamentários dos entes públicos, a 

malversação e a improbidade. Mas tal efeito será secundário, porque não é esse o fim fundamental que preside a 

sua elaboração. A Lei de Responsabilidade Fiscal almeja, muito mais, ser um complexo de normas ótimas de 

gestão e administração, para reduzir as aplicações em gastos com pessoal, assegurar o aumento da receita, limitar 

o endividamento (especialmente dos Estados e Municípios). É lei que procurar efetivar a ideia, tão cara aos 

liberais, de equilíbrio orçamentário, impedindo que os entes públicos gastem mais do que arrecadam”. (DERZI, 

Misabel Abreu Machado. In: NASCIMENTO, Carlos Valder. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva; 

NASCIMENTO, Carlos Valder. Comentários à Lei de Responsabilidade Fiscal. 7ª edição. São Paulo: Saraiva, 

2014, p. 310).  

501 “A Lei de Responsabilidade Fiscal e a insana proposta de emenda constitucional instituindo o déficit nominal 

zero são meios de excluir o orçamento da deliberação pública, garantindo metas de política monetária muitas 

vezes impostas de fora e em favor de interesses econômicos privados, que desejam uma garantia sem risco para 

seus investimentos ou para sua especulação financeira. A implementação da ordem econômica e da ordem social 

da Constituição de 1988 ficaram restritas, assim, às sobras orçamentárias e financeiras do Estado”. 

http://siteresources.worldbank.org/INTLACBRAZILINPOR/Resources/Como_Revitalizar_Investimentos_Infra_PORv1.pdf.%20Acesso%20em%2001/08/2017
http://siteresources.worldbank.org/INTLACBRAZILINPOR/Resources/Como_Revitalizar_Investimentos_Infra_PORv1.pdf.%20Acesso%20em%2001/08/2017
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contas públicas502, centraliza todos os seus objetivos no sentido de garantir um ambiente 

institucional que permita ao investidor privado trazer seu capital para investir em títulos da 

dívida pública, com segurança e remunerado por altas taxas de juros.  

A Lei de Responsabilidade Fiscal não apresenta limites para as despesas financeiras, 

ou seja, não existe a possibilidade de combater o déficit com a diminuição dos gastos com as 

despesas resultantes da dívida pública. A diminuição dos gastos deve ocorrer nas despesas 

correntes e nas despesas de capital. Assegurou-se, assim, aos credores do Estado brasileiro 

que os valores devidos a título de capital e juros não seriam, de forma alguma, limitados em 

razão da ausência de recursos orçamentários. Tal finalidade do governo brasileiro foi 

explicitada nas razões constantes do veto do Poder Executivo ao inciso II do art. 4º503, 

dispositivo que procurava fixar limites para as despesas com os juros da dívida pública504.  

O ideal de orçamento equilibrado acolhido pela Lei de Responsabilidade Fiscal é 

uma ideia velha e superada. Conforme Ricardo Martiner e Varinia Tromben “a regra de 

equilíbrio provavelmente se baseia na analogia entre as finanças do governo e da família, 

numa época em que o orçamento do Estado era o orçamento do monarca505”. Tal visão 

                                                                                                                                                                                     
(BERCOVICI, Gilberto; MASSONETTO, Luís Fernando. A Constituição Dirigente Invertida: a Blindagem da 

Constituição Financeira e a Agonia da Constituição Econômica. Boletim de Ciências Económicas (Coimbra), v. 

XLIX, p. 1-23, 2006).  

502 Sobre a subordinação do interesse nacional à atração de investimentos privados: “Esta crise de financiamento 

do setor público é ainda mais grave nos países periféricos, como o Brasil, em que há insuficiência de recursos 

para o financiamento público da acumulação de capital. Portanto, para garantir a atração dos investimentos 

privados, o Poder Público brasileiro tem que estabilizar o valor real dos ativos das classes proprietárias. Ou seja, 

o orçamento público deve estar voltado para a garantia do investimento privado, para a garantia do capital, em 

detrimento dos direitos sociais e serviços públicos voltados para a população mais desfavorecida. Assim, nesta 

etapa, o direito financeiro, na organização do espaço político-econômico da acumulação, passa a servir a uma 

nova função do Estado – a tutela da renda do capital e da sanção de ganhos financeiros privados, a partir da 

alocação de garantias estatais ao processo sistêmico de acumulação liderado pelo capital financeiro”. (Ibid).  

503 Essa era da redação do dispositivo vetado: Art. 4º: A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no § 

2o do art. 165 da Constituição e:, II - estabelecerá, para efeito de adoção das medidas especificadas nas alíneas 

deste inciso, limite referencial para o montante das despesas com juros, com base em percentual da receita 

corrente líquida, apurado na forma do § 3o do art. 2o, que, se excedido, implicará: 

a) vedação da realização de novas operações de crédito, ressalvadas as realizadas com a finalidade de pagamento 

de juros, as operações por antecipação de receita e as relativas ao refinanciamento da dívida; 

b) obtenção de resultado primário necessário à redução do montante da dívida e das despesas com juros, dentre 

outras medidas; 

504 Segundo a mensagem de veto, “as dívidas antigas e os juros devem continuar sendo pagos, pois, caso 

contrário, haveria quebra de contratos, atitude inadmissível em regime de direito democrático. Contudo, a 

introdução de limite para despesas com juros, ainda que com caráter referencial, suscitaria a interpretação de que 

o objetivo seria o não pagamento de juros, o que apresenta caráter bastante distinto, senão oposto, à tônica do 

projeto de lei complementar”. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/2000/Vep101-00.htm. Acesso em 04/08/2017.  

505 “La regla de equilibrio se basa probablemente en la analogía entre las finanzas del gobierno y de las familias, 

en tiempos en que el presupuesto del Estado era el presupuesto del monarca” (MARTNER, Ricardo; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art165§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art165§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/2000/Vep101-00.htm
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estreita desconsidera que o orçamento não é um fim em si mesmo; é um instrumento para a 

realização de interesses públicos506. A economia não deve ser direcionada para equilibrar o 

orçamento, mas este deve ser um instrumento para equilibrar a economia nacional507. 

Não pode o Estado perder sua capacidade de planejamento e investimento a médio e 

longo prazo, por causa de restrições orçamentárias que visam apenas à garantia de credores 

privados. Conforme nos informa Andre Castro Carvalho508 “no Brasil, o que se passa é o 

orçamento antecedendo o planejamento...em regra, essa relação deveria ser contrária”. O 

planejamento estatal não pode se limitar ao planejamento orçamentário. Segundo Bercovici e 

Massonetto509, ”o problema deste processo de reestruturação das finanças públicas e da 

estrutura financeira do Estado brasileiro foi o fato de que a recomposição da capacidade de 

intervenção pública se esgotou na tentativa de controle sobre os gastos públicos”.  

                                                                                                                                                                                     
TROMBEN, Varinia. Opciones para enfrentar el sesgo anti-inversión públic. Instituto Latinoamericano y del 

Caribe de Planificación Económica y Social – ILPES. Área de Políticas Presupuestarias y Gestión Pública. 

Santiago de Chile, julio del 2005. Disponível em: http://repositorio.cepal.org/handle/11362/7304. Acesso em 

30/07/2017) 

506 O conceito de orçamento programa deixa claro que o orçamento é uma ferramenta de desenvolvimento 

econômico: “O ‘Conceito Moderno’ do instituto caracteriza-o como um ‘instrumento de planejamento’ da 

atuação do Estado. O ‘Orçamento Programa’ ou ‘Programático’, muito além de mero arrolamento de valores, 

seria lei contemplativa de receitas e despesas com vistas ao desenvolvimento econômico e social. Não se trata de 

mero instrumento jurídico estanque, mas parte importante de um todo político-governamental tendente à tomada 

de decisões...no seu aspecto econômico, manifesta-se como instrumento de atuação do Estado na economia 

nacional. Seja na política financeira, cambial, monetária ou comercial, o Orçamento destaca-se como ferramenta 

para a consecução de objetivos e metas”. (PORTELLA, André. Sistema Orçamentário e Finanças Públicas. In: 

MARTINS, Ives Gandra da Silva; MENDES, Gilmar; NASCIMENTOS, Carlos Valber. Tratado de Direito 

Constitucional, vol. 2. 2º edição. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 281-333).   

507 Sobre a função do orçamento como meio de equilibrar a economia: “O equilíbrio orçamentário é desejável em 

certos casos. Poder ser impossível e inelutável em outros. E será nocivo em circunstancias especiais...nos últimos 

tempos, ganhou larga receptividade a corrente de ideias que sustenta a conveniência da política de déficits 

spending, ou déficit sistemático, como sendo a mais adequada às quadras de depressão...nos períodos de pleno 

emprego, quando o equilíbrio é defensável e aconselham os economistas que o Estado restrinja seu consumo e 

investimentos, ainda razoavelmente se poderá conceder que, do ponto de vista conjuntural, o déficit será 

justificável se promana de despesas para remoção dos pontos de estrangulamento oriundos da precariedade da 

rede de serviços públicos...se a produção não se pode expandir por deficiência de energia elétrica, vetustez da 

frota mercante ou de sistema ferroviário, falta de portos, etc., não parece condenável o déficit que se originou das 

despesas imprescindíveis à eliminação desses nós de estrangulamento que impedem o desenvolvimento 

harmônico da economia nacional...a preocupação não deve residir em equilibrar o orçamento como se este fosse 

um fim em si mesmo e não simples meio ao serviço da prosperidade nacional. Não se trata de equilibrar o 

orçamento, mas fazer com que este equilibre a economia nacional”. (BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à 

ciência das finanças. 15º edição. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 427-428).  

508 CARVALHO, André Castro. Direito da Infraestrutura: perspectiva pública. São Paulo: Quartier Latin, 2014, 

p. 367.  

509 BERCOVICI, Gilberto; MASSONETTO, Luís Fernando. A Constituição Dirigente Invertida: a Blindagem da 

Constituição Financeira e a Agonia da Constituição Econômica. Boletim de Ciências Económicas (Coimbra), v. 

XLIX, p. 1-23, 2006.  

http://repositorio.cepal.org/handle/11362/7304
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O cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ocasionar o 

descumprimento dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, insculpidos 

no art. 3º da Constituição Federal. Não pode o governo colocar o país em uma recessão para 

equilibrar o orçamento. Planos econômicos que visem ao equilíbrio orçamentário ao custo de 

desemprego, recessão e estagnação econômica são inconstitucionais510. Se necessário for, 

deve o Estado se socorrer de créditos para financiar a infraestrutura nacional, como forma de 

fomentar o crescimento econômico. O equilíbrio orçamentário não é um valor maior que o 

atingimento dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, conforme lição de 

Gilberto Bercovici511: 

 

A Constituição não contempla o princípio do equilíbrio orçamentário. E não 

o contempla para não inviabilizar a promoção do desenvolvimento, objetivo 

da República fixado no art. 3º, II. A implementação de políticas públicas 

exige, às vezes, a contenção de despesas, outras vezes, gera déficits 

orçamentários. Não se pode restringir a atuação do Estado exclusivamente 

para a obtenção de um orçamento equilibrado, nos moldes liberais, inclusive 

em detrimento de investimentos na área social, que é o que faz a Lei de 

Responsabilidade Fiscal.  

 

O Estado, em seu papel de idealizador e executor de políticas públicas, não pode ser 

refém de um orçamento equilibrado. Para executar as funções de intervir na economia e gerar 

o desenvolvimento econômico, tendo em vista os efeitos positivos consistentes em 

crescimento econômico e a diminuição das desigualdades, pode e deve Estado pode ter 

déficits orçamentários, visando ao interesse público512.  

                                                           
510 Sobre a necessidade de compatibilização dos planos econômicos e fiscais aos objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil: “O plano econômico, a reforma fiscal ou administrativa terão de submeter-se aos 

princípios e valores da Constituição. Por isso, são com ela incompatíveis quaisquer planos, projetos e reformas 

recessivos que acentuem o desemprego, a miséria e a desigualdade social entre grupos e regiões, que sufoquem a 

liberdade amesquinhando a autonomia de Estados e Municípios, pois quer o preâmbulo da Constituição Federal 

de 1988, quer seus arts. 1º a 3º constituem a República Federativa do Brasil em Estado Democrático de Direito, 

no qual a igualdade, a liberdade, a justiça, a solidariedade e o desenvolvimento são metas prioritárias”.  (DERZI, 

Misabel Abreu Machado. In: NASCIMENTO, Carlos Valder. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva; 

NASCIMENTO, Carlos Valder. Comentários à Lei de Responsabilidade Fiscal. 7ª edição. São Paulo: Saraiva, 

2014, p. 314).  

511 BERCOVICI, Gilberto. Planejamento e políticas públicas: por uma nova compreensão do papel do Estado. In: 

BUCCI, Maria Paula Dallari. Políticas públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006. 

p. 143-161.  

512Sobre a inexistência do dever de ter um orçamento equilibrado: “A Constituição não contempla o princípio do 

equilíbrio orçamentário, pelo que se pode dizer, hoje, que ele desapareceu. De fato, desde a grande depressão de 

1929 a tese do orçamento anualmente equilibrado passou a sofrer vigorosa contestação, até porque se concluiu 

que conseguir o equilíbrio anual se afigurava coisa impossível, e porque aspirar nivelar o orçamento anualmente, 

tanto nos anos bons como nos anos maus, originava grandes flutuações nos programas governamentais de gastos, 
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O investimento513 em infraestrutura requer um planejamento de longo prazo que não 

se coaduna com a vigência das leis orçamentárias514. O planejamento não é uma atividade 

financeira, é uma atividade política, com fulcro no art. 174 da Constituição Federal, que não é 

limitado pela vigência de leis orçamentárias515. A história nos mostra que políticas anticíclicas 

custeadas por déficits públicos podem ser bem-sucedidas, como a política protecionista do 

setor cafeeiro praticada por Getúlio Vargas516, bem como o new deal adotado pelo governo 

norte americano após a crise dos anos 30, onde foi utilizada a política keynesiana de déficits 

sistemáticos, mediante o uso do orçamento como um instrumento da política pública que 

direcionou os fluxos de consumo e investimentos517.  

                                                                                                                                                                                     
seguidas de variações muitas vezes perturbadoras nas alíquotas dos tributos, agravando a flutuações da atividade 

econômica privadas, com todas as implicações. A doutrina moderna concebeu outros princípios, com 

fundamento na análise dos ciclos econômicos, firmando a premissa básica de que não é a economia que deve 

equilibrar o orçamento, mas o orçamento que é deve equilibrar a economia, levando em conta que a tributação e 

os gastos públicos constituem mecanismos básicos da política compensatória, que às vezes requer política de 

déficits fiscais, outras vezes sua contenção”. (SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. 4ª 

edição. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 692-693).  

513 Sobre a importância dos gastos em investimentos: “Na seara dos investimentos, o Estado efetiva seus gastos 

com vista à satisfação das necessidades públicas. Dessa forma, a dotação orçamentária é direcionada no sentido 

de cobrir os gastos no campo da infraestrutura e dos benefícios a serem propiciados no campo social a favor da 

população”. (NASCIMENTO, Carlos Valder. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva; NASCIMENTO, Carlos 

Valder. Comentários à Lei de Responsabilidade Fiscal. 7ª edição. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 158).  

514 “Em que pese o fato de o planejamento ter se tornado algo contínuo na ação estatal, a redução do horizonte de 

ação para curto e médio prazo acabou tornando-o uma peça mais burocrática no cumprimento das obrigações 

orçamentárias governamentais do que um documento estratégico de definição de metas e objetivos”. 

(CARVALHO, André Castro. Direito da Infraestrutura: perspectiva pública. São Paulo: Quartier Latin, 2014, p. 

367).  

515 Sobre a diferença da atividade orçamentária da atividade política: “dessa maneira, o orçamento plurianual é o 

instrumento de execução do gasto público de longo prazo. O planejamento plurianual é o ato de programação 

governamental, que pode ser econômico ou orçamentário. É possível verificar a distinção que o ordenamento 

brasileiro promove entre os dois conceitos. Seria, dessarte, algo como o planejamento econômico a longo prazo 

realizado no Brasil, definido no art. 174 da Constituição Federal. Já o planejamento orçamentário estaria 

coligado à sistemática do planejamento das três normas orçamentárias definidas no art. 165: Plano Plurianual 

(PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) ”. (Ibid., p. 340).  

516 Sobre a política anticíclica pratica pelo Governo de Getúlio Vargas e suas consequências positivas na 

economia: “Consideremos mais detidamente as consequências da política de retenção e destruição de parte da 

produção cafeeira seguida, com o objetivo de proteger o setor cafeicultor. Ao garantir preços mínimos de 

compra, remuneradores para a grande maioria dos produtores, estava-se na realidade mantendo o nível de 

emprego na economia exportadora e, indiretamente, nos setores produtores ligados a mercado interno. Ao evitar-

se uma contração de grandes proporções na renda monetária do setor exportador, reduziam-se proporcionalmente 

os efeitos do multiplicador de desemprego sobre os demais setores da economia”. (FURTADO, Celso. 

Formação Econômica do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 268/269) 

517Sobre o uso do orçamento como uma política anticíclica: “Daí o conceito, ousado para a época, de déficit 

sistemático, segundo o qual o saldo das finanças públicas não deveria ser necessariamente zero, ou seja, não 

seria desejável o seu equilíbrio permanente, salvo em casos especiais. Pelo contrário, o governo deveria usar o 

seu orçamento, vale dizer, as finanças públicas, como um mero instrumento de política econômica para regular 

os fluxos e as propensões ligados ao consumo e ao investimento, assim, em fases de depressão, o déficit 

significaria maiores recursos para setores estratégicos do sistema, por exemplo, os mais inclinados a absorver 

mão de obra. O governo usaria recursos para contratar as equipes de operários, uma para abrir e outra para fechar 
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Não se pode perder de vista que o investimento em infraestrutura nem sempre resulta 

em déficits, se considerarmos um período de médio ou longo prazo. Existem projetos de 

infraestrutura rentáveis, que geram fluxos de caixa que, em médio prazo, pagam o 

investimento realizado. Mesmo as infraestruturas que não geram lucro ocasionam um retorno 

aos cofres públicos, em razão das externalidades positivas resultantes em crescimento 

econômico que ocasiona o aumento de arrecadação de tributos. Nesse sentido, Toigo e 

Woods: 

 

Em primeiro lugar, o investimento público pode ser autofinanciado através 

dos fluxos de caixa gerados pelos próprios projetos (por exemplo, através de 

taxas de utilização) ou através de efeitos positivos a longo prazo sobre o 

crescimento econômico, a base tributável e, portanto, as receitas do governo 

(tradução nossa) 518. 

 

O Estado brasileiro hoje é o financiador da iniciativa privada em contratos de 

concessões, parcerias público-privadas e suas respectivas obras de infraestrutura, por meio do 

BNDES. Entretanto, este não pode financiar as obras de infraestrutura realizadas pela União, 

em razão da vedação do art. 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal519, podendo, entretanto, 

financiar os Estados e Municípios. Referido dispositivo legal tem por finalidade coibir uma 

prática que era realizada com frequência: o uso de instituições financeiras públicas520 para 

                                                                                                                                                                                     
buracos, elevando, porém, a renda da comunidade, para se usar de novo a imagem já apresentada na primeira 

parte deste livro. O déficit, é claro, não precisa significar necessariamente maiores despesas governamentais, 

podendo ocorrer igualmente pela redução dos tributos cobrados da comunidade ou de alguns de seus setores, 

mantido o mesmo nível de despesa. O efeito poderá ser o mesmo, conforme as propensões marginais ao 

consumo e à poupança dos setores atingidos. Em outras palavras, as finanças estatais e as operações com títulos 

da dívida pública são meios utilizados pelo governo para remar contra a corrente, aumentando o fluxo de renda 

nas fases de depressão e contraindo-o nas de expansão ou euforia, quando, uma vez atingido o pleno emprego, os 

fatores de produção e os bens finais entram em regime de leilão, cujo único efeito é a elevação geral de preços, 

ou seja, a inflação, sem efetivamente nada acrescer ao bem-estar da sociedade, antes, levando-a à desordem e ao 

caos econômico”. (NUSDEO, Fábio. Curso de Economia: introdução ao direito econômico. 8ª edição. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 302-303). 

518 “First, public investment can be self-financing both through the cash flows generated by projects themselves 

(for example through user charges) or through long-term positive effects on economic growth, the tax base and 

therefore government revenues”. (TOIGO, Pietro; WOODS, Robert. Public investment in the UK. (March 31, 

2005). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2028376 or /http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2028376. 

Acesso em 31/07/2017).  

519 Art. 36 da Lei Complementar 101/2000: É proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira 

estatal e o ente da Federação que a controle, na qualidade de beneficiários do empréstimo. 

520 Sobre o uso inadequado dos bancos públicos: “A crise fiscal tomou uma dimensão tamanha, sobretudo em 

Estados e Municípios, que a insolvência fiscal era iminente. Essa situação era alimentada pelo uso 

indiscriminado dos bancos públicos estaduais pelas elites locais para atender seus interesses próprios. Tal fato 

obrigava constantemente ao Banco Central socorrer essas instituições para evitar a liquidação ao passo que 

https://ssrn.com/abstract=2028376
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tomada de empréstimos pelos entes públicos que ocasionava o aumento do volume da dívida 

pública521. Tal vedação não poderia ser aplicada para as despesas de capital destinadas a 

investimentos522. Se ocorre o financiamento da iniciativa privada nos contratos de concessões 

e parcerias público-privadas, não há razão constitucionalmente defensável para a vedação do 

mesmo financiamento à União em obras de infraestrutura. Referida proibição não tem 

fundamento constitucional, visto que a única vedação constitucional existente para 

empréstimos de instituições financeiras oficiais é a constante do art. 164 § 1º da Constituição 

Federal, que se dirige apenas ao Banco Central do Brasil.  

Para cumprir as metas de orçamento equilibrado e superávit primário, instalou-se no 

Brasil um viés anti-investimento público523 que não pode ser admitido. O investimento estatal 

em infraestrutura, ao promover o crescimento, irá gerar receitas aos cofres públicos que irão 

compensar eventual déficit temporário. Por esta razão, as leis orçamentárias normalmente 

                                                                                                                                                                                     
promovia a rolagem das dívidas estaduais. Resta lembrar que era prática comum no Brasil a federalização das 

dívidas, ou seja, a rolagem de dívidas de Estados e Municípios contemplando, ou melhor, premiando a 

irresponsabilidade fiscal na gestão público nos entes subnacionais”. (NOBREGA, Marcos. Direito da 

Infraestrutura. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 43).  

521 Sobre a causa da vedação constante do art. 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal: “Constatou-se ao longo do 

tempo que uma das maneiras mais utilizadas para aumentar desmesuradamente a dívida do setor público ocorria 

pela contratação de empréstimos por parte da unidade da Federação com a instituição financeira por ela 

controlada”. (CONTI, José Maurício. In: NASCIMENTO, Carlos Valder. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva; 

NASCIMENTO, Carlos Valder. Comentários à Lei de Responsabilidade Fiscal. 7ª edição. São Paulo: Saraiva, 

2014, p. 296-297). 

522 “Despesas de capital, por seu turno, caracterizam-se por objetivarem o crescimento, a consolidação ou a 

proteção do patrimônio, esta última em termos financeiros. Poderão ser do tipo investimento, inversão financeira 

ou transferência de capital, tudo dependendo da alocação dos recursos. No caso dos investimentos, os montantes 

serão destinados à construção, consolidação ou crescimento da infraestrutura do Estado”. (PORTELLA, André. 

Sistema Orçamentário e Finanças Públicas. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva; MENDES, Gilmar; 

NASCIMENTOS, Carlos Valber. Tratado de Direito Constitucional, vol. 2. 2º edição. São Paulo: Saraiva, 2012, 

p. 281-333).   

523 “O aparente viés anti-investimento da disciplina fiscal provavelmente reflete vários fatores. Entre eles, as 

considerações da economia política são certamente importantes: é politicamente muito mais difícil cortar 

pensões ou salários do setor público do que cancelar projetos de infraestrutura. No entanto, outro fator chave por 

trás do viés é o fato de que os programas de ajuste fiscal geralmente se concentram no caminho de curto prazo do 

déficit de caixa e da dívida do governo. Essas duas magnitudes são cuidadosamente analisadas por instituições 

multilaterais, credores e investidores privados e geralmente constituem a base das condições de empréstimo nas 

dimensões fiscal e macroeconômica” (tradução nossa). “The seeming anti-investment bias of fiscal discipline 

likely reflects several factors. Among them, political economy considerations are surely important: it is 

politically much harder to cut pensions or public sector wages than to cancel infrastructure projects. However, 

another key factor behind the bias is the fact that fiscal adjustment programs typically focus on the short-term 

path of the government’s cash deficit and debt stock. These two magnitudes are closely scrutinized by 

multilateral institutions and private creditors and investors, and usually form the basis of loan conditions in the 

fiscal and macroeconomic dimensions”. (CALDERÓN, César; SERVÉN, Luis. Infrastructure in Latin America. 

The World Bank: Policy Research Working Paper 5317. Disponível em: 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/3801/WPS5317.pdf. Acesso em 03/08/2017).  

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/3801/WPS5317.pdf
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preveem a denominada “regra de ouro”524. Segundo esta, os gastos do governo direcionados 

ao investimento e à produção de bens de capital podem ser financiados com empréstimos; 

entende-se que estes déficits serão compensados em outros exercícios onde ocorrerão 

superávitis ocasionados pelo crescimento economico e aumento da arrecadação.  

O Código de Estabilidade Fiscal do Reino Unido prevê a regra de ouro, permitindo 

que o Governo tome valores emprestados para investir, vedando, no entanto, que as despesas 

correntes sejam custeadas mediante crédito525. A regra de ouro é uma medida de justiça entre 

as gerações presentes e futuras, impedindo que todo o investimento em uma obra de 

infraestrutura que será usufruída pelas próximas gerações seja pago apenas pela atual 

geração526. É a aplicação do princípio da equidade intergeracional527. Este propõe que os 

                                                           
524 Sobre a regra de ouro: “A primeira opção, mais radical, é adotar a regra de ouro como uma regra para a gestão 

das finanças públicas, que estipula que as despesas atuais são financiadas com o rendimento atual e as despesas 

de capital com a dívida pública. O lucro líquido da depreciação do lado do débito incluído na demonstração do 

resultado ... uma segunda opção, relacionada à primeira, é a simples adoção dos princípios contábeis do Manual 

de Estatísticas de Finanças Públicas do FMI de 2001. O conceito de variação do patrimônio líquido é usado para 

definir as receitas e despesas do governo. Enquanto o resultado é definido como um aumento no patrimônio 

líquido como resultado de uma transação, a despesa é definida como uma retirada do mesmo em ativos não 

financeiros, cuja contrapartida é uma combinação em ativos financeiros. Dessa forma, o patrimônio líquido não é 

afetado e o investimento público não é considerado como uma ‘despesa’”. “La primera, más radical, es adoptar 

la regla de oro como norma de manejo de las finanzas públicas, que estipula que los gastos corrientes deben 

financiarse con ingresos corrientes, y los gastos de capital con deuda pública. Tal como en la empresa privada, la 

inversión neta de depreciación no debiera incluirse en la cuenta de resultados... una segunda opción, pariente de 

la primera, es la adopción lisa y llana de los principios contables del Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas 

2001 del FMI. En efecto, el concepto de variación del patrimonio neto sirve para definir los ingresos y gastos del 

gobierno. Mientras el ingreso se define como un aumento del patrimonio neto como resultado de una 

transacción, el gasto se define como una disminución del mismo. La inversión se registra como un incremento en 

los activos no financieros, cuya contrapartida es una disminución en los activos financieros. Por lo tanto el 

patrimonio neto no se ve afectado y la inversión pública no se considera como un “gasto”. (MARTNER, 

Ricardo; TROMBEN, Varinia. Opciones para enfrentar el sesgo anti-inversión públic. Instituto 

Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social – ILPES. Área de Políticas Presupuestarias y 

Gestión Pública. Santiago de Chile, julio del 2005. Disponível em: 

http://repositorio.cepal.org/handle/11362/7304. Acesso em 30/07/2017). 

525 Sobre a regra de ouro no Reino Unido: "O código tributário (O Código de Estabilidade Fiscal), aprovado pela 

Câmara dos Comuns, estabelece os critérios que devem orientar a formulação e implementação da política fiscal: 

transparência, estabilidade, responsabilidade, equanimidade intra e intergeracional e eficiência ... A regra de ouro 

ao longo do ciclo a qual estipula que o governo toma emprestado apenas para investir e não para cobrir as 

despesas correntes". “El código fiscal (The Code for Fiscal Stability), aprobado por la Cámara de los Comunes, 

establece los criterios que deben guiar la formulación e implementación de la política fiscal: transparencia, 

estabilidad, responsabilidad, ecuanimidad intra e intergeneracional y eficiência...La regla de oro a lo largo del 

ciclo, que estipula que el gobierno se endeuda sólo para invertir y no para cubrir gastos corrientes”. (Ibid.). 

526 "A regra de ouro estipula que um saldo da conta corrente ou excedente é necessário, mas pode haver um 

déficit na conta de capital que permite que os custos de bens de capital sejam distribuídos em todos os anos em 

que serão usados, ao invés de apenas no período inicial. O governo pode pedir emprestado para financiar 

compromissos que, em princípio, aumentarão o rendimento das gerações futuras (Cohn, 1895). Uma empresa 

privada não aloca o custo total de um projeto de investimento nas contas de um único ano. Como o investimento 

implica rendimentos futuros, seus custos devem ser distribuídos ao longo do tempo". “La regla de oro estipula 

que un equilibrio o un superávit en cuenta corriente es necesario, pero puede existir un déficit en la cuenta de 

capital que permita repartir los costos de los bienes de capital durante todos los años en que se van a utilizar en 

vez de cargarlos únicamente en el período inicial. El gobierno puede endeudarse para financiar compromisos que 

http://repositorio.cepal.org/handle/11362/7304
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valores despendidos para a implantação de uma infraestrutura que terá uma vida útil de 

décadas deverão ser financiados por meio de empréstimos que também serão pagos durante 

todo o período de fruição do bem público e pelas gerações que irão usufruir da infraestrutura 

erigida. Sobre a regra de ouro inglesa, Pietro Toigo e Robert Woods: 

 

A Regra de Ouro tem uma conexão definida com o conceito de patrimônio 

líquido, visto como a diferença entre o total de ativos e passivos acumulados 

até hoje por um governo. A principal diferença entre o patrimônio líquido e a 

dívida líquida é, portanto, que o primeiro também inclui ativos ilíquidos, 

como estradas ou prédios escolares ... A regra de ouro adota o saldo atual 

como o agregado fiscal principal. Isso permite que a política fiscal incorpore 

a distinção fundamental entre o capital e as despesas correntes discutidas 

acima. O principal objetivo desta distinção é garantir a equidade 

intergeracional: reconhecendo as diferentes implicações intergeracionais das 

despesas de capital, os empréstimos são permitidos apenas para financiar o 

investimento público, cujos benefícios serão desfrutados, em parte, pelas 

gerações futuras528 (tradução nossa). 

 

                                                                                                                                                                                     
en principio aumentarán el ingreso de las generaciones futuras (Cohn, 1895). Una compañía privada no asigna el 

costo completo de un proyecto de inversión en las cuentas de un solo año. Como la inversión implica retornos 

futuros, sus costos deberían distribuirse a lo largo del tempo”. (MARTNER, Ricardo; TROMBEN, Varinia. 

Opciones para enfrentar el sesgo anti-inversión públic. Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación 

Económica y Social – ILPES. Área de Políticas Presupuestarias y Gestión Pública. Santiago de Chile, julio del 

2005. Disponível em: http://repositorio.cepal.org/handle/11362/7304. Acesso em 30/07/2017). 

527 “O princípio da equidade intergeracional implica que os custos incorridos para gerar um fluxo de serviços 

devem ser espalhados pelas gerações que se beneficiar com estes. A evidência empírica, por exemplo, sugere que 

os retornos do investimento em infraestrutura pública tendem a ser significativamente maiores a longo prazo. 

Assim, as despesas correntes devem ser financiadas através da receita tributária atual, enquanto as despesas de 

capital devem ser financiadas através de receita tributária atual e futura. A maneira mais fácil para um governo 

espalhar o custo das despesas de capital em diferentes gerações é financiar pelo menos parte do mesmo através 

do aumento da dívida. Esta dívida pode então ser reembolsada pelas gerações futuras que também se beneficiam 

do investimento” (tradução nossa). “The principle of intergenerational fairness implies that the cost incurred to 

generate a flow of services should be spread across the generations that benefit from it. Empirical evidence, for 

example, suggests that returns to public capital investment tend to be significantly greater in the long run. Hence, 

current expenditure should be financed through current tax revenue, while capital expenditure should be financed 

through current and future tax revenue. The easiest way for a government to spread the cost of capital 

expenditure over different generations is to finance at least part of it through raising debt. This debt can then be 

repaid by future generations which also benefit from the investment”. (TOIGO, Pietro; WOODS, Robert. Public 

investment in the UK. (March 31, 2005). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2028376 or 

/http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2028376. Acesso em 31/07/2017).   

528 “The Golden Rule has a clear link to the concept of net worth, defined as the difference between total assets 

and liabilities accumulated to date held by a government. The main difference between net worth and net debt is 

therefore that the former also includes illiquid assets such as roads or school buildings...The golden rule adopts 

the current balance as the key fiscal aggregate. This allows fiscal policy to incorporate the key distinction 

between capital and current expenditure discussed above. The key objective of this distinction is to ensure 

intergenerational fairness: acknowledging the different intergenerational implications of capital expenditure, 

borrowing is allowed only to fund public investment, the benefits of which will accrue partly to future 

generations” (Ibid.).  

http://repositorio.cepal.org/handle/11362/7304
https://ssrn.com/abstract=2028376
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Não existe uma verdadeira regra de ouro na Constituição Federal. A que mais se 

aproximaria seria a constante do art. 167, III529. Referida norma estabelece a vedação de 

operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital; assim, se um ente da 

Federação quiser aumentar seu crédito, deverá aumentar suas despesas de capital. Entretanto, 

não existe a vedação de aplicação de parte dos valores decorrentes dos referidos créditos em 

despesas correntes530.  

Deveria ser inserida, por meio de emenda constitucional, uma verdadeira “regra de 

ouro” na Constituição Federal, com a inserção, no inciso III do art. 167, da vedação expressa  

de que os valores obtidos por operações de crédito sejam utilizados para despesas correntes531. 

Também, deveria constar expressamente que os valores decorrentes de operações de crédito 

destinadas aos investimentos em infraestrutura não deveriam ser computados nos limites de 

endividamento previstos no art. 52, VI a IX da Constituição Federal. 

Uma política de cortes nos investimentos em infraestrutura somente ocasiona mais 

recessão que irá gerar a necessidade de mais cortes em investimentos, colocando toda a 

economia num círculo vicioso de recessão, com reflexos no aumento do volume da dívida 

pública e taxas de juros. A redução do investimento em infraestrutura foi uma escolha errônea 

                                                           
529 Art. 167. São vedados: III - a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de 

capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, 

aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta.  

530 “a ‘regra de ouro’, tal como estruturada no Brasil, permite que as despesas de capital sejam fomentadas, quer 

ou não mediante recursos de crédito público, mas não evita que parcela desse montante seja utilizada para cobrir 

despesas correntes, já que nada impede o uso de crédito para despesas correntes: há apenas uma limitação para as 

operações com base no volume de despesas de capital”. (CARVALHO, André Castro. Direito da Infraestrutura: 

perspectiva pública. São Paulo: Quartier Latin, 2014, p. 518).  

531 Tal proposta decorre do fato que as despesas correntes têm subido e as despesas de capital diminuído no 

Brasil: “Ao longo do tempo, os investimentos públicos federais foram ainda mais reduzidos devido às crescentes 

despesas correntes. Os gastos básicos dos governos centrais aumentaram de 13,7% do PIB em 1991 para 21,6% 

em 2002, enquanto os investimentos públicos federais sofreram uma redução de 1,45% para 0,75% do PIB. 

Cerca de três quartos do aumento nos gastos básicos (6,9% de 8,9% do PIB) foram destinados a benefícios 

previdenciários, salários dos servidores públicos e transferências para os estados e municípios. Além da 

descentralização das receitas públicas, essa distribuição de receitas foi determinada pela Constituição de 1988, 

que estabeleceu, por outro lado, benefícios sociais mais elevados para toda a população. Esses benefícios foram 

estendidos aos trabalhadores rurais e o generoso regime do funcionalismo público foi expandido a todos os 

servidores públicos. De uma parte, o crescimento dos gastos ao longo do tempo pode ser explicado por diferentes 

fatores institucionais, como a mudança no salário mínimo (que afeta dois terços dos benefícios previdenciários) e 

o aumento na arrecadação do imposto de renda (quase a metade desse total foi transferida para o fundo 

municipal). Vários dispositivos institucionais podem ter atuado para garantir um fluxo intertemporal de recursos 

orçamentários para áreas selecionadas”. (WORLD BANK. Como Revitalizar os Investimentos em Infraestrutura 

no Brasil: políticas públicas para uma melhor participação do setor privado. Relatório n°. 36624-BR do 

Departamento de Finanças, Setor Privado e Infra-estrutura Região da América Latina e do Caribe, nov. 2007, 

disponível em: 

http://siteresources.worldbank.org/INTLACBRAZILINPOR/Resources/Como_Revitalizar_Investimentos_Infra_

PORv1.pdf. Acesso em 01/08/2017).  

http://siteresources.worldbank.org/INTLACBRAZILINPOR/Resources/Como_Revitalizar_Investimentos_Infra_PORv1.pdf.%20Acesso%20em%2001/08/2017
http://siteresources.worldbank.org/INTLACBRAZILINPOR/Resources/Como_Revitalizar_Investimentos_Infra_PORv1.pdf.%20Acesso%20em%2001/08/2017
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que agravou a crise econômica que se instalou a partir dos anos 80532. E a crise continua, mas 

o mesmo remédio equivocado de cortar investimentos na infraestrutura ainda persiste até hoje, 

impedindo a retomada do crescimento econômico.  

Deixar de investir em infraestrutura visando ao equilíbrio das contas públicas é uma 

visão míope533 que irá gerar consequências danosas no futuro. Considerar um orçamento 

equilibrado, mesmo com sacrifícios nos investimentos em infraestrutura, é um erro grave, 

visto que desconsidera as externalidades positivas que o crescimento economico gerado pela 

infraestrutura irá proporcionar em termos de arrecadação. É melhor um orçamento deficitário 

onde se investiu em infraestrutura do que outro falsamente equilibrado com um déficit de 

                                                           
532 “Os resultados deste trabalho indicam que a compressão das despesas de capital observadas no passado 

recente pode ter desempenhado um papel signitivo na desaceleração do crescimento da economia brasileira após 

a década de oitenta. Além disso, se o índice de investimento público retornar ao seu nível de duas décadas atrás, 

o país convergirá para um caminho de crescimento equilibrado, no qual o PIB seria 11% maior do que o 

caminho de hoje. A taxa de crescimento seria 0,5 pontos acima da média após a guerra durante pelo menos 20 

anos. O bem-estar, no valor presente, também melhoraria, mas em menor escala. Este resultado poderia ser 

conseguido, quer aumentando a dívida pública permanentemente de 56% do PIB para 60% ou reduzindo 

proporcionalmente o consumo do governo a favor do investimento, mantendo tudo o mais constante”. (Tradução 

nossa). “Results in this paper indicate that the compression of capital expenditures observed in the recent past 

may have played a signicant role in the growth slowdown of the Brazilian economy after the eighties. Moreover, 

if public investment ratio return to its level of two decades ago, the country would converge to a balanced 

growth path in which GDP would be 11% greater than todays path. Growth rate would be 0:5 points above its 

after war average for at least 20 years. Welfare, in present value, would also improve, but in a smaller scale. This 

outcome could be achieved either by increasing permanently public debt from 56% of GDP to 60% or by 

reducing proportionally government consumption in favor of investment, keeping everything else constant”. 

(FERREIRA, Pedro Cavalcanti; NASCIMENTO, Leandro Gonçalves. Welfare and Growth Effects of Alternative 

Fiscal Rules for Infrastructure Investment in Brazil. Fundação Getúlio Vargas: Ensaios Econômicos, nº 604, 

nov. 2005. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/422/1996.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso 

em 03/08/2017).  

533 “Os custos da miopia são significativos, no entanto. A falta de planejamento e uma política de cortes no 

investimento público levam a custos de deterioração, já que os projetos inacabados são deixados para depreciar 

antes que eles possam produzir benefícios econômicos. Uma vez que o estoque de capital público está esgotado, 

pode levar muitos anos de investimento público sustentado para reconstruí-lo novamente. Além disso, cortes 

acentuados nos programas de investimento público, não motivados por preocupações de eficiência, podem ter 

um "efeito cascata", em termos de perda de habilidades de gerenciamento de projetos e avaliação de capital no 

setor público. Quando necessário o investimento é retomado, pode haver uma falta de pessoas com as 

habilidades certas, dificultando a criação de capacidade rapidamente” (tradução nossa). “The costs of short-

sightedness are significant, however. A lack of planning and a stop-and-go approach to public investment leads 

to deadweight costs, as unfinished projects are left to depreciate before they can yield economic benefits. Once 

the public capital stock is run down it can take many years of sustained public investment to build it up again. 

Moreover, sharp cuts in public investment programmes not motivated by efficiency concerns can have a 

“hysteresis effect”, in terms of loss of project management and capital appraisal skills in the public sector. When 

necessary investment is resumed, there may be a lack of people with the right skills, making it hard to build up 

capacity quickly”. (TOIGO, Pietro; WOODS, Robert. Public investment in the UK. (March 31, 2005). Available 

at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2028376 or /http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2028376. Acesso em 31/07/2017).  

http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/422/1996.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ssrn.com/abstract=2028376
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investimentos que, uma hora ou outra deverá ser sanado, a custos muito maiores534. Nesse 

sentido, Calderon e Servén: 

 

Os cortes de infraestrutura estabelecem esse mecanismo em retrocesso: 

quando o ajuste fiscal desproporcionalmente reduz as despesas de 

infraestrutura que aumenta o crescimento, isso pode levar a um círculo 

vicioso em que o baixo crescimento gera menores receitas fiscais futuras e 

dinâmicas de dívida insustentáveis que forçam o ajuste fiscal adicional 

implementado através de cortes de investimento, o que diminui ainda mais o 

crescimento e provoca reduções fiscais adicionais e cortes nos 

investimentos. Em outras palavras, se a estabilização da dívida se basear 

principalmente na redução dos gastos produtivos, o resultado pode ser uma 

desestabilização. Os cortes nos investimentos em infraestrutura pública, 

portanto, se enquadram na categoria de "ajuste fiscal ilusório", cujo resultado 

pode diminuir a solvência do setor público ao invés de garanti-la (tradução 

nossa)535. 

 

A falta de investimentos na expansão e conservação da infraestrutura de transportes 

no Brasil irá ocasionar em breve uma situação em que o investimento não poderá mais ser 

                                                           
534 ”No entanto, a dívida e o déficit de caixa podem ser enganadores como medidas de solvência - que é a 

preocupação final dos programas de ajuste fiscal. A razão é que eles medem a liquidez ao invés de solvência e, 

portanto, não levam em conta os ativos e os rendimentos futuros que o governo pode adquirir gastando e 

incorrendo em dívidas hoje. As avaliações de solvência baseadas na dívida e no déficit de caixa tratam todas as 

despesas públicas da mesma forma, uma vez que todas elas representam o mesmo crédito nos recursos fiscais de 

hoje. Isso destrói a distinção entre despesas que produzem benefícios fiscais futuros e aquelas que não, mesmo 

que possam ter implicações radicalmente diferentes para as receitas públicas no futuro e, portanto, para a própria 

solvência. Muitas despesas de infraestrutura se enquadram na categoria anterior: elas têm um impacto positivo 

sobre o crescimento e, portanto, sobre a futura expansão das bases tributárias (ou coleta de taxas de usuários) e, 

em última análise, das receitas futuras do governo”. (Tradução nossa). “However, debt and the cash deficit can 

be misleading as measures of solvency – which is the ultimate concern of fiscal adjustment programs. The 

reason is that they measure liquidity rather than solvency, and hence do not take into account the assets and the 

future incomes that the government may acquire by spending and incurring debt today. Solvency assessments 

based on debt and the cash deficit treat all public expenditures in the same way, since they all pose the same 

claim on today’s fiscal resources. This blurs the distinction between expenditures that yield future fiscal benefits 

and those that do not—even though they may have radically different implications for tomorrow’s public 

revenues, and therefore for solvency itself. Many infrastructure expenditures fall in the former category: they 

have a positive impact on growth, and hence on the future expansion of tax bases (or user fee collection) and, 

ultimately, future government revenues”. (CALDERÓN, César; SERVÉN, Luis. Infrastructure in Latin America. 

The World Bank: Policy Research Working Paper 5317. Disponível em: 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/3801/WPS5317.pdf. Acesso em 03/08/2017).  

535 “Infrastructure cuts set this mechanism in reverse motion: when fiscal adjustment disproportionately cuts 

infrastructure spending that enhances growth, it can lead to a vicious circle in which low growth generates lower 

future tax revenues and unsustainable debt dynamics, which force further fiscal adjustment implemented through 

investment cuts, which lowers growth further, and prompts additional fiscal retrenchment and investment cuts. In 

other words, if debt stabilization is pursued primarily by cutting productive spending, the result can instead be 

destabilization. Public infrastructure investment cuts therefore fall in the category of ‘illusory fiscal adjustment’, 

whose result may be to weaken public sector solvency rather than enhance it”. (CALDERÓN, César; SERVÉN, 

Luis. Infrastructure in Latin America. The World Bank: Policy Research Working Paper 5317. Disponível em: 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/3801/WPS5317.pdf. Acesso em 03/08/2017).  

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/3801/WPS5317.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/3801/WPS5317.pdf
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adiado. O déficit de infraestrutura apenas aumenta dia a dia e o investimento futuro será mais 

alto, comparado ao que poderia ter sido realizado de forma tempestiva536. Os superávits 

primários serão consumidos em poucos anos quando não mais for possível adiar os 

investimentos em infraestrutura. Na verdade, o que parece ser uma política de 

responsabilidade fiscal, nada mais é do que um ajuste fiscal ilusório, com um saldo negativo 

de infraestrutura que deverá ser custeado no futuro537. Se não houver investimentos em 

infraestrutura, a economia brasileira poderá entrar em colapso. As medidas de austeridade 

empregadas com o objetivo de preservar a solvência do país perante os credores da dívida 

podem ser a causa de uma futura quebra do Brasil. É necessário salvar o sistema capitalista 

brasileiro das políticas neoliberais que acabarão por destruí-lo, conforme lição de Eros 

Grau538,  

 

Urge reconstruirmos o Estado Social, projeto que não pode ser recusado 

mesmo pelos adeptos bem-intencionados do capitalismo...dizendo-o de outro 

modo: é necessário que o Estado se empenhe na defesa do capitalismo contra 

os capitalistas.  

 

                                                           
536 “Um ajuste fiscal com base na redução de investimentos públicos eficientes, em vez de controlar as despesas 

atuais ou o fortalecimento das receitas, também pode levar a uma avaliação enganosa da posição fiscal estrutural 

de um Estado. As escolhas difíceis são diferidas para uma data posterior, quando o investimento deverá ser 

retomado para responder às conseqüências políticas e econômicas da história do sub-investimento em capital 

público (tradução nossa). “A fiscal adjustment based on curtailing efficient public investments, rather than 

controlling current spending or strengthening receipts, could also lead to a misleading assessment of a county’s 

structural fiscal position. Hard choices are deferred to a later date when the investment will need to be resumed 

in order to respond to the political and economic consequences of the history of under-investment in public 

capital”. (TOIGO, Pietro; WOODS, Robert. Public investment in the UK. (March 31, 2005). Available at SSRN: 

https://ssrn.com/abstract=2028376 or /http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2028376. Acesso em 31/07/2017). 

537 “Um erro de julgamento semelhante poderia ser feito para o impacto na equidade intergeracional. Se o 

impacto de um aperto fiscal só foi avaliado em termos de suas implicações de déficit e dívida, pode parecer 

favorecer as gerações futuras à medida que os passivos públicos são reduzidos. No entanto, uma consolidação 

fiscal que reduziu o investimento público pode realmente piorar a herança das gerações futuras devido à perda de 

investimentos que promovam o bem-estar. Isso sugere que o saldo entre ativos e passivos (patrimônio líquido) 

em vez de apenas passivos (dívida) pode ter vantagens na estimativa do impacto da política sobre a equidade 

generacional”. (Tradução nossa). “A similar misjudgement could be made for the impact on intergenerational 

fairness. If the impact of a fiscal tightening were only assessed in terms of its deficit and debt implications, it 

might appear to favour future generations as public liabilities are reduced. However, a fiscal consolidation which 

cut public investment might actually worsen the inheritance of future generations due to the loss of welfare-

enhancing investment. This suggests that the balance between assets and liabilities (net worth) rather than just 

liabilities (debt) may have advantages in estimating the impact of policy on generational fairness”. (Ibid.).  

538 GRAU, Eros. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 17ª edição. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 56.  

https://ssrn.com/abstract=2028376
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A Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser um óbice ao necessário investimento 

estatal em infraestrutura. O equilíbrio orçamentário539 não é um dever imposto pela 

Constituição Federal. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ao invés de preservar as contas 

públicas, colocou o Brasil num círculo vicioso, onde a falta de investimentos públicos em 

infraestrutura impede o crescimento econômico que, por sua vez, agrava a crise, podendo 

levar o Brasil à insolvência. Para garantir a retomada do crescimento econômico, necessário o 

investimento estatal em infraestrutura de transportes, mesmo mediante a contratação de 

empréstimos que irão reverter, no futuro, em crescimento econômico. Somente saindo da 

armadilha do círculo vicioso da recessão, será possível tirar o Brasil da sua iminente 

insolvência. 

Assim, pelo acima verificado, os países desenvolvidos, com base na “regra de ouro", 

fomentam o desenvolvimento de sua infraestrutura mediante investimento estatal custeado por 

crédito público. Abaixo será analisada a forma pela qual os Estados Unidos da América 

investem em infraestrutura. Entender como um pais continental, tal como o Brasil, financia 

sua infraestrutura pode servir de parâmetro para a busca de soluções a serem aplicadas no 

Brasil.  

 

4.3. Financiamento da infraestrutura de transportes nos Estados Unidos da América 

O financiamento da infraestrutura de transportes nos Estados Unidos da América tem 

várias fontes. É muito comum a utilização de fundos providos pelo produto da tributação de 

combustíveis; existem vários fundos de infraestrutura de transportes, por áreas, tais como o 

Highway Trust Fund (HTF)540 e o Airport and Airway Trust Fund (AATF)541. Entretanto, o 

                                                           
539 Crítica ao dogma do equilíbrio orçamentário: “O equilíbrio orçamentário, como regra de ouro a presidir a Lei 

de Responsabilidade Fiscal, é apenas uma das concepções com que se pode trabalhar o planejamento. Nem traz o 

equilíbrio de gastos e despesas um indicativo seguro de que exista equilíbrio econômico, vale dizer, de que 

existam equitativamente distribuição de renda, pleno emprego, combate à miséria e às graves injustiças sociais. 

O equilíbrio orçamentário também não garante as ações benfazejas no campo da previdência social e da 

seguridade, que são instrumentos eficientes de justiça econômico-social”. (DERZI, Misabel Abreu Machado. In: 

NASCIMENTO, Carlos Valder. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva; NASCIMENTO, Carlos Valder. 

Comentários à Lei de Responsabilidade Fiscal. 7ª edição. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 311).  

540 “O imposto federal sobre a gasolina foi promulgado pela primeira vez sob o presidente Dwight D. 

Eisenhower para financiar a construção do sistema rodoviário interestadual. Este imposto federal tornou-se a 

principal fonte de receita do Fundo de Financimento de Estradas (HTF), o mecanismo de financiamento primário 

da nação para construção e manutenção de rodovias ... O HTF foi estabelecido em 1956 como meio de financiar 

o Sistema Rodoviário Interstate dos EUA; hoje, fornece financiamento para a construção e manutenção de 

muitas rodovias estaduais e estaduais. Desde o início dos anos 80, o HTF também ajudou a pagar projetos de 

trânsito público” (tradução nossa). “The federal gasoline tax was first enacted under President Dwight D. 

Eisenhower to fund construction of the interstate highway system. This federal tax became the key revenue 

source for the Highway Trust Fund (HTF), the nation’s primary finance mechanism for highway construction 
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modelo de financiamento por meio de fundos vinculados a tributos incidentes sobre 

combustíveis tem apresentados déficits em razão do aumento dos custos das obras de 

infraestrutura e da diminuição do consumo de combustíveis542.  

Outra forma muito utilizada para a obtenção de valores para o financiamento da 

infraestrutura é por meio da emissão de títulos públicos, os denominados project bonds543.  

Estes podem ser emitidos de forma simples, qual seja, a mera emissão de títulos públicos para 

o pagamento futuro, bem como de forma garantida, utilizando-se como lastro os valores a 

serem gerados pelo empreendimento de infraestrutura, como pedágios, ou parte dos valores 

arrecadados pelos tributos incidentes sobre a venda de combustíveis544. Estima-se que o atual 

                                                                                                                                                                                     
and maintenance...The HTF was established in 1956 as a means of financing the U.S. Interstate Highway 

System; today it provides funding for the construction and maintenance of many U.S. and state highways. Since 

the early 1980s the HTF has also helped pay for public transit projects”. (ALTMAN, Roger. C.; KLEIN, Aaron; 

KRUEGER, Alan. B. Financing U.S. transportation infrastructure in the 21st century. The Hamilton Project, 

mai. 2015. Disponível em: 

http://www.hamiltonproject.org/assets/files/altman_financing_transportation_infrastructure_21st_century.pdf. 

Acesso em 05/09/2017).  

541 “No segmento de aeroportos, em 1971, foi criado o Airport and Airway Trust Fund (AATF), o qual serve de 

funding tanto para a Federal Aviation Administration (FAA) e o Programa de Melhoria dos Aeroportos, quanto 

para o controle de tráfego aéreo e outros serviços aeroportuários. Atualmente, as taxas federais sobre o 

combustível para aviação comercial (4,3 cents por galão) e sobre os gastos com passagens aéreas respondem por, 

aproximadamente, 20% do preço das passagens”. (PUGA, Fernando Pimentel; SIFFERT FILHO, Nelson Fontes. 

A infraestrutura de transporte nos Estados Unidos: em busca do funding. BNDES: textos para discussão nº 113. 

Dez. 2016. Disponível em: https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/10416. Acesso em 04/09/2017).  

542 “No entanto, como observado acima, o imposto federal sobre o gás que apoia amplamente o HTF tem vindo a 

diminuir em termos reais desde 1993. Além disso, o custo da manutenção da infraestrutura e das novas 

construções aumentou na última década, em grande parte devido à crescente demanda dos países em 

desenvolvimento, como a China, e a arrecadação do imposto sobre a gasolina diminuiu. A partir de 2008, o HTF 

tem estado periodicamente em déficit, com despesas autorizadas que excedem as receitas geradas e o Congresso 

empregou medidas para transferir mais de US $ 50 bilhões de receita geral para fortalecê-lo (CBO 2014). Com 

diminuição do consumo de combustíveis, em razão da maior autonomia dos automóveis que percorrem mais 

quilômetros com menor consumo, a condição fiscal do HTF tende a se deteriorar, se mantidas as atuais 

condições (CBO 2014) (tradução nossa) “However, as noted above, the federal gas tax that largely supports the 

HTF has been declining in real terms since 1993. Moreover, the cost of infrastructure maintenance and new 

construction has increased over the past decade, largely because of growing demand from developing countries 

such as China, and proceeds from the gas tax have paid for considerably less. Starting in 2008, the HTF has 

periodically been in deficit, with authorized expenditures exceeding revenue generated, and Congress has 

employed stopgap measures to transfer more than $50 billion of general revenue to shore it up (CBO 2014). 

With fuel economy expected to improve, and growth in the total number of miles driven expected to slow, the 

fiscal condition of the HTF will only deteriorate further if the status quo remains (CBO 2014)”. (ALTMAN, op. 

cit.) 

543 Sobre os project bonds: “Uma das maneiras mais clássicas e historicamente enraizadas de obtenção de 

funding para projetos de infraestrutura é a emissão de municipal bonds. Trata-se de título emitido por governos 

estaduais, municipais ou condados (county) para financiar gastos de capital, não apenas em infraestrutura de 

transporte e saneamento, mas também, por exemplo, em escolas e hospitais” (PUGA, op. cit.). 

544 “Um tipo de título peculiar são os bonds que têm como garantias os recebíveis, sejam oriundos da taxação da 

gasolina, dos pedágios, sejam de outra fonte. São mais comuns no financiamento no segmento de transportes, 

respondendo por 72% do total. Com esse mecanismo de colaterização, além de serem preservadas as receitas 

governamentais em caso de default, os recebíveis dão lastro para honrar eventuais inadimplências. As garantias 

contribuem, fundamentalmente, para reduzir o rating da emissão”. (Ibid.).  

http://www.hamiltonproject.org/assets/files/altman_financing_transportation_infrastructure_21st_century.pdf
https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/10416
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estoque de project bonds esteja em torno de US$ 3,7 trilhões545. Conforme nos informa 

Altman, “o desenvolvimento de um mercado de dívida municipal robusto tem sido uma das 

grandes vantagens históricas da América utilizadas para financiar projetos de 

infraestrutura546”. Sobre a importância do financiamento da infraestrutura por meio da 

emissão de títulos de dívida vinculados aos projetos de infraestrutura nos Estados Unidos da 

América547: 

 

... os governos estaduais e locais são os atores dominantes na construção de 

infraestrutura há quase dois séculos. Muitos fatores levaram os governos 

estaduais e locais a emitir quantidades crescentes de dívida para pagar por 

infraestrutura, dentre os quais se destaca a separação de orçamentos para 

projetos de capital e despesas operacionais, a criação de autoridades de 

infraestrutura específicas e o subsídio fiscal federal disponível para dívida 

municipal. (tradução nossa). 

 

Outra forma relevante de financiamento de infraestrutura nos Estados Unidos é a 

denominada TIFIA - Transportation Infrastructure Finance and Innovation Act548. Trata-se de 

um fundo público, financiado pelos valores do Highway Trust Fund – HTF, que pode 

                                                           
545 “O estoque de municipal bonds soma a quantia de US$ 3,7 trilhões. Em 2015, o valor emitido ficou em US$ 

398 bilhões. No entanto, a maior parte desses recursos (US$ 247 bilhões) foi para refinanciamento de dívida. 

Apenas 38% (US$ 151 bilhões) foram para novos investimentos”. (PUGA, Fernando Pimentel; SIFFERT 

FILHO, Nelson Fontes. A infraestrutura de transporte nos Estados Unidos: em busca do funding. BNDES: 

textos para discussão nº 113. Dez. 2016. Disponível em: https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/10416. 

Acesso em 04/09/2017). 

546 “The development of a robust municipal debt market has been one of America’s great historical advantages 

used to finance infrastructure projects”. (ALTMAN, Roger. C.; KLEIN, Aaron; KRUEGER, Alan. B. Financing 

U.S. transportation infrastructure in the 21st century. The Hamilton Project, mai. 2015. Disponível em: 

http://www.hamiltonproject.org/assets/files/altman_financing_transportation_infrastructure_21st_century.pdf. 

Acesso em 05/09/2017).  

547 “…state and local governments are the dominant actors in the building of infrastructure, and have been 

dominant for nearly two centuries. Many factors have led state and local governments to issue increasing 

amounts of debt to pay for infrastructure, including the separation of budgets for capital projects and operating 

expenses, the creation of specific infrastructure authorities, and the federal tax subsidy available for municipal 

debt”. (Ibid.).  

548 “A TIFIA foi criada em 1998 como parte de um ato de reautorização de transporte de superfície mais amplo, 

a Lei de Equidade de Transporte para o século XXI. A TIFIA foi parcialmente uma resposta a uma falha de 

mercado percebida em que os estados e os governos locais tiveram dificuldade em obter financiamento em 

termos razoáveis para projetos de infraestrutura apoiados com tarifas de usuários, como estradas de pedágio 

(USDOT 2015c). A TIFIA fornece três formas de assistência para financiamento de infraestrutura: empréstimos 

diretos, garantias de empréstimos e linhas de crédito em espera” (tradução nossa). “TIFIA was created in 1998 as 

part of a broader surface transportation reauthorization act, the Transportation Equity Act for the 21st Century. 

TIFIA was partially a response to a perceived market failure in which states and local governments had difficulty 

obtaining financing on reasonable terms for infrastructure projects backed with user fees, such as toll roads 

(USDOT 2015c). TIFIA provides three forms of assistance for infrastructure financing: direct loans, loan 

guarantees, and standby lines of credit”. (ALTMAN, op. cit.).  

https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/10416
http://www.hamiltonproject.org/assets/files/altman_financing_transportation_infrastructure_21st_century.pdf
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financiar parte de projetos de infraestrutura, mediante a garantia de pagamento decorrente da 

vinculação da receita a ser gerada pelo empreendimento. O TIFIA empresta valores para 

órgãos públicos, governos locais, empresas privadas da área de transporte e qualquer ente que, 

efetivamente, atue em projetos de infraestrutura de transportes terrestres549.  

A TIFIA tem se mostrado um dos mais relevantes mecanismos de financiamento de 

infraestrutura de transportes, com uma inadimplência praticamente insignificante550. A baixa 

inadimplência decorre do fato de que somente projetos de infraestrutura que possuam 

potencial gerador de renda podem ser financiados pela TIFIA. Esta se presta a viabilizar os 

projetos de infraestrutura que, inobstante terem capacidade de gerar renda e se manterem, não 

possuem o denominado “capital inicial” necessário para que possam ser construídos. Sobre a 

importância que a TIFIA tem hoje no financiamento da infraestrutura americana, R. W. Poole 

Jr: 

                                                           
549 “Os elegíveis para receberem o financiamento da TIFIA são os departamentos estaduais de transporte, 

operadores de transporte público, governos locais, empresas ferroviárias, entidades privadas e autoridades 

especiais de transporte (USDOT 2015d). As entidades privadas envolvidas em projetos com patrocinadores 

públicos também são elegíveis, se puderem demonstrar apoio estatal para o projeto através da sua inclusão no 

planejamento estatal (o plano de longo prazo e o plano estadual de melhoria do transporte, USDOT 2015e). Os 

projetos elegíveis incluem rodovia, ponte, trilhos de passageiros interurbanos, certos tipos de trens de 

mercadorias e projetos de tranportes públicos, bem como projetos que envolvam transportes multimodais ou de 

acesso a outro modal de transporte (USDOT 2015f)... projetos que se concentram em sistemas de transporte 

inteligentes, como tráfego em tempo real e monitores de acidentes e câmeras de luz vermelha, agora são também 

finaciáveis. Como a TIFIA recebe seu financiamento federal do HTF, apenas projetos envolvendo transporte de 

superfície podem receber dinheiro” (tradução nossa). “Those eligible for TIFIA financing include state 

transportation departments, public transit operators, local governments, railroad companies, private entities, and 

special transportation authorities (USDOT 2015d). Private entities engaged in projects with public sponsors are 

also eligible if they can demonstrate state support for the project through the project’s inclusion in the state’s 

planning documents (the longrange plan and the state transportation improvement plan; USDOT 2015e). Eligible 

projects include highway, bridge, intercity passenger rail, certain types of freight rail, and public transit projects; 

and projects involving multiple forms of transportation or access to a port (USDOT 2015f)… Additionally, 

projects that are focused on intelligent transportation systems, such as realtime traffic and accident monitors and 

red light cameras, are now eligible as well. Because TIFIA receives its federal funding from the HTF, only 

projects involving surface transportation can receive money”. (ALTMAN, Roger. C.; KLEIN, Aaron; 

KRUEGER, Alan. B. Financing U.S. transportation infrastructure in the 21st century. The Hamilton 

Project, mai. 2015. Disponível em: 

http://www.hamiltonproject.org/assets/files/altman_financing_transportation_infrastructure_21st_cent

ury.pdf. Acesso em 05/09/2017).  

550 “A TIFIA tem um histórico de dezesseis anos; durante esse período, cerca de US $ 3 bilhões de fundos 

federais foram autorizados a cobrir US $ 21,8 bilhões em empréstimos. Nenhum desses empréstimos perdeu 

dólares federais. Dos cinquenta empréstimos feitos com a assistência da TIFIA, apenas dois foram inadimplentes 

e, em ambos os casos, o governo deverá recuperar quase todo seu investimento. Na verdade, a estimativa mais 

recente estima que, entre todos os empréstimos da TIFIA, o governo federal receberá 99,9 por cento do seu 

dinheiro de volta” (tradução nossa). “TIFIA has a sixteen-year track record; during that time approximately $3 

billion of federal funds have been authorized to cover $21.8 billion of loans. None of these loans has lost federal 

dollars. Of the fifty loans made with TIFIA assistance, only two have defaulted, and in both those cases the 

government is expected to recover almost its full investment. In fact, the most recent estimate projects that, 

among all TIFIA loans, the federal government will receive 99.9 percent of its money back”. (Ibid.). 

http://www.hamiltonproject.org/assets/files/altman_financing_transportation_infrastructure_21st_century.pdf
http://www.hamiltonproject.org/assets/files/altman_financing_transportation_infrastructure_21st_century.pdf
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Em 1998, o Congresso criou a Lei de Finanças e Inovação de Infraestrutura 

de Transportes (TIFIA) para fornecer assistência de crédito (empréstimos 

e/ou garantias de empréstimos) para projetos de transporte de superfície. 

Estas podem ser instalações rodoviárias, de trânsito, de passageiros 

interurbanos, transporte ferroviário de mercadorias e de transferência de 

mercadorias. A intenção do programa é fornecer financiamento e preencher a 

necessidade de  projetos de infraestrutura de transporte que tenham fontes de 

financiamento necessárias à sua manutenção, mas que não podem ser 

totalmente financiáveis sem uma assistência para fechar a lacuna inicial para 

sua implantação, mediante financiamento. Portanto, a TIFIA oferece 

empréstimos subordinados que não representam mais de 33% do 

financiamento de um projeto. A dívida sénior (por exemplo, títulos de receita 

de pedágio) deve atingir uma classificação de grau de investimento para que 

o projeto obtenha suporte TIFIA. Um número crescente de projetos de 

parceria público-privada (PPP) usaram empréstimos TIFIA nos últimos 

anos551 (tradução nossa).  

 

 

Percebe-se, assim, que o sistema de financiamento de infraestrutura estadunidense é 

predominantemente estatal, financiado com fundos públicos alimentados pelo produto da 

arrecadação de tributos incidentes sobre combustíveis, por meio da emissão de títulos 

públicos destinados à arrecadação de valores para a infraestrutura (project bonds), bem como 

pela TIFIA que nada mais é do que um financiamento público mediante o uso de recursos do 

Highway Trust Fund – HTF, em projetos financeiramente viáveis.  

O sistema brasileiro anterior à Constituição Federal de 1988, com a vinculação do 

produto da arrecadação de valores decorrentes da tributação sobre combustíveis ao Fundo 

Rodoviário Nacional era muito semelhante ao Highway Trust Fund – HTF estadunidense. A 

TIFIA funciona como um fundo de fomento a empreendimentos de infraestrutura de 

transportes terrestres, por meio de empréstimos, semelhante ao que o Brasil realiza por meio 

do BNDES. Apenas não existe experiência semelhante no Brasil relativamente à emissão de 

                                                           
551 “In 1998 Congress created the Transportation Infrastructure Finance and Innovation Act (TIFIA) to provide 

credit assistance (loans and/or loan guarantees) for surface transportation projects. These can be highway, transit, 

intercity passenger facilities, freight rail and freight transfer facilities. The intent of the program is to provide 

“gap” funding to worthwhile transportation infrastructure projects that have dedicated funding sources (such as 

tolls), but which might not be fully financeable without assistance in closing a funding gap. Therefore, TIFIA 

provides subordinated loans which can account for no more than 33% of a project’s funding. The senior debt 

(e.g., toll revenue bonds) must attain an investment-grade rating in order for the project to obtain TIFIA support. 

A growing number of public-private partnership (PPP) projects have made use of TIFIA loans in recent years”. 

(POOLE JR., R. W. Transportation infrastructure finance and innovation act (TIFIA) policy brief. Reason 

Foundation, 2011. Disponível em: 

https://ibtta.org/sites/default/files/Transportation%20infrastructure%20finance%20brief%20Reason%20Foundati

on.pdf. Acesso em 05/09/2017). 
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títulos públicos para o financiamento de infraestrutura, tal como os project bonds 

estadunidenses.  

 

4.4. Diminuição das taxas de juros da dívida pública para a recuperação da capacidade 

de investimento estatal e estímulo ao investimento privado em infraestrutura de 

transporte 

Os altíssimos juros pagos pelo Estado brasileiro para a rolagem de sua dívida pública 

têm afastado o financiamento privado em infraestrutura, bem como impossibilitado o 

investimento público. Sem uma mudança drástica na forma pela qual o Brasil financia sua 

dívida pública, dificilmente haverá investimentos em infraestrutura, nem pela iniciativa 

privada, nem pelo Estado. Atualmente, temos um Estado que gasta muito no pagamento de 

juros que, por sua vez, ocasionam um aumento muito grande do volume da dívida, que, por 

sua vez, aumenta as incertezas acerca da solvabilidade do Brasil, o que ocasiona mais 

aumento dos juros, colocando o Brasil num círculo vicioso de recessão.  

O investidor privado, no Brasil, está acostumado a investimentos de curto prazo, com 

alta rentabilidade, em razão das taxas de juros pagas pelo Estado por sua dívida. Altas taxas 

de juros distorcem os preços dos ativos e as condições de financiamento, afastando o 

investimento de longo prazo por parte dos agentes econômicos privados552. Em dezembro de 

2017, a taxa de juros reais do Brasil era de 2,88% ao ano: é a quarta maior taxa do mundo e a 

segunda mais alta da América Latina553; em outubro de 2016 era de 4,86%, a mais alta do 

mundo554.  

                                                           
552 “A inflação, bem como outros problemas macroeconômicos, distorceu os preços dos ativos e as condições de 

financiamento. As taxas de juros reais estão entre as mais altas da mundo, o que inibe os investimentos de longo 

prazo, como investimentos em infraestrutura” (tradução nossa). “Inflation, as well as other macroeconomic 

problems, has distorted assets prices and funding conditions. Real interest rates are among the highest in the 

world, which inhibit long-term investments such as infrastructure investments”. (BBVA. Infrastructure and 

pension funds in Brazil. Madrid, july, 2011. Disponível em: 

https://www.bbvaresearch.com/en/publicaciones/infrastructure-and-pension-funds-in-brazil/. Acesso em: 

03/08/2017).  

553 INFINITY ASSET MANAGEMENT. Ranking Mundial de Juros Reais – Dez/17. Disponível em: 

http://moneyou.com.br/wp-content/uploads/2017/12/rankingdejurosreais061217.pdf. Acesso em 27-12-2017.  

554 Id. Ranking Mundial de Juros Reais – Set/16. Disponível em: http://moneyou.com.br/wp-

content/uploads/2016/10/rankingdejurosreais131016.pdf. Acesso em 02/01/2018.  

https://www.bbvaresearch.com/en/publicaciones/infrastructure-and-pension-funds-in-brazil/
http://moneyou.com.br/wp-content/uploads/2017/12/rankingdejurosreais061217.pdf
http://moneyou.com.br/wp-content/uploads/2016/10/rankingdejurosreais131016.pdf
http://moneyou.com.br/wp-content/uploads/2016/10/rankingdejurosreais131016.pdf
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Para uma melhor compreensão da questão, bem como para avaliar os impactos de 

uma taxa inadequadamente alta de juros em uma economia, faz-se necessário tecer alguns 

breves comentários sobre a teoria dos juros. Segundo John Maynard Keynes555 juro é: 

 

A recompensa da renúncia à liquidez por um prazo determinado. Com efeito, 

em si, a taxa de juro mais não é do que o inverso da relação existente entre 

uma soma de dinheiro e o que se pode obter desistindo do controle sobre 

esse dinheiro em troca de mais dívida, por um prazo determinado.  

 

O juro influencia a decisão do detentor do capital acerca do destino a ser dado ao seu 

dinheiro. Quando alguém investe dinheiro em algo, renuncia à comodidade de ter o valor 

disponível para outro uso. O juro é, assim, a recompensa necessária para que o investidor 

renuncie à liquidez de seu capital556. Quanto maior o juro, menor é a quantidade de moeda 

disponível para livre circulação557.  

Quanto maior o risco, maior a taxa de juros necessária para compensar a 

possibilidade da perda do capital investido558. A existência de um mercado organizado não é 

um fator decisivo para a decisão de investir559. A denominada preferência pela liquidez pode 

                                                           
555 KEYNES, John Maynard. Teoria Geral do Emprego, do juro e da moeda. Tradução de Manuel Resende. 

Lisboa: Relógio D’Água, 2010, p. 175.  

556 A renúncia à liquidez do capital remete ao conceito de entesouramento: “O conceito de entesouramento pode 

ser considerado uma primeira aproximação ao conceito de preferência pela liquidez...a única coisa que a 

propensão do público a entesourar pode conseguir é fixar a taxa de juro que torne o desejo global de entesourar 

igual aos activos líquidos disponíveis. O hábito de não se prestar a devida atenção à relação entre a taxa de juro e 

o entesouramento pode explicar, em parte, a razão pela qual o juro é habitualmente considerado uma recompensa 

por não se despender o rendimento, quando, na realidade, ele é a recompensa por não se entesourar”. (Ibid., p. 

181).  

557 Sobre a relação entre taxa de juros e liquidez: “A taxa de juro é o preço que estabelece o equilíbrio entre o 

desejo de manter a riqueza em forma líquida e a quantidade de moeda disponível – o que implica que, se a taxa 

de juros fosse menor, isto é, se a recompensa da renúncia à liquidez se reduzisse, o montante agregado de moeda 

que o público desejaria conservar excederia a oferta disponível e que, se a taxa de juro se elevasse, haveria um 

excedente de moeda que ninguém estaria disposto a deter”. (Ibid., p. 175).  

558 Sobre riscos e taxa de juros: “Com efeito, se uma empresa for arriscada, o mutuário necessitará de uma 

margem mais ampla entre a sua expectativa quanto ao retorno e a taxa de juro à qual lhe parece vantajoso 

contrair a dívida, ao passo que justamente a mesma razão levará a pessoa que empresta a exigir uma margem 

maior, entre a sua remuneração e a taxa de juro, que basta para induzi-lo a emprestar”. (Ibid., p. 155).  

559 Sobre a ligação entre a organização do mercado e a preferência do investidor em guardar ou especular com o 

capital: “Na ausência de um mercado organizado, a preferência pela liquidez devida à motivação da precaução 

aumentaria muito, ao passo em que a existência de um mercado organizado dá azo a amplas flutuações de 

preferência pela liquidez em consequência da motivação especulativa”. (Ibid., p. 178).  
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ser influenciada não somente pelo risco do mercado, mas também em razão do interesse 

especulativo do detentor do capital560.  

A taxa de juros é um fator que influencia toda a economia. Além de reduzir a 

quantidade de moeda disponível, a taxa de juro interfere de forma direta nos níveis de 

emprego de determinada economia. Deve haver a fixação dos juros de forma a preservar o 

equilíbrio entre o capital disponível para investimentos e o capital especulativo561. Não deve a 

taxa de juros ser alta o suficiente para ocasionar o direcionamento para a especulação do 

capital disponível para investimentos. Ao contrário, se o juro for mais baixo, o dinheiro 

disponível para especulação pode ser direcionado para o investimento, com o consequente 

aumento nos níveis de emprego562.  

 A decisão de investir, assim, é diretamente influenciada pela taxa de juros. 

Conforme lição de John Maynard Keynes, “se a taxa de juro for de 3%, significa que ninguém 

pagará 100 libras por uma máquina, a não ser que espere acrescentar 3 libras à sua produção 

anual líquida, deduzidos os custos e a depreciação563”. No Brasil, o investidor privado não 

investe em infraestrutura porque os títulos da dívida pública pagam uma taxa de juros 

extremamente alta. Os títulos da dívida pública brasileira competem, assim, de forma desleal 

com o investimento em infraestrutura. Dificilmente alguém irá fazer um investimento de 

longo prazo (infraestrutura) se tiver um investimento de curto prazo (títulos da dívida pública) 

que lhe proporcione uma remuneração extremamente alta. A taxa de juros brasileira é alta o 

                                                           
560 Sobre as causas que podem levar à motivação pela liquidez: “...preferência pela liquidez podem ser definidas 

pelas motivações que as determinam: i) a motivação das transacções, isto é, a necessidade de moeda para as 

operações correntes de trocas pessoais e de negócios; ii) a motivação da precaução, ou seja, o desejo de 

segurança quanto ao equivalente futuro do valor monetário de certa parte dos recursos totais; e iii) a motivação 

especulativa, isto é, o propósito de obter lucros através de um conhecimento superior ao do mercado quanto ao 

que nos trará o futuro”. (KEYNES, John Maynard. Teoria Geral do Emprego, do juro e da moeda. Tradução de 

Manuel Resende. Lisboa: Relógio D’Água, 2010, p. 177).  

561 Sobre a taxa de juros ideal, ou seja, aquela que não ocasiona o desequilíbrio entre o capital disponível 

(liquido) para investimento e o capital destinado à especulação: “Supondo que a preferência pela liquidez devida 

à motivação das transacções e à motivação da precaução absorve uma quantidade de moeda que não é muito 

sensível à influência directa das variações da taxa de juro em si, abstraindo dos efeitos no aumento do 

rendimento, a quantidade total de moeda, diminuída dessa quantidade, fica, assim, disponível para satisfazer a 

preferência pela liquidez devido à motivação especulativa. A taxa de juro e o preço das obrigações devem, então, 

fixar-se ao nível em que a soma global que certos indivíduos desejam conservar líquida (porque, a esse nível, se 

sentem “baixistas” relativamente ao futuro das obrigações) é exatamente igual à quantidade de moeda disponível 

para a motivação especulativa”. (Ibid., 178).  

562 Sobre o impacto da taxa de juros nos níveis de emprego: “Se, contudo, houver uma procura insignificante de 

moeda por parte da motivação especulativa, excepto durante um curto período de transição, um aumento da 

quantidade de moeda terá de fazer baixar quase imediatamente a taxa de juro no grau necessária para elevar o 

nível de emprego e a unidade de salário na medida suficiente para que a moeda adicional seja absorvida pelas 

motivações das transacções e da precaução”. (Ibid., p. 151).  

563 Ibid., p. 151.  
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suficiente para direcionar à especulação, mediante compra de títulos públicos, o capital que 

poderia ser destinado ao investimento em infraestrutura.  

Supostamente, os altos juros da dívida pública seriam um instrumento para controlar 

a inflação564, conforme pregam as doutrinas monetaristas565. A inflação é causa de grandes 

danos sociais, em especial para a população mais carente que depende do valor da moeda 

recebida em contrapartida pela sua força de trabalho566. Por meio da taxa de juros, seria 

possível diminuir o volume de recursos disponíveis na economia, ocasionando a diminuição 

da liquidez do mercado. Utilizando-se a teoria quantitativa da moeda, diminuindo-se a 

quantidade de moeda, seria possível controlar o seu valor, evitando-se a deterioração do valor 

desta, em razão do fenômeno inflacionário567.  

Segundo a teoria econômica adotada no Brasil nos últimos anos, o setor produtivo 

brasileiro seria incapaz de atender a um aumento da demanda por produtos e serviços. Se 

ocorresse um aumento da procura por produtos e serviços, não haveria o correspondente 

aumento da oferta, em razão da limitação do setor produtivo e, em razão da incidência da lei 

da oferta e da procura, ocorreria o aumento dos preços. Assim, a inflação brasileira seria 

tipicamente uma inflação de procura ou demanda568.  

                                                           
564 Sobre o fenômeno inflacionário no Brasil: “No Brasil, décadas de corrosão do valor da moeda geraram aquilo 

que se convencionou chamar de cultura inflacionária, cujo traço característico, entre outros, vem a ser o da fuga 

da moeda, isto é, como ela está ou estava, perdendo valor a cada dia, o público a evitava procurando transformá-

la nos chamados ativos financeiros, como aquelas aplicações suprarreferidas, cujos prazos eram, porém 

extremamente reduzidos em virtude da insegurança trazida pela própria inflação e também pelo fato de os 

aplicadores quererem tê-los à mão, como quase moeda”. (NUSDEO, Fábio. Curso de Economia: introdução ao 

direito econômico. 8ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 178).  

565 “Dentro dessa visão, também chamada monetária, a defesa do valor da moeda se opera pelo controle da sua 

oferta, isto é, o suprimento ou a disponibilidade, a cada momento, de meios de pagamento de que possa lançar 

mão a comunidade. A essa linha de pensamento dá-se o nome de monetarismo”. (Ibid., p. 314).  

566 “A inflação constitui a mais perniciosa doença da economia. Sua ação deletéria faz-se sentir em todos os 

setores, sendo, porém mais grave quanto ao aspecto distributivo. Ela já foi chamada de um Robin Hood às 

avessas, porque tira dos pobres para dar aos ricos. Isto pelo simples fato de estes últimos poderem não apenas se 

defender de seus efeitos, mas antecipá-los, beneficiando-se com a inexorável escalada dos preços, via estocagem 

e investimentos em setores especulativos, onde o risco é mínimo pela certeza de que a alta os atingirá mais cedo 

que os demais”. (Ibid., p. 316-317). 

567 “Juros mais altos reduzem a demanda agregada, desaquecem a economia e moderam a inflação; juros mais 

baixos elevam a demanda agregada, aquecem a economia e pressionam a inflação. Essa é a essência do 

mecanismo de funcionamento da política monetária”. (RESENDE, André Lara. Juros, moeda e ortodoxia. São 

Paulo: Portifolio-Penguin, 2017, p. 112). 

568 Conforme lição de Fábio Nusdeo, a inflação brasileira “resultaria de um descompasso da oferta monetária, 

pela elevação do volume de meios de pagamento à disposição do público. Tal elevação desaguaria numa 

exacerbação de procura por bens e serviços impossível de ser atendida a curto prazo, salvo com a existência de 

elevados estoques, e mesmo a médio prazo, caso a economia já estivesse trabalhando em pleno emprego. 

Haveria, pois, uma procura global, insuscetível de ser atendida pelo aparato produtor, e daí o nome inflação de 
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Entretanto, não é pacífica a eficácia da política de juros altos para frear a inflação no 

Brasil. Existe o entendimento que a inflação brasileira é de custos. O aumento da taxa de juros 

influenciaria o câmbio que, por sua vez, ocasionaria um aumento de custos em diversos 

produtos e serviços. Assim, a alta taxa de juros, na verdade, seria um fator que fomentaria a 

inflação. Nesse sentido é a lição de Franklin Serrano569: 

 

Assim, a operação concreta do sistema de metas inflacionárias no Brasil tem 

as seguintes características: (i) o núcleo da inflação é de custos; (ii) as 

variações na taxa de juros afetam a taxa de câmbio; (iii) as variações no 

câmbio afetam os custos e, posteriormente, os preços de todos os setores da 

economia – o primeiro impacto dá-se nos preços dos transacionáveis e dos 

monitorados (estes, via indexação ao IGP-M) e, posteriormente, o impacto 

dos preços por atacado afeta os custos e os índices de preços “livres” e dos 

não transacionáveis; (iv) o efeito dos juros na demanda agregada é, afinal, 

apenas um efeito colateral da política monetária; (v) a âncora do sistema é a 

baixa resistência dos salários reais médios.  

 

A eficácia de uma política de juros altos tem sido questionada mais veemente após a 

crise financeira de 2008. Em razão desta, como forma de fomentar a atividade econômica, os 

países do primeiro mundo iniciaram um movimento de grandes emissões de moeda sem 

lastro, bem como de diminuição brusca das taxas de juros a níveis negativos570. Se as teorias 

econômicas ortodoxas estivessem certas, teria ocorrido um grande surto inflacionário nestes 

países, o que não ocorreu.  

As novas teorias econômicas neokeynesianas defendem que, na verdade, os juros 

altos diminuem a inflação apenas a curto prazo, fomentando o aumento da inflação a longo 

                                                                                                                                                                                     
procura ou de demanda, como preferem falar os economistas”. (NUSDEO, Fábio. Curso de Economia: 

introdução ao direito econômico. 8ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 315).  

569 SERRANO, Franklin. Juros, Câmbio e Inflação: dilemas para a retomada do desenvolvimento. In: BIASOTO 

JUNIOR, Geraldo; SILVA, Luiz Antônio Palma e. O desenvolvimento em questão. São Paulo: Fundap, 2010, p. 

42-50.  

570 “A experiência revolucionária dos Bancos Centrais do mundo desenvolvido, desde a grande crise financeira 

de 2008, não deixa dúvida: todos os modelos macroeconômicos que adotam alguma versão da Teoria 

Quantitativa da Moeda estão equivocados e devem ser aposentados de uma vez por todas. Os Bancos Centrais 

aumentaram a oferta de moeda numa escala nunca vista. O Fed, por exemplo, aumentou as reservas bancárias de 

50 bilhões para 3 trilhões de dólares, ou seja, multiplicou a base monetária por sessenta, num período inferior a 

dez anos. A inflação não explodiu: ao contrário, continuou baixa, por incrível que pudesse parecer. O mesmo 

aconteceu no Japão, na Inglaterra e nas economias da zona do euro. Diante do aumento, de fato extraordinário, 

da oferta de moeda, a inflação se manteve excepcionalmente baixa e ainda menos volátil”. (RESENDE, André 

Lara. Juros, moeda e ortodoxia. São Paulo: Portifolio-Penguin, 2017, p. 114).  



169 
 

 
 

prazo571. Dessa forma, a política econômica adotada no Brasil para supostamente controlar a 

inflação estaria fundada em premissas equivocadas e mereceria ser revista572. Nesse sentido, 

André Lara Resende573: 

 

As últimas versões dos modelos neokeynesianos resolvem essa 

indeterminação introduzindo a hipótese de Inving Fisher, segundo a qual a 

taxa de juros nominal de equilíbrio é igual à taxa real mais a expectativa de 

inflação futura, neste caso, a inflação seria estável com uma política 

monetária passiva. São, portanto, modelos compatíveis com a experiência 

recente de inflação estável, apesar de a taxa de juros ter batido no seu limite 

nominal inferior. Tais modelos, além de alguns complicados problemas 

conceituais, para perplexidade geral, preveem que, no longo prazo, a relação 

entre taxa de juros e a inflação é inversa à que sempre se acreditou: quando o 

Banco Central eleva a taxa de juros, a inflação não cai, mas aumenta; e 

quando o Banco Central reduz a taxa de juros, a inflação não sobe, mas cai. 

 

Outro fator que determina as altas taxas de juros é a necessidade de cobrir déficits 

fiscais. Antes do controle da inflação, os déficits eram cobertos por meio do chamado 

“imposto inflacionário574”. Por meio da indexação de receitas e não indexação de algumas 

despesas, o governo conseguia, por meio da inflação, saldar seus compromissos mesmo sem 

equilíbrio orçamentário. Em suma, o Estado indexava e recebia valores corrigidos de seus 

devedores e pagava aos seus credores valores não corrigidos, apropriando-se da diferença575.  

                                                           
571 “A taxa nominal de juros, fixada pelo Banco Central, atua assim como sinalizador da inflação futura...Ou 

seja, que um aumento dos juros reduza a inflação no curto prazo, ainda que a aumente no longo prazo”. 

(RESENDE, André Lara. Juros, moeda e ortodoxia. São Paulo: Portifolio-Penguin, 2017, p. 117/118) 

572 “A condução política monetária estaria assim, há décadas, equivocada. Esta não é, como poderia parecer, uma 

conclusão de contumazes críticos da teoria dominante. É o resultado lógico do arcabouço teórico da moderna 

macroeconomia, que inspira a condução das políticas monetárias no mundo, quando confrontados com evidência 

empírica dos últimos anos”. (Ibid., p. 116).  

573 Ibid., p.116. 

574 “Durante os 30 anos anteriores o financiamento do déficit foi feito, sobremodo, pela emissão monetária, ou 

seja, a receita de senhoriagem. O imposto inflacionário permitia que as contas públicas fossem administradas, 

sobretudo pela indexação de algumas receitas e pela diminuição dos valores reais das despesas (efeito Patinkin). 

Com a estabilização econômica e o fim do ‘imposto inflacionário’, era necessário encontrar outras fontes de 

financiamento, o incremento da dívida pública interna foi a solução”. (NOBREGA, Marcos. Direito da 

Infraestrutura. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 38).  

575 Sobre o uso da inflação para burlar credores de precatórios: “Mas, como é sabido, vários pagamentos de 

requisitórios começaram a ser feitos com a entrega de dinheiro no valor neles constante, que era o de 1.º de julho 

do ano anterior, e não no valor corrigido até a data do efetivo pagamento. Como os pagamentos são feitos entre 

seis e dezoito meses após a atualização de 1.º de julho, a diferença entre o valor de 1.º de julho e o da data do 

efetivo pagamento, se corrigido neste, é enorme. Não é preciso lembrar a astronômica inflação do final do 

Governo Sarney; basta lembrar a atual inflação, da ordem de 1.300% ao ano, para ver que o pagamento recebido 

é muitas vezes inferior ao pagamento devido”. (BARBI, Celso Agrícola. O precatório na Constituição de 1988. 

In: Revista dos Tribunais, v. 701, p. 17, mar. 1994) 
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Após a estabilização da moeda e o consequente fim do imposto inflacionário, foi 

necessário financiar o déficit por meio do aumento da dívida pública e a taxa de juros foi o 

instrumento para captar dinheiro no mercado financeiro. O grande problema é que juros altos 

geram aumento do volume da dívida e a consequente crise de confiança dos credores que 

somente aceitam rolar as dívidas por meio de juros cada vez mais altos e a curto prazo576.  

Atualmente, a dívida pública brasileira é composta por títulos pré-fixados, com altas 

taxas de juros, tornando, inclusive, ineficaz a curto prazo qualquer diminuição das taxas de 

juros oficiais. Mesmo que o Estado promova uma queda das taxas de juros oficiais (tal como 

ocorrido recentemente, onde a taxa nominal de juros SELIC caiu de 14,25% - taxa de agosto 

de 2016 - para 7% - taxa em dezembro de 2017577), visando a abertura de espaço fiscal para 

investimentos em infraestrutura, não ocorreria, de imediato, qualquer efeito, em razão da 

indexação da dívida prefixada578.  

O expediente de enxugar a economia por meio do aumento da taxa de juros para 

controlar a inflação, gera consequências extremamente danosas à economia do País579. 

                                                           
576 “O grande problema da dívida brasileira não era especificamente o montante, mas sim o prazo de maturação e 

o seu perfil. Apesar de existir uma demanda potencial para títulos de longo prazo, a composição ainda é 

majoritariamente de curto prazo. Evidente que os exíguos prazos de resgate dessa dívida elevam a crise de 

confiança na capacidade de pagamento do governo”. (NOBREGA, Marcos. Direito da Infraestrutura. São Paulo: 

Quartier Latin, 2011, p. 39). 

577 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Histórico das taxas de juros. 

https://www.bcb.gov.br/Pec/Copom/Port/taxaSelic.asp. Acesso em 30/12/2017.  

578 Tal fato ocorreu recentemente, conforme relato de José Roberto R. Afonso: “A queda dos juros básicos não 

abre espaço fiscal para novos investimentos no curto e no médio prazo, ao contrário do senso comum e da teoria. 

A taxa caiu de 13% para 9%, entre janeiro de 2009 e maio de 2012, porém, o gasto público anualizado com juros 

nominais continuou cravado exatamente em 2,97% do PIB. No último mês, os papeis públicos em mercado 

subiram para 53,3% do PIB ao final de maio (incluindo as compromissadas, dois terços das quais vencem em até 

três meses). A explicação para esse estranho fenômeno está na mudança do perfil da dívida mobiliária (em que o 

Tesouro optou por aumentar a parcela de papeis préfixados justamente quando a Selic apontou trajetória 

decrescente) e, principalmente, no descasamento entre passivos e ativos do governo (que compreendem parcelas 

crescentes e enormes de reservas internacionais, aplicadas no exterior com taxas próximas a zero, e créditos 

estatais, remunerados pela menor taxa de longo prazo (TJLP), fora o diferencial de prazo, em que o governo se 

endivida no curto prazo e no médio para emprestar no longo)”. (AFONSO, José Roberto R. Sobre 

endividamento, Financiamento e Investimentos Públicos. In: BIASOTO JUNIOR, Geraldo; SILVA, Luiz 

Antônio Palma e. Aporias para o planejamento público. São Paulo: Fundap, 2013, p. 23-31).   

579 Sobre os efeitos danosos da política de enxugamento da economia por meio da taxa de juros: “O 

enxugamento da liquidez, seja qual for a sua origem, via operações de colocação de títulos, ou seja, pelo 

aumento da dívida pública, se por um lado apresenta a vantagem de prover recursos são inflacionários para 

atender ao déficit fiscal, ou superávit da balança de pagamentos ou às transferências de recursos ao setor privado, 

implica alguns custos externos não negligenciáveis. Em primeiro lugar, os tomadores de títulos públicos estarão 

deixando de investir na economia, sob a forma de compra de ações, construção de prédios, abertura de fazendas 

e outras da espécie. Em segundo lugar, esse apelo ao mercado financeiro implica necessariamente uma tendência 

ao crescimento futuro da mesma dívida pública e acaba por elevar o padrão dos juros no mercado, o que, porém, 

em muitas ocasiões fez parte da política de contenção, pois juros altos inibem maiores gastos e, portanto, 

reduzem a pressão inflacionária”. (NUSDEO, Fábio. Curso de Economia: introdução ao direito econômico. 8ª 

edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 323).  

https://www.bcb.gov.br/Pec/Copom/Port/taxaSelic.asp
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Primeiramente, a dívida pública, em razão das altas taxas de juros, somente aumenta, gerando 

desconfiança do mercado em relação à solvabilidade do país, em razão do volume da dívida 

comparado ao PIB, o que gera a necessidade de novos aumentos de juros para que a dívida 

possa ser alongada. Os juros altos fazem com que recursos privados que poderiam ser 

alocados para investimentos se dirijam para o mercado de títulos públicos, ocasionando a 

estagnação do investimento particular em infraestrutura, gerando a necessidade de 

investimento estatal, que, por sua vez, fica praticamente inviabilizado, em razão do alto gasto 

na manutenção da dívida.  

Para assegurar o pagamento da dívida, em razão dos altos juros, o governo brasileiro 

começa a gerar superávits fiscais para que a confiança do investidor persista e ele continue a 

aplicar seu capital. Mas os superávits são gerados mediante a queda do volume do 

investimento estatal na infraestrutura e nos serviços públicos580. Em 2015 União gastou 

apenas 0,8% do PIB em investimentos581; por outro lado, gastou mais de 500 bilhões de reais 

no pagamento de juros da dívida, equivalente a mais de 8% do PIB582.  

O Estado brasileiro se desviou de suas finalidades essenciais, focando seu objetivo 

somente no cumprimento de ousadas metas fiscais de superávits primários com a finalidade 

de dar segurança ao investidor em títulos públicos583. Para cumprir as metas de superávit, o 

Estado brasileiro deixou de investir em infraestrutura, realizou privatizações de empresas 

                                                           
580 Sobre os efeitos danosos da atual política monetária: “Por outro lado, com a dívida pública em torno de 70% 

do PIB, uma taxa nominal de juros de 14% ao ano exige um superávit fiscal de quase 10% do PIB para que a 

dívida nominal fique estável. Com a economia estagnada e a inflação perto dos 6% ao ano, isso significa que é 

preciso um superávit fiscal primário de quase 5% da renda nacional para estabilizar a relação entre a dívida e o 

PIB. A carga tributária está perto dos 40% do PIB, alta até mesmo para países avançados, ameaçando estrangular 

a economia e inviabilizar a retomada do crescimento. A dificuldade política para reduzir despesas é enorme. Fica 

assim claro que o custo fiscal da política monetária não é irrelevante”. (RESENDE, André Lara. Juros, moeda e 

ortodoxia. São Paulo: Portifolio-Penguin, 2017, p. 126). 

581 BRASIL. MINISTÉRIO DA FAZENDA. Secretaria de Política Econômica. Relatório de Análise Econômica 

dos Gastos Públicos Federais Evolução dos Gastos Públicos Federais no Brasil: Uma análise para o período 

2006-15. Disponível em: http://www.fazenda.gov.br/centrais-de-conteudos/publicacoes/transparencia-

fiscal/analise-economica-dos-gastos-publicos-federais/relatorio_gasto_publico_federal_site.pdf. Acesso em 

04/08/2017.  

582 Id. Relatório anual do Tesouro Nacional, maio 2016. Disponível em: 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/246449/RATN+Vers%C3%A3o+Final/a5b09e66-57ab-

4a33-aef3-62d84dd606b9. Acesso em 04/08/2017.  

583 “A partir da década de 1980, a retórica do controle do déficit público, vinculada ao discurso neoliberal de 

repúdio ao Estado, é acompanhada pelo aumento dos gastos públicos, graças às despesas com a política 

monetária, especialmente as altas taxas de juros. O déficit público defendido por autores como John Maynard 

Keynes e Michal Kalecki era o déficit do pleno emprego. Hoje é o déficit público que garante a remuneração 

para o capital”. (BERCOVICI, Gilberto; MASSONETTO, Luís Fernando. A Constituição Dirigente Invertida: a 

Blindagem da Constituição Financeira e a Agonia da Constituição Econômica. Boletim de Ciências Económicas 

(Coimbra), v. XLIX, p. 1-23, 2006).  

http://www.fazenda.gov.br/centrais-de-conteudos/publicacoes/transparencia-fiscal/analise-economica-dos-gastos-publicos-federais/relatorio_gasto_publico_federal_site.pdf
http://www.fazenda.gov.br/centrais-de-conteudos/publicacoes/transparencia-fiscal/analise-economica-dos-gastos-publicos-federais/relatorio_gasto_publico_federal_site.pdf
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/246449/RATN+Vers%C3%A3o+Final/a5b09e66-57ab-4a33-aef3-62d84dd606b9
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/246449/RATN+Vers%C3%A3o+Final/a5b09e66-57ab-4a33-aef3-62d84dd606b9
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estatais, bem como concessões de serviços públicos e infraestrutura com a finalidade de obter 

valores de outorga. Sobre o desvio de finalidade do Estado brasileiro, que hoje tem como 

única política pública a obtenção de superávits primários, Bercovici, Andrade e 

Massonetto584: 

 

A estratégia de estabilização monetária, que tornou possível a 

conversibilidade da moeda e fez aumentar o “interesse” dos investidores 

internacionais, foi calcada na idéia de garantia, como o cumprimento de 

metas fiscais, consubstanciadas na produção de superávits primários. A fim 

de garantir o capital de curto prazo, atraído pelas estratosféricas taxas de 

juros, o governo passou a perseguir ousadas metas fiscais, com resultados 

positivos cada vez maiores. Ocorre que tais superávits são, por fim, obtidos 

com a não-execução das receitas de diversos fundos financeiros estatais, 

dentre os quais os fundos de universalização. Desta forma, também o fundo 

público, que deveria ser destinado à execução concreta de políticas de 

universalização de serviços públicos, acaba sendo voltado à oferta de 

garantia ao capital financeiro, restando imobilizado à conta da produção de 

sucessivos superávits primários. 

  

As altas taxas de juros ocasionam a valorização da moeda nacional o que favorece as 

importações a preços baixos e desfavorece as exportações, resultando na quebra da indústria 

nacional585. Ademais, o juro alto aumenta o que denominamos “custo de oportunidade”, ou 

seja, o valor a ser exigido pelo mercado para aplicar o seu capital no investimento, tendo em 

vista a alta rentabilidade dos títulos públicos. Consequentemente, o crédito tende a ser mais 

caro, o que desestimula o consumo. Com a queda do consumo, diminui a produção e o nível 

de emprego e a economia, como um todo, entra em recessão586.  

                                                           
584 BERCOVICI, Gilberto; ANDRADE, José Maria Arruda de; MASSONETTO, Luís Fernando. Reforma do 

Estado, prestação de serviços públicos, contribuições especiais e federalismo. RIPE – Revista do Instituto de 

Pesquisas e Estudos, Bauru, v. 40, n. 45, p. 171-193, jan. /jun. 2006.  

585 “A prática de juros elevados teria também a função de atrair capitais externos, o que estaria gerando 

valorização exagerada do real. A taxa de câmbio apreciada funcionaria como âncora anti-inflacionária, mas 

tendo como custo a deterioração da balança comercial, ela mesma consequência do desestímulo às exportações e 

do simultâneo impulso às importações. O real apreciado prejudicaria a competitividade mundial de nossa 

indústria mais intensiva em tecnologia, enfraquecendo nossas cadeias industriais”. (SALM, Cláudio. 

Desenvolvimento Econômico – Conceitos Básicos e Problemas Brasileiros. In: BIASOTO JUNIOR, Geraldo; 

SILVA, Luiz Antônio Palma e. O desenvolvimento em questão. São Paulo: Fundap, 2010, p. 9-25). 

586 Sobre os efeitos nocivos dos juros altos na economia: “É claro que o regime atual de “juro alto e câmbio 

baixo” tem grandes custos. Em termos fiscais, aumenta a carga de juros da dívida pública. Em termos 

distributivos, os juros reais elevados estabelecem um alto custo de oportunidade para o capital, que eleva o piso 

aceitável das margens de lucros das empresas e concentra a distribuição funcional da renda. Os juros reais 

elevados atrapalham o crescimento do crédito para o consumo e para a construção civil e, a partir daí, 

desestimulam o investimento produtivo induzido e o crescimento do próprio produto potencial. O câmbio real 

cada vez mais valorizado desprotege a indústria local contra as importações, diminuindo a competividade, e 

atrapalha as exportações de produtos industriais mais sofisticados, solidificando uma inserção externa de pouco 
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No Brasil ainda é verificado um curioso fenômeno: a substituição de capital próprio 

por crédito oficial. A taxa de juros pagas pelos títulos da dívida pública é absurdamente alta; 

por outro lado, o crédito oficial para a infraestrutura tem juros subsidiados que podem ser 

menores que a inflação. Isso faz com que a iniciativa privada, mesmo tendo valores587 para 

investir em infraestrutura, use o seu capital próprio para investir nos títulos públicos, e 

demande crédito oficial para investir em infraestrutura, obtendo lucro concomitantemente nas 

duas operações. Ou seja, a iniciativa privada tem lucros assegurados no mercado dos títulos 

públicos, onde aplica seus recursos disponíveis, deixando de aplicá-los na infraestrutura. Para 

aplicar na infraestrutura, a iniciativa privada se utiliza do crédito oficial do BNDES, com 

juros abaixo do valor de mercado, substituindo, assim, o capital próprio pelo crédito oficial588.  

A atual política econômica de juros altos repercute nos níveis de emprego, 

impedindo o desenvolvimento econômico do País589. Uma política econômica recessiva, que 

gere desemprego e estagnação da economia é inconstitucional, tendo em vista os objetivos da 

República Federativa do Brasil, insculpidos no art. 3º e 170 da Constituição Federal. Nesse 

sentido é a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello590: 

 

Segue-se que todas as leis e todos os atos administrativos hão de perseguir o 

desenvolvimento nacional e a Justiça Social e hão de pautar-se, 

obrigatoriamente, pelos princípios mencionados no art. 170, sob pena de 

                                                                                                                                                                                     
dinamismo tecnológico, baseada apenas em nossas vantagens comparativas absolutas em alguns recursos 

naturais”. (SERRANO, Franklin. Juros, Câmbio e Inflação: dilemas para a retomada do desenvolvimento. In: 

BIASOTO JUNIOR, Geraldo; SILVA, Luiz Antônio Palma e. O desenvolvimento em questão. São Paulo: 

Fundap, 2010, p. 42-50).  

587 “O que está por trás do endividamento público não são apenas fatores fiscais. Essa dívida no Brasil espelha 

cada vez mais a liquidez privada, cuja preferência, que já era estruturalmente alta em termos normais, se 

exacerba ao limite nestes tempos de incertezas. Bancos não querem emprestar para bancos, quanto mais para 

empresas que, por sua vez, tentam acumular cada vez mais caixa, por vezes oriundo de crédito indiretamente 

originado no governo, aonde acabam por aplicar seu caixa”. (AFONSO, José Roberto R. Sobre endividamento, 

Financiamento e Investimentos Públicos. In: BIASOTO JUNIOR, Geraldo; SILVA, Luiz Antônio Palma e. 

Aporias para o planejamento público. São Paulo: Fundap, 2013, p. 23-31).   

588 “Diante de uma nova e típica crise de demanda, é preciso ir além e assegurar que aumente a taxa de 

investimento. O problema é que mutuários podem tomar crédito oficial para substituir recursos próprios, ainda 

mais quando expectativas apontam que o caixa pode voltar a valer mais que o próprio capital”. (Ibid).   

589 Sobre os efeitos danosos das altas taxas de juros que impedem o desenvolvimento do Brasil: “Ainda dentro do 

primeiro mandato FHC, uma tendência que se confirmou nos anos seguintes foi a elevada (elevadíssima!) taxa 

de juros praticada no período, com o fito de tornar atraentes os títulos públicos do governo e garantir o 

financiamento do déficit. Ocorre que taxas de juros com as magnitudes praticadas colocaram um verdadeiro 

“garrote” no crescimento da economia. O encarecimento do crédito provoca um crowding out do investimento 

privado, trazendo grandes prejuízos”. (NOBREGA, Marcos. Direito da Infraestrutura. São Paulo: Quartier 

Latin, 2011, p. 39).  

590 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Eficácia das normas constitucionais e direitos sociais. São Paulo: 

Malheiros, 2015, p. 34, 46 e 47) 
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serem inconstitucionais naquilo que traduzirem descompasso com as 

finalidades estatuída e com os princípios a que se devem ater...em 

decorrência deste preceito, não pode existir validamente política econômica 

que deprima as oportunidades de emprego. Portanto, não pode, validamente, 

ser desenvolvida política econômica que se oriente por uma linha geradora 

de retração na oferta de empregos produtivos...é inconstitucional a eleição de 

um caminho econômico que atente diretamente contra o objetivo de realizar 

a Justiça Social ou que agrida qualquer dos incisos do art. 170. 

 

A solução seria o Brasil, exercendo sua soberania, priorizar a alocação de seus 

recursos orçamentários para o investimento em infraestrutura, tendo em vista as 

externalidades positivas que tal investimento proporciona em níveis de emprego, renda e 

redução das desigualdades, sociais, cumprindo o objetivo de fomentar o crescimento 

econômico e desenvolvimento social que a Constituição requer. Faz-se urgente a revisão de 

toda a política econômica, para que o Brasil possa escapar da encruzilhada em que se colocou, 

onde parcela relevante de suas receitas é utilizada para pagamento de juros, sem possibilidade 

de adequados investimentos estatais e privados. O pagamento da dívida pública deve ser 

compatibilizado com outros interesses nacionais. A política econômica deve ser adequada às 

necessidades de crescimento do País. 

 

4.5. Soluções pontuais para obtenção de recursos para obras de infraestrutura 

Existem dois institutos pouco utilizados no Brasil que podem ser muito úteis à 

obtenção de valores orçamentários para o financiamento de obras de infraestrutura de 

transportes: a contribuição de melhoria e a desapropriação por zona. Apesar de não serem, em 

regra, as soluções definitivas para a falta de orçamento para a infraestrutura, a contribuição de 

melhoria e a desapropriação por zona deveriam ser mais utilizadas, visto que diminuiriam os 

gastos públicos, promoveriam a justa distribuição dos ônus e benefícios da atividade estatal e 

preveniriam a especulação imobiliária. Também, necessário o combate à corrupção que 

ocasiona uma perda considerável de valiosos recursos orçamentários.  
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4.5.1. A contribuição de melhoria 

A Constituição Federal previu um instrumento de grande importância para o 

financiamento da infraestrutura de transportes que, no entanto, é muito pouco utilizado no 

Brasil. Trata-se da contribuição de melhoria, prevista no art. 145 II da Constituição Federal591. 

Por meio da contribuição de melhoria, o Poder Público pode se ressarcir dos custos da 

implantação da infraestrutura, mediante a cobrança de tributo dos proprietários dos imóveis 

valorizados pela obra pública.  

O Decreto-lei nº 195, de 24 de fevereiro de 1967 previu, em seu art. 2º, quais as 

obras públicas que podem ensejar o lançamento da cobrança da contribuição de melhoria. A 

maioria das previsões positivadas no referido dispositivo legal dizem respeito a obras de 

infraestrutura de transportes, tais como: i) abertura, alargamento e pavimentação de vias 

públicas; ii) construção e ampliação de pontes, túneis e viadutos; iii) construção ou ampliação 

de sistemas de trânsito rápido inclusive todas as obras e edificações necessárias ao 

funcionamento do sistema; iv)  serviços e obras de instalações de transportes; v) construção 

de diques, cais, portos e canais, retificação e regularização de cursos d’água; vi) construção de 

estradas de ferro e construção, pavimentação e melhoramento de estradas de rodagem; vii) 

construção de aeródromos e aeroportos e seus acessos. Trata-se de um tributo que pode se 

tornar uma fonte valiosa de recursos para a realização de obras de infraestrutura e 

consequente promoção do desenvolvimento econômico592.  

Todos pagam os tributos que custeiam as obras públicas de infraestrutura de 

transportes, mas nem todos são beneficiados com a valorização imobiliária que elas 

ocasionam. Quem é beneficiado diretamente pela obra pública, em razão da valorização de 

seu imóvel, deve pagar ao Estado um tributo que compense essa valorização que obteve em 

razão de obra custeada por toda a sociedade593. A contribuição de melhoria é um tributo com 

                                                           
591 Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos: III - 

contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. 

592 Sobre a importância da contribuição de melhoria para o financiamento de obras públicas: “Os recursos 

financeiros provenientes da arrecadação da contribuição de melhoria, em países em desenvolvimento, permitem 

a atenuação da carga de impostos e realismo na alíquota das taxas, incrementando as finanças públicas e 

desembaraçando a economia privada. Muitas obras públicas podem ser alimentadas preponderantemente por 

recursos específicos oriundos desse tributo”. (ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 6ª edição. 

São Paulo: Malheiros, 2001, p. 172).  

593 “Todos devem contribuir para o atendimento das necessidades públicas, na medida da capacidade econômica 

de cada um. Para tanto o Poder Público arrecada os tributos, e aplica os recursos correspondentes. Nestas 

aplicações são incluídos os investimentos em obras públicas, e destas muitas vezes decorre valorização de 
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uma função social redistributiva594 que visa a restabelecer um desequilíbrio da distribuição de 

riquezas ocasionado pela ação do Estado595.  

As razões que impõem o uso da contribuição de melhoria são: i) econômicas - 

desestimular a especulação imobiliária que se alimenta da expectativa de valorização pela 

posse prolongada da terra; ii) políticas – devolver à coletividade os benefícios e frutos da ação 

estatal; iii) ética – banir o enriquecimento sem causa; iv) equidade – as obras públicas devem 

proporcionar igual ônus e benefícios sociais596.  

Anote-se, contudo, que a alegação de que ocorreria enriquecimento sem causa em 

razão da valorização da obra pública pode não ser, em determinados casos, totalmente correta. 

Uma obra pública realizada em determinada região, apesar de valorizá-la, pode representar 

um ganho a toda a sociedade597; por exemplo, a construção de uma linha de Metrô numa 

grande cidade, apesar de valorizar de forma especial os bairros beneficiados com o seu trajeto, 

beneficia a todos, visto que descongestiona o trânsito, melhorando a mobilidade urbana. 

Dessa forma, outro ponto de vista pode levar à conclusão que a contribuição de melhoria visa, 

na verdade, proteger uma parte da sociedade que não foi diretamente beneficiada pela obra 

                                                                                                                                                                                     
imóveis. Não é justo, então, que o proprietário do imóvel valorizado em decorrência da obra pública aufira 

sozinho esta vantagem para a qual contribuiu toda a sociedade. Por isso o proprietário do imóvel, cujo valor foi 

acrescido, é chamado a pagar a contribuição de melhoria, com a qual de certa forma repõe no Tesouro Público o 

valor ou parte do valor aplicado na obra”. (MACHADO, Hugo de Brito. O Sistema Constitucional Tributário. In: 

MARTINS, Ives Gandra da Silva; MENDES, Gilmar Ferreira; NASCIMENTO, Carlos Valder do (coords). 

Tratado de Direito Constitucional vol. 2. 2ª edição. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 9-89). 

594 Sobre a função distributiva da contribuição de melhoria: “Por isto, ao falar-se da função da contribuição de 

melhoria, é importante esclarecer que, ao lado da função arrecadatória, tem ela uma importantíssima função 

redistributiva, função que, aliás, lhe confere especificidade, não fora a sua especial função como instrumento 

destinado a retirar dos proprietários dos imóveis o incremento de valor destes, decorrente da obra pública, não 

teria ela razão de ser no sistema tributário”. (Ibid.). 

595 “A contribuição de melhoria é um tributo eminentemente social. Por meio dele, o proprietário que, sem nada 

ter feito para isto, recebe da comunidade um especial benefício (a valorização do imóvel) devolve-lhe uma 

parcela de seu, por assim dizer, “enriquecimento sem causa” (isto é, do sobrevalor acrescido a seu patrimônio em 

virtude de uma obra pública, para a qual toda a sociedade concorreu) ”. (CARRAZA, Roque Antônio. Curso de 

Direito Constitucional Tributário. 23ª edição. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 545-546). 

596 Nesse sentido: ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 6ª edição. São Paulo: Malheiros, 2001, 

p. 176. 

597 “A obra pública, necessariamente localizada e raramente feita com os impostos percebidos dos habitantes do 

local beneficiado (portanto, com os tributos unidos de toda a entidade política tributante), de regra valoriza a 

zona, o arrabalde, bairro, ou rua em que se executou. No fundo, os que dela tiram proveito não são todos os que 

para ela, indiretamente, contribuíram. Na maioria dos casos, as partes mais beneficiadas de uma cidade são as 

que menos pagam. A inversão que as obras públicas realizam eleva-lhes o valor, com a contribuição dos que têm 

bens imóveis, ou moram alhures. Fala-se, por isso, de enriquecimento injustificado, porém a expressão em 

sempre traduz a verdade: o saneamento de bairros afastados, se por um lado, aumenta o preço dos imóveis e das 

locações, por outro lado também serve aos bairros mais saneados que assim se defendem – pela vanguarda, 

digamos, ou pela retaguarda – contra as doenças contagiosas”. (MIRANDA, Pontes. Comentários à Constituição 

de 1967 (com a Emenda n. 1, de 1969), tomo II (arts. 8º-31). 2ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1970, 

p. 375-376). 
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pública do pagamento de seus custos, apesar de possivelmente se beneficiar da referida obra, 

ainda que de forma indireta598.  

Parte da doutrina entende que a contribuição de melhoria teria dois limites: i) 

objetivo: o valor a ser arrecadado com a contribuição não poderia ser maior que o custo total 

da obra pública599; ii) subjetivo: a valorização experimentada pelo imóvel do contribuinte600. 

Assim, se a obra custasse muito, mas não ocasionasse a valorização imobiliária, nada poderia 

ser cobrado; contudo, se custasse pouco, mas ocasionasse uma valorização grande, o custo da 

obra seria o limite para a cobrança601.  

Entretanto, os que defendem que o limite da contribuição é o custo da obra pública se 

fundam na disciplina do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966) 

que prevê o referido limite602 o qual, por sua vez, encontrava fundamento603 na Constituição 

                                                           
598 Contestando que ocorra enriquecimentos sem causa em razão da valorização de imóveis resultantes de obras 

públicas: “a consideração do enriquecimento injustificado (o adjetivo aí está em sentido moral, e não de direito) 

seria próximo da verdade, porém insuficiente; há outros casos de enriquecimento injustificado bem mais graves, 

e a Constituição não os levou em conta. A atribuição da causa à equidade não seria mais aceitável, com a 

agravação resultante da infixação do conceito. Tampouco, a teoria do benefício (benefit theory), que levaria a 

individualismo irritante, que destoa da função social do Estado. Sociologicamente, representou, no plano fiscal, 

uma das avançadas do indivíduo contra os encargos e tributos que os príncipes arrancavam do povo – protesto na 

dimensão democrática. Generalizou-se como regra de causação (ou de finalidade) entre tributo e obra ou serviço 

público”. (MIRANDA, Pontes. Comentários à Constituição de 1967 (com a Emenda n. 1, de 1969), tomo II 

(arts. 8º-31). 2ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1970, p. 376). 

599 Sobre o limite do custo da obra: “Cobrar mais do que o custo da obra, a título de contribuição de melhoria, 

tendo-se como limite apenas a valorização imobiliária, é cobrar imposto sobre aquela valorização, sem previsão 

constitucional. Só a União poderia fazê-lo, atendidos os requisitos constitucionais para o exercício de sua 

competência residual”. (MACHADO, Hugo de Brito. O Sistema Constitucional Tributário. In: MARTINS, Ives 

Gandra da Silva; MENDES, Gilmar Ferreira; NASCIMENTO, Carlos Valder do (coords). Tratado de Direito 

Constitucional vol. 2. 2ª edição. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 9-89.) 

600 Sobre o limite da valorização individual: “Não parece haver mais dúvida quanto à prevalência do limite 

individual, vale dizer, a valorização do imóvel, até porque este integra a própria situação de fato, geradora da 

relação jurídica tributária pertinente à contribuição de melhoria”. (Ibid.) 

601 Em sentido contrário, defendendo que a cobrança deve ter por único fundamento a valorização: “A obra pode 

custar muito e causar diminuta valorização. Pode custar pouco e causar enorme valorização. O gabarito da 

contribuição de melhoria é sempre a valorização, não importando o custo da obra”. (ATALIBA, Geraldo. 

Hipótese de incidência tributária. 6ª edição. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 171.  

602 Art. 81. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos 

Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de 

que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o 

acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. 

603 Sobre o limite existente na ordem jurídica anterior: “Na ordem jurídica anterior firmava-se a diretriz expressa 

de que o montante exigido não poderia exceder o valor total da obra realizada. Aliás, na vigência da Constituição 

de 1967, operou-se uma redução, porquanto os limites sempre foram dois: um, total – a importância final da 

obra; e outro individual – não se poderia cobrar cada contribuinte quantia que superasse o acréscimo de 

valorização experimentado por seu imóvel. Foi a Emenda Constitucional n. 23, de 1º de dezembro de 1983, que 

fixou apenas o limite global”. (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 16ª edição. São 

Paulo: Saraiva, 2004, p. 41). 
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Federal de 1946604, o que se manteve com a Constituição Federal de 1967605. Contudo, a 

Constituição Federal de 1988 não mais prevê tal limite606, tendo previsto somente a 

valorização, sem qualquer limitador quanto ao custo da obra607. Consequentemente, não mais 

existe o limite decorrente do custo da obra. Conforme lição de Roque Antônio Carraza608, 

“com a nova Constituição, caiu o limite global de arrecadação da contribuição de melhoria”. 

Dessa forma, a contribuição de melhoria pode ser um eficaz instrumento de obtenção de 

valores não apenas para custear as obras realizadas, mas também arrecadar valores que serão 

utilizados em outras obras de infraestrutura609.  

Contudo, subsiste o limite relativo ao quantum se valorizaram os imóveis que serão 

objeto de lançamento da contribuição de melhoria; sem referido limite, haveria, na verdade, 

um imposto sobre a propriedade imobiliária610. A valorização experimentada será a base de 

cálculo do tributo611. A alíquota será um percentual sobre a valorização experimentada pelo 

imóvel612.  

                                                           
604 Art. 30 - Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios cobrar: I - contribuição de 

melhoria, quando se verificar valorização do imóvel, em consequência de obras públicas;   

Parágrafo único - A contribuição de melhoria não poderá ser exigida em limites superiores à despesa realizada, 

nem ao acréscimo de valor que da obra decorrer para o imóvel beneficiado. 

605 Art. 18. Além dos impostos previstos nesta Constituição, compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios instituir: II - contribuição de melhoria, arrecadada dos proprietários de imóveis valorizados por 

obras públicas, que terá como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que 

da obra resultar para cada imóvel beneficiado. (Com a Emenda 01/69) 

606 Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos: III - 

contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. 

607 “Hoje, no entanto, a competência é posta em termos amplos e genéricos, bastando que a obra pública acarrete 

melhoria dos imóveis circundantes, mas é óbvio que à lei complementar mencionada no art. 146 caberá 

estabelecer de que modo, dentro de que limites e debaixo de que condições específicas a contribuição de 

melhoria poderá ser criada”. (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 16ª edição. São 

Paulo: Saraiva, 2004, p. 41). 

608 “Agora, esta preocupação não precisa mais assaltar as entidades tributantes. Elas lançarão e arrecadarão o 

tributo de todas as pessoas que tiverem seus imóveis valorizados pela obra pública, independentemente de o total 

arrecadado superar, ou não, o montante das despesas realizadas”. (CARRAZA, Roque Antônio. Curso de Direito 

Constitucional Tributário. 23ª edição. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 547). 

609 “Dessa forma, o excedente poderia ser usado em outros projetos de infraestrutura, visando justamente 

melhorar o estoque de infraestrutura na localidade, ou mesmo aumenta-lo”. (CARVALHO, André Castro. 

Direito da Infraestrutura: perspectiva pública. São Paulo: Quartier Latin, 2014, p. 466). 

610 “Não se pode cobrar, da pessoa que teve seu imóvel beneficiado pela obra pública, importância superior ao 

aumento de valor que ela causou, sob pena de se desvirtuar o tributo, transformando-o num imposto sobre a 

propriedade. Assim, a mais-valia do imóvel, decorrente da obra pública, serve de parâmetro na fixação do 

quantum do gravame. A base de cálculo possível, constitucionalmente traçada, da contribuição de melhoria é “o 

plus de valor originado pela concretização da obra pública”. (CARRAZA, op. cit., p. 548). 

611 “...a base de cálculo da contribuição de melhoria, como já acenado, pode chegar, de acordo com o estipulado 

em lei, até o quantum da valorização experimentada pelo imóvel em decorrência, tão-somente, da obra pública 

concluída em suas imediações. Exemplificando, para melhor esclarecer, se um imóvel valia 100 e, em razão da 
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Em regra, uma nova infraestrutura de transportes valoriza as propriedades 

imobiliárias que lhe são próximas, visto que atrai mais interessados em adquiri-las, 

aumentando a escassez, gerando, consequentemente, a elevação do valor613. Contudo, a 

valorização não é regra, visto que podem ocorrer desvalorizações em razão dos efeitos 

negativos que uma infraestrutura de transportes pode ocasionar, como aumento do volume de 

veículos e ruídos614. O denominado “Minhocão” (antigo Elevado Costa e Silva – hoje Elevado 

Pres. João Goulart), na cidade de São Paulo, é um grande exemplo de obra de infraestrutura 

viária que ocasionou a desvalorização de todas as propriedades existentes em seu entorno. Se 

não ocorrer valorização, mas desvalorização, não existe o pressuposto para a instituição da 

contribuição de melhoria, mas sim a possibilidade de os proprietários requererem indenização 

pelos prejuízos resultantes da obra pública.  

A tributação realizada pela contribuição de melhoria deve observar que nem todas as 

propriedades se valorizam da mesma forma em razão da obra pública. A tributação deve ser 

proporcional à valorização experimentada615. Ademais, para os imóveis que se valorizaram na 

                                                                                                                                                                                     
obra pública realizada nas redondezas, passou a valer 120, a base de cálculo da contribuição de melhoria não 

poderá ser maior do que 20”. (CARRAZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 23ª 

edição. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 541). 

612 Conforme Carraza: “Já a alíquota da contribuição de melhorias é um percentual deste quantum (5%, 10%, 

20% etc.), apontado na lei”. (Ibid., p. 544). 

613 “A infraestrutura de transporte confiável, portanto, presta um valor de "escassez" para propriedades 

localizadas nessas áreas e estimula o crescimento econômico, trazendo bens e recursos humanos para áreas de 

atividade econômica” (tradução nossa). “Reliable transport infrastructure therefore lends a “scarcity” value to 

property located in these areas and stimulates economic growth by bringing goods and human resources into 

areas of economic activity”. (BROWN-LUTHANGO, Mercy. Capturing Land Value Increment to Finance 

Infrastructure Investment—Possibilities for South Africa. Urban Forum, vol. 22, 2011, p. 37–52. DOI 

10.1007/s12132-010-9108-3. Disponível em: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=57318602&lang=pt-br&site=ehost-live. 

Acesso em 04/08/2017).  

614 “Apesar de ser clara a valorização imobiliária decorrente do incremento da mobilidade, os efeitos do sistema 

de transporte metroviário nem sempre são positivos para a sociedade. A presença deste modo também causa 

efeitos negativos, como os impactos decorrentes do incremento do nível de ruído e do tráfego de veículos nas 

proximidades das estações, além da redução da segurança e da intrusão visual na paisagem urbana, o que pode 

gerar uma desvalorização no preço dos imóveis”. (LIMA NETO, Vicente Correia. O efeito de investimentos em 

transporte público no valor dos imóveis: o caso do Distrito Federal. IPEA: Boletim regional, urbano e ambiental 

nº 6, dez. 2011, p. 16-175, disponível em: 

http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/5623/1/BRU_n6_efeito.pdf. Acesso em 04/08/2017). 

615 “É certo que a obra pública beneficia a comunidade como um todo. É igualmente certo, porém, que, não raro, 

ela beneficia, de modo especial, os proprietários dos imóveis contíguos. Pois bem, a contribuição de melhoria 

deverá ser cobrada na proporção do especial benefício que causou a tais imóveis”. (CARRAZA, op. cit., p. 548). 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=57318602&lang=pt-br&site=ehost-live
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/5623/1/BRU_n6_efeito.pdf
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mesma intensidade não pode haver cobrança em valores diferentes, sob pena de ofensa ao 

princípio da isonomia616.  

Somente após a conclusão da obra pode ser instituída a contribuição de melhoria617. 

Esta não pode ser um instrumento de arrecadação prévia de valores para a obra pública. Pode 

custeá-la total ou parcialmente, mas somente após o final da obra618. Acrescente-se que a 

contribuição de melhoria somente pode ser lançada uma vez, ou seja, não se admite mais de 

um lançamento relativo à mesma obra pública e à mesma valorização imobiliária619.  

Anoto que a valorização de um imóvel pode decorrer de vários fatores, como 

degradação de outros bairros, crescimento da economia, melhoria do poder de compra da 

população, demanda reprimida por imóveis. Tais causas de valorização não permitem o uso 

da contribuição de melhoria. Deve haver um nexo de causalidade direto e comprovado entre a 

valorização e a obra pública620.  

O fundamento da contribuição de melhoria é que as valorizações imobiliárias 

decorrentes de obras públicas são de titularidade do Estado e não dos proprietários621. Estes 

não são donos das valorizações que tem por causa a ação do Estado. A valorização decorrente 

                                                           
616 “Tem-se dito que a contribuição de melhoria escapa ao princípio de igualdade perante a lei ou isonomia (art. 

153, § 1º). Não é verdade. A proporcionalidade, aí, é critério que observa exatamente aquele princípio; e seria 

inconstitucional a exigência da contribuição de melhoria que excluísse dela, por exemplo, alguns prédios, que 

deveriam ser tratados da mesma maneira”. (MIRANDA, Pontes. Comentários à Constituição de 1967 (com a 

Emenda n. 1, de 1969), tomo II (arts. 8º-31). 2ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1970, p. 377). 

617 “Só depois de pronta a obra pública e verificada a existência da valorização imobiliário que ela provocou é 

que se torna admissível a tributação por via de contribuição de melhoria”. (CARRAZA, Roque Antônio. Curso 

de Direito Constitucional Tributário. 23ª edição. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 545). 

618 Ressaltando a impossibilidade do uso da contribuição da melhoria como meio arrecadatório antecipado para 

custear obras públicas: “Por outro lado, não se deve conceber a Contribuição de Melhoria como instrumento de 

captação de recursos financeiros para a realização de obras públicas. Sua finalidade essencial – é importante 

insistirmos neste ponto – é fazer retornarem ao Tesouro Público os recursos na obra despendidos, na medida em 

que desta decorra valorização imobiliária, evitando assim o enriquecimento injusto dos proprietários dos imóveis 

valorizados, à custa da coletividade que, mediante impostos, financia a obra”. (MACHADO, Hugo de Brito. O 

Sistema Constitucional Tributário. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva; MENDES, Gilmar Ferreira; 

NASCIMENTO, Carlos Valder do (coords). Tratado de Direito Constitucional vol. 2. 2ª edição. São Paulo: 

Saraiva, 2012, p. 9-89.) 

619 “...a contribuição de melhoria não é um tributo renovável periodicamente; pelo contrário, só pode ser cobrada 

uma vez. Entendamos a idéia: cada obra pública possibilita uma única tributação, por via de contribuição de 

melhoria, de cada proprietário de imóvel por ela valorizado”. (CARRAZA, op. cit., p. 544). 

620 “...é imprescindível que, entre a valorização imobiliária e a obra pública, exista uma relação de causalidade. 

Só a obra pública que comprovadamente valoriza os imóveis circunvizinhos possibilita a tributação por meio de 

contribuição de melhoria”. (Ibid. p. 544). 

621 “Dizendo o texto constitucional que compete ao poder público instituir e cobrar a contribuição de melhoria, 

implicitamente consagrou o princípio pelo qual ao poder público é atribuída, juridicamente, a mais-valia 

imobiliária gerada por obra sua. Este é princípio constitucional claramente implícito”. (ATALIBA, Geraldo. 

Hipótese de incidência tributária. 6ª edição. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 177).  
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da atividade estatal é de propriedade do Estado, que, por isso, tem o dever de fazer incidir a 

contribuição de melhoria.  

A contribuição de melhoria não se destina apenas à obtenção de recursos 

orçamentários mediante a tributação da mais valia decorrente da valorização ocasionada pela 

obra pública. Também se destina a desestimular a especulação imobiliária, visto que grandes 

detentores de capital adquirem imóveis em regiões afastadas do centro, não dando qualquer 

função social à propriedade, aguardando que o poder público realize obras de melhorias para 

revendê-los com grande lucro622.  

Entretanto, a contribuição de melhoria é um tributo muito pouco utilizado no 

Brasil623. As causas são várias: i) a impossibilidade de cobrança prévia; ii) a dificuldade de 

sua instituição a qual demanda sérios estudos da Administração Pública para auferir tanto a 

valorização, quanto os imóveis que foram valorizados pela obra pública, razão pela qual a 

complexidade acaba levando as administrações a buscarem recursos orçamentários mediante 

outras espécies tributárias624; iii) a inexistência de vontade da Administração Pública em 

                                                           
622 Sobre as várias finalidades da contribuição de melhoria: “A contribuição de melhoria tem o potencial de 

apoiar sistemas de planejamento e gestão urbanos eficientes e legítimos através de uma distribuição mais justa 

dos custos e benefícios do desenvolvimento para que aqueles que se beneficiem mais com o desenvolvimento 

também contribuam para os custos incorridos. Um imposto de melhoria também tem o potencial de estabilizar o 

mercado imobiliário ao regular a especulação da terra. Eles podem fornecer uma fonte de financiamento para os 

governos locais, contribuindo para os custos gerados pelo sistema de planejamento” (tradução nossa). “a tax on 

betterment has the potential to support efficient and legitimate planning and urban management systems through 

a fairer distribution of the costs and benefits of development so that those who benefit most from development 

also contribute towards the costs incurred. A betterment tax also has the potential to stabilize the property market 

by regulating land speculation. They can provide a source of funding for local governments by contributing to 

the costs generated by the planning system”. (BROWN-LUTHANGO, Mercy. Capturing Land Value Increment 

to Finance Infrastructure Investment—Possibilities for South Africa. Urban Forum, vol. 22, 2011, p. 37–52. DOI 

10.1007/s12132-010-9108-3. Disponível em: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=57318602&lang=pt-br&site=ehost-live. 

Acesso em 04/08/2017).  

623 “Na prática, infelizmente, não tem havido, no Brasil, tributação por meio de contribuição de melhoria. 

Deploramos que isso aconteça, uma vez que, nos países onde a contribuição de melhoria é regularmente 

arrecadada, a especulação imobiliária diminuiu sensivelmente. De fato, neles, nenhuma pessoa adquire imóvel 

localizado em zona periférica com o fito exclusivo de, com as obras públicas que cedo ou tarde virão, locupletar-

se às expensas da comunidade que as custeia. Por outro lado, com a cobrança de contribuição de melhoria, 

aumenta a arrecadação estatal e, graças a isto, novas obras públicas podem ser financiadas, mais rapidamente”. 

(CARRAZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 23ª edição. São Paulo: Malheiros, 

2007, p. 546). 

624 “Na prática, apresenta-se complexa a cobrança do tributo, o que justifica o abandono do governo da espécie 

em comento, o qual procurou no âmbito das contribuições sociais solucionar o seu problema de caixa”. 

(CALMON, Eliana. In: FREITAS, Wladimir (coord.). Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e 

jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 486).  

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=57318602&lang=pt-br&site=ehost-live
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divulgar os valores das obras públicas, em virtude da possibilidade de questionamentos por 

parte dos contribuintes625.  

 Quanto à primeira causa, seria facilmente superável, tendo em vista que o ente 

público poderia se socorrer de financiamentos e, após arrecadar a contribuição de melhoria, 

liquidá-los626. Relativamente à segunda causa, apesar dos demais entes da federação não 

precisarem cumprir as rigorosas regras previstas no art. 82 do Código Tributário Nacional627, 

aplicáveis apenas à União por serem normas gerais de Direito Tributário, devem apresentar 

estudos que comprovem a valorização e os imóveis valorizados. Por fim, em relação à terceira 

causa acima, isso somente ocorre em razão da proliferação de obras públicas superfaturadas 

que ocorrem no Brasil.  

Existem ainda duas outras razões para o não uso da contribuição de melhoria: i) o 

mau uso, para a obtenção de vantagens pessoais, que alguns governantes fazem das 

informações privilegiadas acerca da realização das obras públicas que irão gerar valorizações 

imobiliárias; ii) escolha do local das obras públicas para favorecer determinados grupos de 

influência dentro do governo. No primeiro caso, antes da obra pública, sabendo da futura 

valorização imobiliária, administradores públicos, por si, por meio de seus familiares ou por 

intermédio de “laranjas”, compram grandes quantidades de imóveis, visando à obtenção de 

lucros em revenda posterior. Na segunda hipótese aventada, a escolha do local da obra de 

infraestrutura é feita não por critérios técnicos, mas para ocasionar a valorização de 

propriedades de determinadas pessoas. Em quaisquer dos exemplos acima, não ocorre a 

                                                           
625 “A verdadeira razão para a não instituição da contribuição de melhoria é a obrigatoriedade de publicação do 

orçamento da obra, que deve ficar disponível para os contribuintes, podendo estes impugnar o custo da obra”. 

(MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 38ª edição. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 456) 

626 “...poderia a entidade que pretende realizar uma obra pública obter financiamento para esse fim, e depois 

pagar a dívida correspondente com os recursos arrecadados com a contribuição”. (Ibid., p. 456). 

627 “De fora razões de ordem política, o fenômeno pode ser atribuído à cega obediência que tem sido votada aos 

arts. 81 e 82 do CTN, que, a pretexto de tornarem praticável este tipo de tributação, enovelaram de tal modo a 

matéria que as poucas tentativas que se fizeram para cumpri-los resultaram em nada. Ocorre que, como ainda 

veremos no último capítulo desta obra, as pessoas politicas não têm por que obedecer a estes artigos, que não 

encerram verdadeiras normas gerais em matéria de legislação tributária. Portanto, ao tributarem, por meio de 

contribuição de melhoria, a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal só devem obediência aos 

princípios e normas constitucionais que regem a matéria, que, com serem inúmeros, garantem, de modo 

adequado, os direitos dos contribuintes. Os precitados artigos do Código Tributário Nacional não têm força 

jurídica suficiente para compelirem as pessoas políticas à observância de outros requisitos além dos contidos, 

implícita ou explicitamente, na Constituição Federal”. (CARRAZA, Roque Antônio. Curso de Direito 

Constitucional Tributário. 23ª edição. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 547). 
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instituição da contribuição de melhoria porque esta iria frustrar o lucro esperado pelas 

operações fraudulentas628.  

 

4.5.2. A desapropriação por zona 

Um expediente de grande utilidade para a captação de recursos para as obras de 

infraestruturas é a chamada “desapropriação por zona629”, prevista no artigo 4º do Decreto-lei 

nº 3.365, de 21 de junho de 1941630. Referido dispositivo legal permite que o expropriante, ao 

fazer uma grande obra de infraestrutura, desaproprie mais imóveis que os estritamente 

necessários ao empreendimento. O Estado ou o concessionário, assim, irão adquirir, por 

desapropriação, a propriedades das áreas contiguas que serão valorizadas pelas obras; tais 

áreas serão revendidas para amortizar os custos decorrentes da obra de infraestrutura631.  

Na implantação da infraestrutura, em razão dos altos custos envolvidos, a 

desapropriação por zona pode ser um importante recurso para a diminuição do custo total do 

empreendimento, com grande vantagem para as finanças públicas. A desapropriação por zona 

pode, assim, ser utilizada como forma de captação de recursos que serão utilizados para 

custear as obras já realizadas, bem como para a obtenção de valores orçamentários para novas 

obras de infraestrutura.   

                                                           
628 “...o governante, ao pretender realizar uma obra pública da qual decorrerá valorização imobiliária, prefere 

utilizar-se da situação para tirar proveito pessoal, ou favorecer amigos e correligionários. Compra, ou informa 

reservadamente a seus amigos e correligionários para que comprem os imóveis que serão valorizados. E, assim, 

por uma razão óbvia, não institui a contribuição de melhoria que, em tal situação, terminaria por eliminar a 

vantagem que quis obter ou propiciar”. (MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 38ª edição. 

São Paulo: Malheiros, 2017, p. 456). 

629 Sobre o uso da desapropriação por zona em outros países: “A desapropriação por zona foi usada por Napoleão 

III para pagar seus parques e avenidas. Também foi tentado na Bélgica, na Alemanha, na Hungria e nos países 

escandinavos. Mais recentemente, tem sido usado na Inglaterra e no Canadá com um bom grau de sucesso” 

(tradução nossa).  “Excess condemnation was used by Napoleon III in order to pay for his parks and boulevards. 

It has also been tried in Belgium, Germany, Hungary, and the Scandinavian countries. More recently it has been 

used in England and Canada with a fair degree of success”. (WASHINGTON UNIVERSITY LAW 

QUARTERLY. The Problem of Excess Condemnation, 27 Wash. U. L. Q. 466 (1942). Available at: 

http://openscholarship.wustl.edu/law_lawreview/vol27/iss3/14).   

630 “A desapropriação poderá abranger a área contígua necessária ao desenvolvimento da obra a que se destina, e 

as zonas que se valorizarem extraordinariamente, em consequência da realização do serviço. Em qualquer caso, a 

declaração de utilidade pública deverá compreendê-las, mencionando-se quais as indispensáveis à continuação 

da obra e as que se destinam à revenda”. 

631 “Em muitos casos a obra, cuja execução dependa do expropriamento, importará na grande e imediata 

valorização dos terrenos e prédios marginais. É o que se dá, notadamente, com a abertura de novas vias de 

comunicação no perímetro central das grandes cidades e com as grandes obras de saneamento ou irrigação 

efetuadas nas zonas rurais. É justo que o Estado possa chamar a se os terrenos marginais excepcionalmente 

valorizados em virtude de tais obras, revendendo-os por preço compensador dos gastos feitos ou lhes dando o 

destino mais conveniente, segundo a sua política econômica e social”. (FAGUNDES, M. Seabra. Da 

desapropriação no Direito brasileiro. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1949, p. 102). 

http://openscholarship.wustl.edu/law_lawreview/vol27/iss3/14
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Há entendimentos acerca da inconstitucionalidade da desapropriação por zona. 

Alega-se que a propriedade é assegurada pela Constituição Federal, excepcionando-se apenas 

a desapropriação por interesse público ou interesse social, conforme art. 5º, XXIV da 

Constituição Federal632. Dessa forma, desapropriar para revender e auferir o lucro da 

valorização imobiliária não seria uma causa suficiente para justificar a perda compulsória da 

propriedade particular para o Estado, razão pela qual seria inconstitucional a desapropriação 

por zona633.  

Entretanto, em que pese o argumento apresentado, deve a desapropriação por zona 

ser analisada sob outro ângulo. Obter recursos para custear obras de infraestrutura é uma 

hipótese de relevante interesse público. O que a Constituição Federal garante ao proprietário é 

que ele receba a justa e prévia indenização em razão da perda da propriedade para o Estado 

em razão de interesse público ou social. O valor recebido é justo, visto que é o valor de 

mercado antes da valorização imobiliária decorrente da obra.  

Ademais, deve-se ressaltar que a revenda dos imóveis não será para a Administração 

Pública ter lucro com a especulação imobiliária. O “lucro”, melhor dizendo, a diferença entre 

o preço pago ao proprietário e o da revenda, após a valorização decorrente da obra pública, 

será aplicado, exclusivamente, para a diminuição dos custos globais da obra pública que irá 

beneficiar toda a coletividade ou para custear novas obras de infraestrutura634. Evita-se que os 

proprietários das áreas expropriadas valorizadas se enriqueçam indevidamente635, à custa dos 

                                                           
632 “A desapropriação não pode ser utilizada fora das hipóteses constitucionais previstas sob pena de ferir os 

direitos e garantias individuais, que se inserem nas chamadas cláusulas pétreas. Para a consecução daquele ideal 

de justiça social, que aponta para a necessidade de redistribuir a mais-valia por toda a sociedade, a Carta Política 

municiou o Poder Público com o instrumento tributário adequando para o cumprimento dessa missão. A 

desapropriação só pode ter lugar para atingimento do interesse público, representado por necessidade ou 

utilidade pública, interesse social (art. 5º, XXIV, da CF), interesse social para fins de reforma agrária (art. 184 da 

CF), interesse urbanístico (inciso III do § 4º do art. 182 da CF), ou interesse na eliminação de propriedade nociva 

à coletividade (art. 243 da CF)...A conclusão, portanto, é no sentido da manifesta inconstitucionalidade do art. 4º 

do Decreto-lei nº 3.365/41 na parte em que faculta a desapropriação por zona para fins de revenda”. (HARADA, 

Kiyoshi. Desapropriação: Doutrina e Prática. 7ª edição. São Paulo: Atlas, 2007. p. 84/86).  

633 “Ainda sob este enfoque verifica-se que o exercício do poder expropriatório, no caso, extravasa o conceito de 

discricionariedade para representar desvio de poder originado, na prática de que a lei sob exame não se convalida 

no sistema constitucional sob o qual foi expedida: é estranha, anômala, conflitante com normas e princípios 

superiormente firmados”. (GARCIA, Maria. Inconstitucionalidades da Lei das Desapropriações: a questão da 

revenda. 2ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 82). 

634 Segundo os ensinamentos de Adilson Abreu Dallari "a valorização da área autoriza a desapropriação e até 

permite a sua venda com lucro, mas não impede que, em lugar de obter vantagens financeiras, a administração 

logre obter vantagens sociais, dando o mais absoluto atendimento ao princípio consagrador da função social da 

propriedade". (DALLARI, Adilson Abreu. Desapropriações para fins urbanísticos. Rio de Janeiro: Forense, 

1981. p. 87) 

635 “Não é justo, pois, que, empregando na execução do empreendimento recursos financeiros angariados de 

todos – porque é a coletividade que, por meio dos tributos, concorre para a consecução das obras públicas – leve 
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recursos utilizados pelo poder público636, angariados junto à coletividade, mediante a 

cobrança de tributos637. O conceito de necessidade e utilidade pública não pode ser limitado. 

Obter valores para ressarcir o poder público das despesas de obras de infraestrutura é uma 

finalidade de manifesto interesse público638, tendo em vista que o fomento de infraestrutura 

irá ocasionar ganhos para a coletividade decorrentes do desenvolvimento econômico e social. 

Assim, a desapropriação para revenda é constitucional. 

A questão da constitucionalidade da desapropriação por zona já foi objeto de 

julgamento no STF, no julgamento do RE 82.300 – São Paulo, relatado pelo Min. Rodrigues 

Alckmin639, sob a égide da Constituição Federal de 1967 (com a redação dada pela Emenda 

01/69) que também assegurava o direito de propriedade640, nos mesmos moldes da 

Constituição Federal de 1988. Tratava-se de mandado de segurança preventivo impetrado 

                                                                                                                                                                                     
o Poder Público a apenas uma parcela de proprietários todos os benefícios decorrentes da valorização 

extraordinária das áreas adjacentes às aludidas obras”. (SALLES, José Carlos de Moraes. A desapropriação à luz 

da doutrina e da Jurisprudência. 5ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 161).  

636 “O fundamento é que o Poder Público, como um todo, deveria colher alguns dos benefícios decorrentes de 

uma obra pública cara paga com dinheiro público, ao invés de permitir que a maior parte desses benefícios se 

acumulem somente nos proprietáiros das poucas áreas nas proximidades da obra pública”. “The principle on 

which the element of recoupment is based is that the municipality as a whole'should reap some of the benefits 

flowing from an expenditure of public money in a costly improvement rather than have the major portion of such 

benefit accrue to a comparatively few land owners in the vicinity of the improvement”. (HART, Francis. Excess 

Condemnation a Solution of Some Problems of Urban Life, Marquette Law Review, vol. 11, jun. (1927). 

Available at: http://scholarship.law.marquette.edu/mulr/vol11/iss4/5. Acesso em 03/08/2017).  

637 Cf. PINHEIRO, Renata Peixoto. A Desapropriação como Instrumento de Intervenção Urbanística. Fórum de 

Direito Urbano e Ambiental - FDUA, Belo Horizonte, ano 2, n. 7, jan. /fev. 2003. Disponível em: 

<http://bid.editoraforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=10681>. Acesso em: 16 out. 2014. 

638 Propondo uma noção mais abrangente de interesse público, a justificar a desapropriação: “Contudo, 

estabelceu-se que a realização de qualquer ação para a promoção da saúde pública, segurança, moral e 

conveniência geral e prosperidade é um uso público da propriedade tomada para os efeitos da lei. Deve ser 

entendido que o uso público não precisa implicar um uso real da propriedade; pode consistir simplesmente em 

negar um uso privado que prejudicaria o bem público” (tradução nossa). “It has become the settled law, 

however, that the doing of any act'for the promotion of the public health, safety, morals and general convenience 

and prosperity is a public use of property taken for the purpose. It must be understood that public use need not 

imply an actual using of the property; it may consist simply of negativing a private use which would be 

detrimental to the public good” (HART, op. cit.).  

639 “Ementa: Desapropriação. Reurbanização. Execução de plano de reurbanização. Constitucionalidade das leis 

paulistanas nºs 7859, de 08 de março de 1973, art. 5º, e 7670, de 24 de novembro de 1971, art. 5º, parágrafo 

único – Recurso Extraordinário não conhecido”. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 

nº 82300, Relator:  Min. Rodrigues Alckmin, Tribunal Pleno, julgado em 12/04/1978, DJ 09-06-1978 PP-04133 

EMENT VOL-01099-02 PP-00634 RTJ VOL-00086-01 PP-00155). Acórdão disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=177470. Acesso em 13/10/2017.  

640 Art. 153. A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos 

direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos têrmos seguintes: § 22. É assegurado o 

direito de propriedade, salvo o caso de desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou interêsse social, 

mediante prévia e justa indenização em dinheiro, ressalvado o disposto no artigo 161, facultando-se ao 

expropriado aceitar o pagamento em título de dívida pública, com cláusula de exata correção monetária. Em caso 

de perigo público iminente, as autoridades competentes poderão usar da propriedade particular, assegurada ao 

proprietário indenização ulterior. 

http://scholarship.law.marquette.edu/mulr/vol11/iss4/5
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=177470
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contra o Prefeito Municipal de São Paulo e o presidente da Empresa Municipal de 

Urbanização – Emurb. Esta pretendia desapropriar, na época da construção das linhas de 

Metrô de São Paulo, áreas para serem construídos edifícios de apartamentos residenciais, de 

escritório e consultórios, e lojas comerciais para posterior revenda, visando obter as vantagens 

dos lucros decorrentes da alta valorização que sofreriam os imóveis situados nas 

proximidades das estações.  Por maioria dos votos, os Ministros do STF confirmaram a 

constitucionalidade do instituto da desapropriação por zona641. Atualmente, a Jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça - STJ642 considera constitucional a desapropriação para 

revenda. A desapropriação por zona, assim, é um instrumento compatível com a proteção 

constitucional da propriedade privada e de grande interesse público para a coletividade, 

visando à diminuição dos custos das obras públicas643.  

Dispõe o Estado de três instrumentos para evitar o enriquecimento de proprietários 

de imóveis, em razão da valorização resultante de obras públicas: a desapropriação por zona 

ou extensiva, a cobrança de contribuição de melhoria e o abatimento proporcional, na 

indenização a ser paga, da valorização trazida ao imóvel.  

A valorização imobiliária decorrente da obra ou serviço público pode ser geral, 

quando incide sobre todas as propriedades próximas à obra pública, ou especial nos casos em 

que apenas determinadas propriedades previamente identificáveis são valorizadas. A mais 

valia geral subdivide-se em ordinária e extraordinária. Naquela, todos os imóveis na região da 

obra pública se valorizam na mesma proporção; na valorização extraordinária, somente alguns 

                                                           
641 Vide histórico do caso e resumo dos votos dos Ministros em: FALBO, Paula Padilha Cabral. Desapropriação 

por zona. In: Revista dos Tribunais São Paulo, vol. 6/2014, p. 327, mai. 2014.   

642 “No caso de valorização geral extraordinária, pode o Estado valer-se da desapropriação por zona ou 

extensiva, prevista no art. 4º do Decreto-Lei 3.365/41. Havendo valorização exorbitante de uma área, pode o 

Estado incluí-la no plano de desapropriação e, com a revenda futura dos imóveis ali abrangidos, socializar o 

benefício a toda coletividade, evitando que apenas um ou alguns proprietários venham a ser beneficiados com a 

extraordinária mais valia”. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 951.533/MG, Rel. 

Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2008, DJe 05/03/2008). Acórdão 

disponível em:  

http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?processo=951533&b=ACOR&p=true&t=JURIDICO&l=10

&i=4. Acesso em 13-10-2017.  

643 “Exige-se que a Administração Pública implemente soluções de atendimento às necessidades coletivas em 

termos econômicos racionais, o que significa a redução dos encargos e a ampliação das vantagens. Em muitas 

hipóteses, a implementação dos equipamentos sociais ou dos serviços públicos preconizados pode ser promovida 

com ônus menores para os cofres públicos na medida em que se promovam soluções integradas. Isso significa o 

aproveitamento por parte do Estado das oportunidades empresariais conexas ou acessórias. Então, a execução da 

infraestrutura necessária à satisfação do interesse coletivo poderá ser custeada com recursos provenientes de 

outros empreendimentos empresariais coletivos. A desapropriação por zona é o instrumento jurídico que permite 

ao Estado promover a solução dotada de maior eficiência econômica”. (JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de 

Direito Administrativo. 8º edição. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 611).  

http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?processo=951533&b=ACOR&p=true&t=JURIDICO&l=10&i=4
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?processo=951533&b=ACOR&p=true&t=JURIDICO&l=10&i=4
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imóveis se valorizam de forma intensa, ocorrendo uma valorização muito maior se comparado 

aos demais imóveis atingidos pela mais valia ordinária. Para a valorização geral ordinária, 

deve ser utilizada a contribuição de melhoria. Já para a valorização geral extraordinária, deve-

se utilizar a desapropriação por zona. Por fim, tratando-se de valorização específica, e 

somente nessa hipótese, poderá o Estado abater do valor a ser indenizado a valorização 

experimentada pela área remanescente não desapropriada, nos termos do art. 27 do Decreto-

Lei 3.365/41644. 

Decorre do acima exposto que, se houver somente uma valorização ordinária, não é 

caso de desapropriação por zona, mas de contribuição de melhoria645. Anoto que a valorização 

pode ocorrer mesmo antes da obra. A mera notícia de que vai ocorrer uma obra pública de 

infraestrutura pode ocasionar a valorização de uma região inteira646. Assim, devem ser 

realizados os estudos necessários visando identificar as áreas que serão expropriadas antes 

que sejam valorizadas pelos rumores da execução da obra pública, quando então podem já 

estar valorizadas.  

As áreas que serão desapropriadas para a revenda devem ser previamente definidas 

no projeto de infraestrutura, não podendo ser incluídas posteriormente647 ao início dos 

preparativos para a obra. Ou seja, não pode o Estado, após se certificar de que a obra pública 

realmente valorizou determinada região pretender desapropriar áreas para revender648. O 

                                                           
644 Conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº 795.580/SC, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2006, DJ 01/02/2007, p. 448. 

http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?processo=795580&&tipo_visualizacao=RESUMO&b=ACO

R&thesaurus=JURIDICO&p=true. Acesso em 13-10-2017.  

645 “Com efeito, toda obra ou serviço público traz, em regra, valorização aos imóveis lindeiros. Uma pequena 

valorização e, portanto, normal e não dá ensejo à modalidade de desapropriação de que trata o art. 4º do Dec.-lei 

3.365/1941”.  (SALLES, José Carlos de Moraes. A desapropriação à luz da doutrina e da Jurisprudência. 5ª 

edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 162).  

646 “Valorização extraordinária é o aumento excepcional do preço dos terrenos contíguos, terrenos semelhantes 

aos de âmbito especificamente visados nas mesmas condições de localização. A valorização há de ser futura, 

assim se entendendo a que se contém no esquema de previsibilidade em função da obra a ser realizada, não 

obstante os trabalhos nem tenham tido início, estando apenas em projeto, nas plantas. Basta o projeto da obra, 

basta o rumor de que a área será desapropriada para que isso se reflita sobre o valor de toda a região. Se as obras 

realizadas acarretam aumento efetivo no valor de toda zona limítrofe, em virtude da própria utilização maior dos 

imóveis, simples obras projetadas já provocam aumento imediato e progressivo de preço em toda a região, 

urbana ou rural”. (CRETELLA JÚNIOR, José. Tratado Geral de Desapropriação. Vol. 1. Rio de Janeiro: 

Forense, 1980, p. 150). 

647 “Todavia, no que concerne à desapropriação por zona, entendemos que, se a declaração de utilidade pública 

for omissa a respeito, não haverá possiblidade de editar-se outra, após a conclusão das obras ou serviços ou até 

mesmo depois de seu início”. (SALLES, op. cit., p. 164).  

648 “Admitir que, depois de executada a obra, se viesse declarar e promover a expropriação dos terrenos anexos, 

seria abrir caminho a especulações, em prejuízo do interesse privado. A Administração só declararia o 

expropriamento para revenda quando, após resultados positivos da obra efetuada, percebesse, com segurança, a 

http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?processo=795580&&tipo_visualizacao=RESUMO&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO&p=true
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?processo=795580&&tipo_visualizacao=RESUMO&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO&p=true
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Estado para se valer da desapropriação por zona deve, previamente ao início da obra, 

desapropriar conjuntamente todas as áreas: as necessárias as obras e as destinadas à 

revenda649. Não pode, assim, especificar estas após aquelas. A lei, assim, impõe que o Estado 

se sujeite ao risco de a valorização imobiliária não acontecer.  

A desapropriação por zona requer muitos cuidados por parte do Poder Público, sob 

pena de grandes prejuízos650. Se não ocorrer a valorização imobiliária esperada, o instrumento 

que serviria para diminuir os custos da obra de infraestrutura irá apenas aumentá-los651. Não 

deveria ser utilizada a desapropriação por zona em momentos de instabilidade econômica ou 

político-institucional, em razão das oscilações dos preços de mercado dos imóveis652. Por fim, 

por ocasionar um aumento nos custos iniciais da obra de infraestrutura, em razão da 

desapropriação de áreas não necessárias, preferencialmente dever-se-ia utilizar a 

desapropriação por zona somente no caso de disponibilidade de recursos orçamentários 

extras653. Contudo, nada impede que os valores para a aquisição das áreas para revenda sejam 

                                                                                                                                                                                     
valorização das terras adjacentes. Poderia fazer um jogo de tempo para obter um lucro certo com a revenda”.  

(FAGUNDES, M. Seabra. Da desapropriação no Direito brasileiro. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1949, p. 10). 

649 “Vale dizer: o ato declaratório de utilidade pública deverá abranger não só as áreas indispensáveis à obra ou 

serviço propriamente ditos, mas, também, as áreas contíguas ou as que serão beneficiadas com a extraordinária 

mais-valia e que, por isso, poderão ser objeto de revenda pela Administração”. (SALLES, José Carlos de 

Moraes. A desapropriação à luz da doutrina e da Jurisprudência. 5ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2006, p. 163).  

650 Na França, o referido instituto já gerou prejuízos: “No entanto, todas as experiências dos franceses a este 

respeito não eram tão infelizes. A Rue de L'Opera foi completada em 1876, aqui, a julgar pela experiência 

anterior que a cidade espera pagar $ 13,2oo, ooo aos proprietários dos bens expropriados e recuperar através da 

venda de terrenos excedentários, $ 4,200,000. Contrariamente às previsões, a cidade foi obrigada a pagar mais 

US $ 1, 8oo, ooo pela terra comprada e o custo líquido da empresa foi reduzido para US $ 6,6 mil, ooo" 

(tradução nossa). “Every experience of the French in this regard was not so unhappy, however. The Rue de 

L'Opera was completed in 1876, here, "judging from its previous experience the city expected to pay 

$13,2oo,ooo to the owners of the expropriated property and to recover through the sale of surplus lands, 

$4,200,000. Contrary to expectations, the city was obliged to pay but $1o,8oo,ooo for the land taken and the net 

cost of the undertaking was reduced to $6,6oo,ooo". (HART, Francis. Excess Condemnation a Solution of Some 

Problems of Urban Life, Marquette Law Review, vol. 11, jun. (1927). Available at: 

http://scholarship.law.marquette.edu/mulr/vol11/iss4/5. Acesso em 03/08/2017).   

651 “Por outro lado, nem sempre a mais-valia extraordinária, vislumbrada pelo expropriante, se concretiza em 

condições confirmadoras das previsões, fato que poderá significar prejuízos ao Poder Público em decorrência da 

impossibilidade de se obter, pela revenda, preço sequer equivalente ao pago para a desapropriação das áreas 

abrangidas pela zona que se presumia viesse a ser beneficiada pela valorização”. (SALLES, op. cit., p. 165).  

652 Alertando sobre os riscos que o Estado se sujeita ao utilizar a desapropriação por zona: “Cabe também 

ponderar, a esta altura, que o Estado-Empresário, intervindo indevidamente na área imobiliária, vem sujeitar, 

ainda, os bens públicos que passaram a ser aqueles adquiridos pela desapropriação, aos azares da oferta e da 

demanda, portanto também a eventuais prejuízos e riscos”. (GARCIA, Maria. Inconstitucionalidades da Lei das 

Desapropriações: a questão da revenda. 2ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2007, 82).  

653 Alertando que a desapropriação por zona ocasiona um aumento dos custos iniciais da obra: “Com efeito, 

embora a expropriação por zona tenha o objetivo primordial de, pela revenda das áreas beneficiadas pela 

extraordinária valorização, possibilitar ao Poder Público a obtenção de recursos financeiros para reembolsar-se 

das despesas tidas com a execução da obra principal, exige a mesma, inicialmente, o dispêndio de vultosas 

http://scholarship.law.marquette.edu/mulr/vol11/iss4/5
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pagos com recursos decorrentes dos empréstimos que serão futuramente liquidados com o 

produto das alienações, desde que o lucro compense os juros pagos.  

A desapropriação por zona tem sido recentemente utilizada em grandes obras de 

infraestrutura no mundo. Na Inglaterra, o projeto Crossrail, uma nova via férrea que ligará o 

subúrbio do Sudoeste (Berkshore) ao subúrbio do Leste (Essex) da cidade de Londres, cujos 

gastos previstos giram em torno de 15 bilhões de libras, boa parte do investimento foi paga 

com a revenda de terrenos valorizados pela obra654. Em Changsha, capital da Província de 

Hunan, na China, mais da metade do custo da construção de um grande anel viário com oito 

pistas foi pago com a revenda de terras adjacentes à obra655. 

Por fim, não pode o Estado desapropriar as áreas necessárias de uma obra pública e 

as destinadas à revenda, desistir da obra pública e revender as áreas. Não mais subsistiria a 

finalidade de interesse público que motivou todo o projeto e, consequentemente, que conferia 

o interesse público na revenda das áreas pelo Estado. Haveria uma desnaturalização do 

interesse público para uma mera finalidade especulativa, o que não se admite656.  

Assim, deveria a desapropriação por zona ser mais utilizada no Brasil, em virtude de 

seu grande potencial de captação de recursos para as necessárias obras de infraestrutura de 

transportes.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
verbas pela Administração, quase sempre já onerada com os gastos relativos à obra ou serviços precipuamente 

visados”. (SALLES, José Carlos de Moraes. A desapropriação à luz da doutrina e da Jurisprudência. 5ª edição. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 165).  

654 “Em muitos casos, novas infraestruturas podem ser financiadas de maneira inteligente se o crescente valor 

dos terrenos for aproveitado...o Crossrail 1, que deverá custar 15 bilhões de libras esterlinas, está sendo 

financiado por uma combinação de subvenções do governo, tarifas e aumento do preço de terrenos...a network 

Rail entregará obras no valor de até 2,3 bilhões de libras esterlinas para aprimorar a rede ferroviária existente, 

que serão ressarcidos ao longo de trinta anos por meio de taxas de acesso ao sistema ferroviário. O restante é 

proveniente basicamente da alienação planejada de terras e propriedades excedentes”. (DETTER, Dag; 

FÖLSTER, Stefan. A riqueza pública das Nações: como a gestão de ativos públicos pode impulsionar ou 

prejudicar o crescimento econômico. Tradução Claudia Gerpe Duarte, Eduardo Gerpe Duarte. São Paulo: 

Cultrix, 2016, p. 233/234).  

655 Ibid. p. 238.  

656 “Não é possível expropriar para a realização de obra pública, e, ao invés de realiza-la, vender o terreno. 

Haveria nisso especulação, pois a venda não teria por fim compensar o custo de trabalhos realizados. A sua 

finalidade seria meramente lucrativa e incompatível, portanto, com a natureza do instituto da desapropriação”. 

(FAGUNDES, M. Seabra. Da desapropriação no Direito brasileiro. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1949, p. 10). 
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4.5.3. Combate à corrupção nas obras de infraestrutura  

Obras de infraestrutura têm por característica a necessidade de grandes 

investimentos, participação do setor privado (quer como simples contratado para execução ou 

como concessionário) e a presença de agentes estatais com o poder de disponibilizar grandes 

volumes de recursos orçamentários. Em regra, a escolha do privado que irá participar da obra 

de infraestrutura se dá mediante procedimento que garante a impessoalidade e moralidade. 

Entretanto, num contexto de grandes valores em jogo, numa relação entre agentes públicos e 

agentes privados com grande poder econômico, existe um ambiente propício à corrupção657.  

Existem vários casos recentes de corrupção no Brasil em obras de infraestrutura de 

transporte, com altos valores de ágio pagos pelos cofres públicos. Todos os casos a seguir 

constam das delações premiadas dos executivos da empresa Odebrecht658: i) na obra da linha 

2 do Metro de São Paulo, mediante pagamento de propinas a funcionários públicos da 

Companhia do Metrô, ao então Governador do Estado e a membros do Tribunal de Contas, 

mediante 20 aditivos, o contrato teria tido um ágio de mais de 42 milhões de reais; ii) na 

Linha 6 do Metrô de São Paulo, a licitação teria sido fraudada mediante pagamento de mais 

de 6 milhões de reais para servir de “caixa 2” ao atual Governador do Estado; as obras hoje 

estão paralisadas em razão da empresa não ter obtido, em razão de suas implicações em casos 

de corrupção, o financiamento do BNDES; iii) o denominado “Rodoanel Sul” teria tido um 

ágio de mais de 13 milhões, em razão do pagamento de propinas a funcionários públicos, 

visando à arrecadação de valores para o denominado “caixa 2” da campanha eleitoral. 

                                                           
657 “A estrutura de monopólio de muitos tipos de contratações públicas pode proporcionar uma oportunidade 

significativa para a procura de renda, inclusive nas fases de concessão. A proteção política e a intervenção dada 

às infraestruturas muitas vezes obscurecem a responsabilidade financeira e fornecem cobertura para uma série de 

atividades corruptas e outros maus comportamentos, inclusive na alocação de serviços escassos, excesso de 

pessoal e remunerações excessivamente elevadas. Com dificuldades em estabelecer a relação entre o nível de 

investimento de capital e os resultados dos serviços, a corrupção pode levar a uma má alocação de recursos. A 

grande escala e a duração da infraestrutura criam oportunidades para propinas e subornos associados à sua 

aquisição” (tradução nossa). “The monopoly structure of many types of supply can provide significant 

opportunity for rent-seeking, including in the awards phases. The political protection and intervention given to 

infrastructure often blurs financial accountability, and provides cover for a range of corrupt activities and other 

misbehaviour, including in allocating scarce services, overstaffing and excessively high remunerations. With 

difficulties in establishing the relationship between level of capital investment and service outputs, corruption 

can lead to a misallocation of resources. The large scale and duration of infrastructure creates opportunities for 

kickbacks and bribes associated with procurement”. (ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION 

AND DEVELOPMENT - OECD. Principles for Private Sector Participation in Infrastructure. Disponível em: 

http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/38309896.pdf. Acesso em 02/08/2017). 

658 DELATORES DA ODEBRECHT relatam conluio para obras públicas em SP; veja construções investigadas. G1. Disponível 

em: http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/delatores-da-odebrecht-relatam-conluio-para-obras-publicas-em-sp-

veja-construcoes-investigadas.ghtml. Acesso em 04/08/2017.  

http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/38309896.pdf
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/delatores-da-odebrecht-relatam-conluio-para-obras-publicas-em-sp-veja-construcoes-investigadas.ghtml
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/delatores-da-odebrecht-relatam-conluio-para-obras-publicas-em-sp-veja-construcoes-investigadas.ghtml
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O termo corrupção tem origem na palavra latina rumpere, que tem o significado de 

ruptura. O que se rompe com o ato corrupto é um padrão de conduta previsto para a 

manutenção do interesse coletivo, podendo ser um código moral, um corpo de leis ou regras 

de boa convivência659. Corrupção é uma palavra que abrange várias condutas destinadas à 

obtenção de um ganho indevido, abrangendo condutas entre privados e entre privados e 

Estado. A corrupção abordada neste tópico é aquela que se realiza entre particulares e agentes 

públicos660, com a finalidade de obtenção de ganhos ilícitos, bem como para impedir a entrada 

de novos agentes privados em contratos públicos.  

A corrupção pressupõe o agente público corrompido e o particular beneficiado com o 

ato estatal obtido mediante meios não moralmente legítimos. A atuação estatal gera benefícios 

a determinados grupos econômicos, o que é normal; por exemplo, na construção de uma obra 

de infraestrutura, alguém será contratado e remunerado pela sua atividade, mediante um 

procedimento impessoal de contratação. Entretanto, alguns grupos econômicos661 podem se 

                                                           
659 “O termo corrupção vem do verbo latino rumpere, o que denota uma quebra. O que está quebrado pode ser 

um código de conduta moral ou social ou, mais frequentemente, uma regra administrativa. Este é geralmente o 

caso de um funcionário do governo que usa sua posição para dar privilégios especiais a empresas privadas em 

que ele ou ela tem uma participação pessoal” (tradução nossa). “The term corruption comes from the Latin verb 

rumpere, to break. That which is broken might be a moral or social code of conduct or, more often, an 

administrative rule. This is usually the case of a government official who uses his or her position to give special 

privileges to private businesses in which he or she has a personal stake”. (QUEIROZ, César; VISSER, Alex. 

Corruption, Transport Infrastructure Stock and Economic Development. World Bank Infrastructure Forum, 

Washington, D.C. Disponível em: 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.582.3165&rep=rep1&type=pdf. Acesso em 

30/07/2017). 

660 Conceituando a corrupção entre particulares e o poder público: “A corrupção pode ser vista como um 

comportamento racional por parte dos indivíduos que atuam dentro de um determinado sistema de incentivos que 

torna tal atividade mais ou menos atrativa, podendo ser vista como um comportamento de rent-seeking. A 

corrupção permite que os empresários capturem e mantenham posições monopolistas na economia bem como 

privilégios e transferências de renda. Isto possibilita que os produtores ineficientes continuem nos mercados e 

provê oportunidades para os burocratas e políticos transfiram rendas para si e para os que os apóiam. O resultado 

disto é que, com a politização da alocação dos recursos, os mercados não funcionam de modo adequado, pois os 

produtores ineficientes podem permanecer por um longo período no mercado. O sucesso destes rent-seekers 

estaria relacionado a sua capacidade de influenciar os burocratas governamentais e os políticos, sendo 

favorecidos aqueles que tem maior “capital político”, que é utilizado para influenciar e ter acesso ao governo. A 

corrupção implica ineficiência porque funciona como uma espécie de barreira à entrada e porque gera novas 

oportunidades de rent-seeking. Dado que a intervenção governamental nos mercados cria lucros monopolistas 

através da atividade de rent-seeking, os burocratas governamentais buscam, também, capturar parte daquelas 

rendas. Em primeiro lugar, alocando recursos para se tornarem burocratas e, em segundo lugar, demandando 

suborno daqueles que buscam rendas privilégios e transferências. Isto ocorre porque eles também estão “alertas” 

as oportunidades de obtenção de rendas que surgem e que são criadas pela intervenção governamental na 

economia”. (BALBINOTTO NETO, Giácomo. A percepção da corrupção e suas implicações econômicas: uma 

aplicação ao setor de obras rodoviárias no Estado do RS. Revista do programa de pós-graduação em Economia 

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 2004. Disponível em: 

http://www.ppge.ufrgs.br/ppge/pcientifica/2004_21.pdf. Acesso em 20/02/2017.) 

661 “O elemento ativo, ou seja, o agente corruptor, é, geralmente, ou um grupo econômico, ou uma empresa, ou 

um indivíduo que recorre a esse procedimento imoral para obter do Estado e de órgãos dele dependentes alguma 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.582.3165&rep=rep1&type=pdf
http://www.ppge.ufrgs.br/ppge/pcientifica/2004_21.pdf
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ver dispostos a burlar o modo impessoal de escolha do beneficiário da ação estatal, bem como 

obter ganhos acima dos que iria auferir em decorrência da normal execução do contrato com o 

Poder Público. Para obter tais finalidades, o agente privado oferece vantagens indevidas a 

algum agente público com poder de decisão e consegue obter leis662, contratos e fomentos 

estatais para se enriquecer de forma ilícita663. Dessa forma, a relação664 entre o Estado e os 

grupos econômicos, que deveria ser sempre um meio para atingir o interesse público, pode se 

tornar um instrumento para obtenção de ganhos ilícitos para o agente público corrompido e 

para o agente privado corruptor665.  

O Brasil foi apontado pelo Fórum Econômico Mundial666 como o 4º País mais 

corrupto do mundo, atrás apenas da Venezuela, Bolívia e Chade. Se os recursos desviados 

pela corrupção tivessem sido aplicados na infraestrutura nacional, o Brasil estaria numa 

situação muito melhor que a atual. Segundo estudo da Federação das Indústrias do Estado de 

São Paulo, o custo da corrupção atingiu a cifra média de 69 bilhões por ano, valor equivalente 

a 2,3% do PIB de 2010667. Nem mesmo um evento de grande porte como a Copa do Mundo 

de 2014 conseguiu mobilizar o governo brasileiro para realizar obras que pudessem melhorar 

o transporte nas grandes cidades brasileiras; o que se viu pelo Brasil como resultado das obras 

de infraestrutura destes dois grandes eventos foi corrupção, incompetência e malversação de 

                                                                                                                                                                                     
vantagem, quase sempre de natureza econômica”. (PINTO, Francisco Bilac Moreira. Enriquecimento Ilícito no 

Exercício de Cargos Públicos. Rio de Janeiro: Forense, 1960, p. 59-60).  

662 No esquema de corrupção da empresa Odebrecht, foram relatadas compra de parlamentares para que 

aprovassem projetos de lei de interesse da referida empresa. (BARCA, Antônio Giménez. Delação da Odebrecht 

revela troca de leis por doações a campanhas do PMDB. El País. 16/2/2016. Disponível em: 

https://brasil.elpais.com/brasil/2016/12/10/politica/1481402883_207587.html. Acesso em 17/12/2016). 

663 “O fulcro da corrupção poderá ser encontrado nos motivos que impelem os seus inúmeros agentes ativos a 

arrancar do Estado leis, atos ou contratos administrativos que favoreçam seus respectivos interesses”. (PINTO, 

op. cit., p.63).  

664 Sobre a alteração da relação entre o Estado e grupos econômicos: “...o clima em que se opera a corrupção é o 

que é criado pelo desprezo das regras de decência e de austeridade nas relações recíprocas entre o Estado e os 

órgãos dele dependentes, de um lado e os grupos econômicos, as empresas e os indivíduos isoladamente, do 

outro”. (Ibid., 60). 

665 Sobre o desvio do Estado de sua finalidade, em razão da corrupção: “Os ‘grupos de pressão’ e os outros 

agentes ativos da corrupção atuam no sentido de desviar o Estado do seu roteiro normal, a fim de que a lei, o ato 

ou contrato administrativo contemplem especialmente interesses privados que eles advogam e representam, os 

quais colidem sempre com o interesse público. É, consequentemente, no choque entre o interesse público e o 

interesse privado, que se encontra a causa da corrupção política e administrativa”. (Ibid., p. 63).  

666 WORLD ECONOMIC FORUM. The Global Competitiveness Report 2016–2017: Ethics and corruption. 

Disponível em: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index/competitiveness-

rankings/#series=GCI.A.01.01.02. Acesso em 21/02/2017.   

667 FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - FIESP. Relatório Corrupção: custos 

econômicos e propostas de combate. Março de 2010. Disponível em: http://www.fiesp.com.br/arquivo-

download/?id=2021. Acesso em 20/02/2017.  

https://brasil.elpais.com/brasil/2016/12/10/politica/1481402883_207587.html
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index/competitiveness-rankings/#series=GCI.A.01.01.02
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index/competitiveness-rankings/#series=GCI.A.01.01.02
http://www.fiesp.com.br/arquivo-download/?id=2021
http://www.fiesp.com.br/arquivo-download/?id=2021
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verbas públicas por parte dos governantes, resultando em diversos “elefantes brancos668” que 

em nada contribuíram para a melhoria da infraestrutura de transportes no país. 

Quanto maior o índice de corrupção de um país, menor o seu estoque de 

infraestrutura669. A corrupção torna os investimentos estatais em infraestrutura menos 

eficazes, em razão dos altos valores desviados670. A pobreza é fomentada pela corrupção, 

visto que valores orçamentários obtidos pelos corruptos geralmente beneficiam a elite 

empresarial e política, gerando escassez de recursos que poderiam ser aplicados em 

investimentos socialmente relevantes, capazes de ocasionar a redução das desigualdades 

sociais671.  

Um país corrupto é mais susceptível de ser capturado por forças políticas extremistas 

que professam discursos de combate à corrupção e controle da sociedade, com graves riscos 

aos direitos fundamentais e à democracia, em razão do descrédito das instituições perante a 

                                                           
668 “Nada é tão deprimente em uma economia em desenvolvimento como a presença de elefantes brancos. Nós 

definimos um elefante branco como um projeto com um superávit social negativo” (tradução nossa). “Nothing is 

as depressing in a developing economy as the presence of white elephants. We define a white elephant to be a 

project with a negative social surplus”. (ROBINSON, James A.; TORVIKC, Ragnar. White elephants. Journal 

of Public Economics nº 89, 2005, p. 197 – 210. Doi: 10.1016/j.jpubeco.2004.05.004. Disponível em: 

http://scholar-harris.uchicago.edu/sites/default/files/jamesrobinson/files/jr_whiteelephants.pdf. Acesso em 

04/08/2017). 

669 “Usando a densidade de estradas pavimentadas (km por população) como referencial para a disponibilidade 

de infraestrutura de transporte de um país, a comparação dos dados entre países indica que, em geral, os países 

que são menos corruptos possuem maior quantidade de infraestrutura de transporte” (tradução nossa). “Using the 

density of paved roads (km per population) as a proxy for a country’s availability of transport infrastructure, 

comparison of the data across countries indicates that, in general, countries perceived to be less corrupt have 

higher amount of transport infrastructure. “Using the density of paved roads (km per population) as a proxy for a 

country’s availability of transport infrastructure, comparison of the data across countries indicates that, in 

general, countries perceived to be less corrupt have higher amount of transport infrastructure”. (QUEIROZ, 

César; VISSER, Alex. Corruption, Transport Infrastructure Stock and Economic Development. World Bank 

Infrastructure Forum, Washington, D.C. Disponível em: 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.582.3165&rep=rep1&type=pdf. Acesso em 

30/07/2017).  

670 “Os governos geralmente investem uma parte substancial de seus recursos no desenvolvimento das 

infraestruturas de transporte. Assim, esses investimentos representam oportunidades relativamente grandes de 

desvio ilícito de fundos públicos. Parece provável, portanto, que quanto mais corrupção existe em um país, 

menos eficaz serão os investimentos feitos em sua infraestrutura e, consequentemente, menor será o estoque de 

infraestrutura produtiva disponível no país” (tradução nossa). “Governments typically invest a substantial part of 

their resources in the development of transport infrastructure. Thus, these investments represent relatively large 

opportunities for illicit diversion of public funds. It seems likely therefore that the more corruption there is in a 

country, the less effective would be the investments made on its infrastructure and, consequently, the lower 

would be the country's available stock of productive infrastructure”. (Ibid.) 

671 "A corrupção pode desviar os recursos públicos para além da infraestrutura, mas também de outras áreas 

vitais, como programas sociais e educação, onde o potencial de suborno é menor. Ao beneficiar de forma ilícita 

os mais ricos, a corrupção também contribui para o aumento da desigualdade na distribuição de renda" (tradução 

nossa). “Corruption can divert public resources away from not only infrastructure but also other vital areas, such 

as social programs and education, where the potential for bribes is smaller. By illicitly benefiting the richer, 

corruption also contributes to increased inequality in income distribution”. (Ibid.) 

http://scholar-harris.uchicago.edu/sites/default/files/jamesrobinson/files/jr_whiteelephants.pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.582.3165&rep=rep1&type=pdf
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população672. Até mesmo a arrecadação fiscal é prejudicada pela corrupção, visto que ocorre 

um incentivo para as empresas e cidadãos migrarem para a economia informal, tendo em vista 

que os valores dos tributos pagos por estes acabam sendo desviados de suas finalidades 

públicas para o enriquecimento de agentes corruptos673. Por fim, as obras públicas de 

infraestrutura perdem a credibilidade, visto que, para criar oportunidades de desvios de 

dinheiro, é comum a realização de obras públicas irrelevantes, caras e que em nada 

contribuem para o interesse público674, os denominados “elefantes brancos”675.  

Sem o combate à corrupção676, dificilmente o Brasil poderá ter uma infraestrutura de 

transportes adequada às suas necessidades de crescimento econômico e desenvolvimento 

                                                           
672 “A corrupção enfraquece a confiança pública no governo e, portanto, pode tender a apoiar políticos 

extremistas que prometem não apenas reduzir a corrupção, mas aumentar substancialmente o controle político 

sobre a sociedade” (tradução nossa). “Corruption weakens public confidence in government and therefore may 

tend to support extremist politicians who promise not only reduced corruption but substantially increased 

political control over society”. (QUEIROZ, César; VISSER, Alex. Corruption, Transport Infrastructure Stock 

and Economic Development. World Bank Infrastructure Forum, Washington, D.C. Disponível em: 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.582.3165&rep=rep1&type=pdf. Acesso em 

30/07/2017) 

673 “A corrupção pode prejudicar a capacidade dos governos de cobrar receitas públicas, à medida que as 

atividades empresariais mudam para a economia informal para evitar o governo completamente. No pior dos 

casos, os cidadãos e os empresários simplesmente optam pela economia ilegal e acima de tudo confiam no crime 

organizado para se proteger de um Estado suspeito e outros que buscam interferir nas suas operações” (tradução 

nossa). “Corruption can undercut governments' ability to collect public revenues, as business activities shift into 

the shadow economy to avoid government altogether. In the worst case, citizens and business people simply opt 

out of the legal, above-ground economy and rely on organized crime to provide protection from both a suspect 

state and others who seek to interfere with their operations”. (Ibid.) 

674 Sobre a criação de elefantes brancos como instrumento de corrupção: “A literatura jornalística trata os 

elefantes brancos como os piores sintomas da megalomania dos governantes. No entanto, uma explicação mais 

plausível é que eles constituem alguma forma de redistribuição ineficiente de recursos públicos, mas servem de 

instrumento para aumentar a renda de um determinado círculo de poder político” (tradução nossa). “The 

journalistic literature treats white elephants as the worst symptoms of the megalomania of rulers. Yet, a more 

plausible explanation is that they constitute some form of inefficient redistribution. They are basically an 

instrument used to raise the income of a particular constituency”. (ROBINSON, James A.; TORVIKC, Ragnar. 

White elephants. Journal of Public Economics nº 89, 2005, p. 197 – 210. Doi: 10.1016/j.jpubeco.2004.05.004. 

Disponível em: http://scholar-harris.uchicago.edu/sites/default/files/jamesrobinson/files/jr_whiteelephants.pdf. 

Acesso em 04/08/2017). 

675 “A corrupção pode prejudicar a alocação ótima de recursos dentro de uma economia. Um padrão comum é 

que os governantes de um país ou altos funcionários contratam multinacionais para projetos de investimento 

excessivamente dispendiosos e inadequados ("elefantes brancos") como forma de criar oportunidades de 

suborno. Além disso, os subornos pagos aos altos funcionários são frequentemente depositados fora do país, em 

vez de serem reinvestidos no país” (tradução nossa). “Corruption can undermine the optimum allocation of 

resources within an economy. One common pattern is that a country's rulers or top officials contract with 

multinationals for excessively expensive and inappropriate investment projects ("white elephants") as a way of 

creating bribe opportunities. Furthermore, bribes paid to top officials are frequently deposited outside the 

country, rather than reinvested within the country”. (QUEIROZ, op. cit.) 

676 “Os projetos de infraestrutura devem ser livres de corrupção em todos os níveis e em todas as fases do 

projeto. As autoridades públicas devem tomar medidas eficazes para assegurar a integridade e responsabilidade 

do setor público e privado e estabelecer procedimentos adequados para deter, detectar e sancionar a corrupção” 

(tradução nossa). “Infrastructure projects should be free from corruption at all levels and in all project phases. 

Public authorities should take effective measures to ensure public and private sector integrity and accountability 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.582.3165&rep=rep1&type=pdf
http://scholar-harris.uchicago.edu/sites/default/files/jamesrobinson/files/jr_whiteelephants.pdf
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social. Um país tomado pela corrupção se desvia de seu objetivo de atender ao interesse 

público677, com prejuízos a toda a sociedade678. O enriquecimento do agente corrupto e 

corruptor se dá mediante o empobrecimento de toda a coletividade679. A corrupção impede o 

crescimento econômico pleno de um País680. Os investimentos privados idôneos são inibidos 

pela corrupção, visto que esta aumenta os custos dos investimentos e traz insegurança 

jurídica681. Também, os investimentos públicos são inibidos pela corrupção, visto que parte 

dos escassos valores orçamentários que poderiam gerar novas infraestruturas são consumidos 

no custo da corrupção dos agentes públicos e privados, bem como a qualidade das obras 

                                                                                                                                                                                     
and establish appropriate procedures to deter, detect and sanction corruption”. (ORGANISATION FOR 

ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT - OECD. Principles for Private Sector Participation in 

Infrastructure. Disponível em: http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/38309896.pdf. Acesso em 

02/08/2017).    

677 “Toda vez que a ética funcional é violada, a ação do Estado se afasta de seus objetivos, passando a servir a 

indivíduos, empresas ou grupos econômicos, em detrimento da economia coletiva”.  (PINTO, Francisco Bilac 

Moreira. Enriquecimento Ilícito no Exercício de Cargos Públicos. Rio de Janeiro: Forense, 1960, p.71).  

678 “A corrupção distorce o papel legítimo do governo e é dispendioso para a sociedade. Pode assumir muitas 

formas e formas. A corrupção pode ser definida como o incumprimento intencional do princípio da "distância 

dos relacionamentos", que indica que as relações pessoais ou familiares não devem desempenhar um papel nas 

decisões econômicas de agentes econômicos privados ou funcionários do governo. De forma mais simples, a 

corrupção pode ser vista como o uso de cargos públicos para ganhos ilícitos” (tradução nossa). “Corruption 

distorts the legitimate role of government and is costly to society. It may take in many shapes and forms. 

Corruption can be defined as the intentional noncompliance with the principle of “arm’s-length relationship,” 

which implies that personal or family relationships ought not to play a role in economic decisions by private 

economic agents or government officials. More simply, corruption can be viewed as the use of public office for 

illicit gain”. (QUEIROZ, César; VISSER, Alex. Corruption, Transport Infrastructure Stock and Economic 

Development. World Bank Infrastructure Forum, Washington, D.C. Disponível em: 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.582.3165&rep=rep1&type=pdf. Acesso em 

30/07/2017) 

679 “Ao enriquecimento ilícito dos governantes corresponde necessariamente, como contraprestação fatal, o 

empobrecimento do povo, sob a forma de agravação de suas condições de vida”. (PINTO, op. cit., p. 22).  

680 “A corrupção desvia os recursos dos pobres para os ricos, aumenta o custo de negócios, distorce os gastos 

públicos, afasta os investidores estrangeiros. A corrupção é uma barreira importante para o desenvolvimento 

sólido e equitativo. Por esta razão, as organizações internacionais de desenvolvimento têm se preocupado com a 

corrupção em seus países clientes. Como exemplo, o Banco Mundial prometeu que não tolerará a corrupção nos 

programas que apoia: ‘Se encontrarmos evidências de corrupção em projetos nos quais estamos envolvidos, 

cancelaremos os projetos’ (tradução nossa). “Corruption diverts resources from the poor to the rich, increases the 

cost of running businesses, distorts public expenditures, deters foreign investors. Corruption is a major barrier to 

sound and equitable development. For this reason, international development organizations have been concerned 

with corruption in their client countries. As an example, the World Bank has vowed that it will not tolerate 

corruption in programs that it supports: “If we find evidence of corruption in projects in which we are involved, 

we will cancel the projects”. (QUEIROZ, op. cit.). 

681 “A priori, pode-se afirmar que a corrupção prejudicaria a sociedade em vista dos seus efeitos sobre a redução 

dos investimentos, do nível do produto, da produtividade e da eficiência econômica. A lógica econômica do 

efeito da corrupção sobre o investimento, canal de transmissão, dar-se-ia em virtude da repercussão sobre a taxa 

de retorno, visto que a corrupção atuaria como uma despesa que encareceria as inversões e com isso o custo de 

oportunidade exigido seria maior, retardando ou evitando a realização do investimento pela iniciativa privada”. 

(CAMPOS, Francisco de Assis Oliveira; PEREIRA, Ricardo A. de Castro. Corrupção e ineficiência no Brasil: 

Uma análise de equilíbrio geral. Estudos Econômicos. São Paulo, vol.46, n.2, abr.-jun. 2016, p. 373-408. 

http://dx.doi.org/10.1590/0101-416146244rpf).  

http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/38309896.pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.582.3165&rep=rep1&type=pdf
http://dx.doi.org/10.1590/0101-416146244rpf
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públicas tendem a ser pior em um ambiente corrupto, o que ocasiona despesas posteriores de 

conservação e manutenção682. A corrupção ocasiona a privatização da vida pública e da 

atividade estatal683.  

Deve o Brasil repensar a forma como combate institucionalmente a corrupção. Tem 

havido um enfoque na criminalização. Entretanto, a criminalização da corrupção não tem se 

mostrado eficiente, em razão do baixo índice de condenações, em como pela abertura de 

espaço para um exacerbado ativismo judicial em políticas públicas, o que pode levar à 

entraves na atividade estatal de planejamento da infraestrutura. O combate à corrupção no 

Brasil não tem se mostrado eficaz, visto que centrado somente na punição, não havendo meios 

eficientes de prevenir a ocorrência dos desvios éticos dos agentes estatais. Somente após a 

consumação dos atos e dos prejuízos aos cofres públicos é que a corrupção é atacada. E 

mesmo assim, os casos se repetem684, com as mesmas características, o que revela uma 

fragilidade das instituições estatais na prevenção da corrupção e de seus danosos efeitos685. 

Sobre a ineficácia da política de criminalização da corrupção: 

 

Existem dois motivos principais pelos quais a criminalização da corrupção 

parece ser uma estratégia equivocada de combate à corrupção. O primeiro 

motivo é que se criminaliza um grande número de atitudes sem conseguir 

                                                           
682 Sobre os efeitos da corrupção nos investimentos públicos: “A corrupção também reduz os insumos públicos 

(infraestrutura e serviços públicos), levando a reduções na produtividade do capital privado, por exemplo, no 

caso de a corrupção ser decorrente da redução da qualidade e quantidade dos materiais e equipamentos das obras 

de infraestrutura, a vida útil dessas obras deve ser reduzida e a possibilidade de defeitos e disfunções pode 

repercutir diretamente sobre a produtividade dos agentes econômicos demandadores destes instrumentos 

públicos”. (CAMPOS, Francisco de Assis Oliveira; PEREIRA, Ricardo A. de Castro. Corrupção e ineficiência 

no Brasil: Uma análise de equilíbrio geral. Estudos Econômicos. São Paulo, vol.46, n.2, abr.-jun. 2016, p. 373-

408. http://dx.doi.org/10.1590/0101-416146244rpf). 

683 Sobre a privatização da vida pública: “Dessa forma, o núcleo da reforma política deve se estruturar na 

“desprivatização” da vida pública e no “aumento da representatividade e da responsabilidade” dos partidos, o 

que implicaria a diminuição de seu número”. (FONSECA, Francisco. Desvendando os Mitos sobre a Corrupção. 

In: BIASOTO JUNIOR, Geraldo; SILVA, Luiz Antônio Palma e. Aporias para o planejamento público. São 

Paulo: Fundap, 2013, p. 75-86). 

684 Sobre a ineficácia do controle à corrupção no Brasil: “a abundância de leis, no entanto, não parece ser 

suficiente para coibir as condutas que especificamente indicam como vedadas. Da mesma forma, a profusão de 

órgãos de controle não redunda em prevenção dessas condutas, que se repetem sistematicamente”. 

(MAXIMIANO, Antônio Cesar Amaru; NOHARA, Irene Patrícia. Gestão Pública: abordagem integrada da 

Administração e do Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2017, p. 391).  

685 “As instituições brasileiras que atuam no ciclo do combate à corrupção apresentam um paradoxo: elas são 

fortes, ativas e relativamente bem estruturadas (muitas são independentes e seus funcionários são bem formados 

e remunerados), mas o resultado final é fraco, pois muitos casos só são descobertos depois de grandes prejuízos 

ao erário, a punição demora ou não acontece, e os casos de corrupção se repetem – ou seja, não conseguimos 

preveni-los”. (OLIVIERI, Cecília. Combate à Corrupção e Controle Interno. In: In: BIASOTO JUNIOR, 

Geraldo; SILVA, Luiz Antônio Palma e. Aporias para o planejamento público. São Paulo: Fundap, 2013, p. 

87/98).  

http://dx.doi.org/10.1590/0101-416146244rpf
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diferenciar e punir as mais graves. Não se consegue punir as mais graves em 

virtude de um processo penal ultrapassado, que impede a sanção, facilita 

apelações contínuas e favorece a prescrição dos crimes. Além disto, quando 

se trata da esfera criminal, principalmente, merecem destaque a dificuldade 

para a produção de provas e o fato de que, normalmente, estes crimes têm 

conexões internacionais, o que dificulta ainda mais a condenação, tendo em 

vista a necessidade de cooperação jurídica entre diferentes países. Na esfera 

criminal, o problema do controle da corrupção deixa de ser um problema de 

controle burocrático para se tornar um problema de controle judicial. A 

criminalização da corrupção contribui para o empoderamento das 

instituições judiciais, deslocando a representação política da esfera 

parlamentar para o sistema de justiça. Assim, os brasileiros passam a 

perceber o Poder Judiciário como uma instituição menos corrompida e mais 

confiável que as câmaras municipais, o Senado Federal e a Câmara dos 

Deputados. No entanto, o Judiciário tem se mostrado ineficiente em relação 

à corrupção, em particular em relação aos crimes que envolvem o foro 

especial. Apesar da sucessão de casos de corrupção na vida pública 

brasileira, é baixo o índice de condenações criminais, criando uma sensação 

de impunidade que paira sobre a política brasileira686. 

 

Um caminho que não pode ser seguido é vincular a ação do Estado à corrupção, 

justificando, assim, um desmonte estatal687. O próprio projeto privatizador688 foi realizado 

mediante corrupção em vários países689. Conforme lição de Detter e Fölster: 

                                                           
686 FILGUEIRAS, Fernando; AVRITZER, Leonardo. Corrupção e Controles Democráticos no Brasil. In: 

CARDOSO JR., José Celso; BERCOVICI, Gilberto. República, Democracia e Desenvolvimento: contribuições 

ao Estado brasileiro contemporâneo. Brasília: IPEA, 2013, p. 209-235. 

687 Discorrendo sobre o entendimento de que, com a diminuição do Estado se diminui a corrupção: “Dentro do 

contexto de liberalização do mercado e de reforma do Estado, o aparato estatal passou a ser visto como o espaço 

natural dos vícios, onde a corrupção não é uma exceção, mas a própria regra, tendo em vista o comportamento 

rent-seeking e a opacidade em relação à sociedade. A corrupção afetaria os investimentos e emperraria o 

desenvolvimento econômico ao introduzir um sistema de cobrança de propinas no interior dos órgãos 

burocráticos, que maximizam os custos da corrupção para os cidadãos. Nesta chave de abordagem da corrupção, 

a consequência necessária seria a ampliação das desigualdades pelas distorções criadas na distribuição da renda. 

Este problema demandaria um conjunto de reformas no sistema econômico e no sistema político que reduzisse o 

tamanho das burocracias públicas e os monopólios estatais, bem como ampliasse os mecanismos de controle pela 

introdução de agências especializadas no combate à corrupção, por meio de controle interno e externo deste tipo 

de prática. As reformas devem reduzir os incentivos à corrupção, por um conjunto de mudanças institucionais 

que diminuam o papel do Estado na sociedade e proporcionem a transparência como recurso prioritário nos 

arranjos institucionais”. (Ibid.). 

688 “Ora, a corrupção não tem apenas custos econômicos, mas custos políticos extremamente elevados, que não 

se referem apenas ao dinheiro despendido com subornos e propinas, mas também estão relacionados com a 

questão da legitimidade política, da cultura política e dos valores políticos, bem como da própria moralidade. 

Ainda, a abordagem economicista ignora uma segunda questão de importância fundamental: o enfraquecimento 

do Estado provocado pela introdução acrítica do liberalismo no mundo em desenvolvimento, isto é, a maneira 

como o assim chamado neoliberalismo foi introduzido no mundo em desenvolvimento (Pereira e Margheritis, 

2007) gerou um privatismo predatório diretamente ligado aos casos de corrupção. É o caso do processo de 

privatizações ocorrido na Rússia, quando do fim da antiga União Soviética, ou na América Latina, ao longo da 

década de 1990” (Ibid.) 

689 “Os programas de privatização em alguns países levaram à percepção pública da corrupção generalizada 

principalmente na forma de apropriação indevida de propriedade pública, prejudicando assim o apoio aos 

governos e a reforma. Tal é o caso em que as reformas econômicas, incluindo os programas de privatização, são 
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O processo de privatização em si oferece oportunidades tentadoras para o 

enriquecimento rápido, gerando o risco de capitalismo clientelista, corrupção 

pura e simples, regulamentações contraproducentes e venda de ativos com 

grandes descontos para apaziguar grupos de interesses especiais690.  

 

Sem o Estado, os fins perseguidos pela corrupção, quais sejam, o domínio pelo poder 

econômico de mercados e manutenção de monopólios mediante eliminação da concorrência, 

serão alcançáveis de forma ainda mais fácil691. Assim, não se combate a corrupção eliminando 

o Estado692, mas aperfeiçoando as instituições governamentais693.  

                                                                                                                                                                                     
percebidas para beneficiar um grupo seleto de empresários bem conectados” (tradução nossa) ”. “Privatization 

programs in some countries have led to public perception of widespread corruption mostly in the form of 

misappropriation of public property, thus undermining support for governments and for reform. Such is the case 

where economic reforms, including privatization programs, are perceived to benefit a select group of well-

connected entrepreneurs”. (QUEIROZ, César; VISSER, Alex. Corruption, Transport Infrastructure Stock and 

Economic Development. World Bank Infrastructure Forum, Washington, D.C. Disponível em: 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.582.3165&rep=rep1&type=pdf. Acesso em 

30/07/2017). 

690 DETTER, Dag; FÖLSTER, Stefan. A riqueza pública das Nações: como a gestão de ativos públicos pode 

impulsionar ou prejudicar o crescimento econômico. Tradução Claudia Gerpe Duarte, Eduardo Gerpe Duarte. 

São Paulo: Cultrix, 2016, p. 25.  

691 “O efeito, em muitas sociedades que promoveram políticas de liberalização do mercado indiscriminadas e 

sem critérios de regulação, foi o da ampliação da corrupção. A própria agência internacional responsável por 

defender e promover a plena liberalização do mercado, o Banco Mundial, não ficou imune à corrupção”. 

(FILGUEIRAS, Fernando; AVRITZER, Leonardo. Corrupção e Controles Democráticos no Brasil. In: 

CARDOSO JR., José Celso; BERCOVICI, Gilberto. República, Democracia e Desenvolvimento: contribuições 

ao Estado brasileiro contemporâneo. Brasília: IPEA, 2013, p. 209-235.).  

692 Sobre a errônea associação entre o desmonte do Estado e o combate à corrupção: “A análise moralista aqui – 

que enxerga a corrupção como consequência do estatismo, num processo que se imiscui às teses neoliberais – 

aparece como fato explicativo para a necessidade de privatização, mas seus intérpretes a invocam seletivamente, 

uma vez que a própria privatização foi envolta em espessa névoa quanto à transparência e à equidade no que 

tange ao processo que a viabilizou”.  (FONSECA, Francisco. Desvendando os Mitos sobre a Corrupção. In: 

BIASOTO JUNIOR, Geraldo; SILVA, Luiz Antônio Palma e. Aporias para o planejamento público. São Paulo: 

Fundap, 2013, p. 75-86). 

693 “Nos países na qual a alocação dos recursos tenha sido politizada, a burocracia estatal torna-se a principal 

estrutura para a alocação dos recursos e não mais o mercado. Deste modo, tem-se que os indivíduos irão buscar 

adquirir os direitos sobre as posições monopolistas criadas pelo governo. Assim, a corrupção burocrática pode 

ser vista como um comportamento de rent-seeking que está associado à intervenção governamental na economia. 

Entretanto, verifica-se que, em algumas nações, como o Canadá, Dinamarca, Finlândia, Suécia e Holanda, há 

uma significativa participação do setor público na economia, tanto no que se refere ao nível de impostos como de 

gastos governamentais, não ocorrendo, entretanto, nesses países, uma significativa percepção da corrupção, 

muito pelo contrário. Portanto, o que é importante ter-se em conta não é necessariamente os níveis de gastos e 

impostos, mas o modo pelo qual o Estado opera e realiza as suas funções, e quais as atividades que permitem que 

a corrupção surja, entendida esta, como um fenômeno de rent-seeking. É neste contexto que se faz sentir a 

importância das instituições e da estrutura de governança de um país”. (BALBINOTTO NETO, Giácomo. A 

percepção da corrupção e suas implicações econômicas: uma aplicação ao setor de obras rodoviárias no Estado 

do RS. Revista do programa de pós-graduação em Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS). 2004. Disponível em: http://www.ppge.ufrgs.br/ppge/pcientifica/2004_21.pdf. Acesso em 

20/02/2017.) 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.582.3165&rep=rep1&type=pdf
http://www.ppge.ufrgs.br/ppge/pcientifica/2004_21.pdf
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A corrupção encontra um ambiente de grande acolhida nos países em que o agente 

privado e o servidor público têm muito a ganhar com a corrupção e pouco a perder se forem 

descobertos694. Devem ser adotadas medidas que valorizem os rendimentos dos servidores 

públicos695, bem como a criação de instrumentos que levem à rápida perda do cargo em caso 

de desvios éticos e funcionais696. As contratações públicas devem ser mais padronizadas, 

diminuindo, o máximo possível, a discricionariedade dos agentes públicos, o que diminui a 

possibilidade de negociações escusas697. A exigência de compromisso de não pagamento de 

                                                           
694 "Evidências de vários países mostram que a corrupção prospera quando os funcionários públicos e os agentes 

privados têm muito a ganhar e pouco a perder. Além disso, regras incertas, regulação pesada e controles 

generalizados conferem aos funcionários um poder excepcional, oportunidades para buscar subornos e ampla 

margem para se apropriar da riqueza pública. O baixo pagamento oficial de funcionários públicos que prevalece 

em muitos países proporciona um forte incentivo para complementar os salários através de práticas corruptas. 

Em alguns países, as oportunidades de lucro através da corrupção representam o principal incentivo para 

permanecer no serviço público. Estima-se que, em alguns países, a corrupção leva a uma perda de recursos de 

20% para desenvolvimento de infraestrutura. Se uma perda média de 3 por cento é aceita como um valor 

indicativo para os países em desenvolvimento, isso se traduz em uma perda anual de US $ 6 bilhões para 

infraestrutura em geral, ou cerca de US $ 2,2 bilhões anuais para infraestrutura de transporte" (tradução nossa). 

“Evidence from a number of countries shows that corruption thrives when both public officials and private 

agents have much to gain and little to lose. Moreover, uncertain rules, heavy regulation, and pervasive controls 

give officials exceptional power, opportunities to seek bribes, and wide scope for appropriating public wealth. 

The low official pay of public servants which prevails in many countries provides a strong incentive to 

supplement salaries through corrupt practices. In some countries, opportunities for gain through corruption 

represents the main incentive to remain in public service. It has been estimated that in some countries corruption 

leads to a 20 percent loss of funds for infrastructure development. If an average 3 percent loss is accepted as an 

indicative value for developing countries, this translates into a $6 billion annual loss for infrastructure in general, 

or some $2.2 billion annually for transport-associated infrastructure”. (QUEIROZ, César; VISSER, Alex. 

Corruption, Transport Infrastructure Stock and Economic Development. World Bank Infrastructure Forum, 

Washington, D.C. Disponível em: 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.582.3165&rep=rep1&type=pdf. Acesso em 

30/07/2017).  

695 “Salários mais altos para funcionários públicos reduzem a atração de subornos. Embora possa não ser viável 

que um país aumente os salários de um serviço público com excesso de pessoal, seria desejável aumentar os 

salários na sequência da reforma do serviço público” (tradução nossa). “Higher salaries for public officials 

reduce the attraction of bribes. While it may not be feasible for a country to increase salaries of an overstaffed 

public service, arguably it would make sense to increase the salaries following reform of the public servisse”. 

(Ibid.). 

696 “Na medida em que a corrupção é o abuso do cargo público para ganhos privados, os perpetradores têm um 

pé no mundo legítimo; eles estão assim ao alcance de incentivos ou ameaças - como a remoção do cargo - que 

pode persuadi-los a mudar seus caminhos” (tradução nossa). “To the extent that corruption is the abuse of public 

office for private gain, its perpetrators have one foot in the legitimate world; they are thus within reach of 

incentives or threats-- such as removal from office--that may persuade them to change their ways”. (Ibid.). 

697 “As instituições multilaterais de desenvolvimento, como o Banco Asiático de Desenvolvimento, o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento e o Banco Mundial, emitiram documentos de licitação padrão ou padrão 

para aquisição de bens e obras. Os países foram instados a usar esses formulários e procedimentos ao comprar 

coisas com o dinheiro emprestado por esses bancos. Um propósito era reduzir as possibilidades de propinas, 

colusão e outros esquemas corruptos. O uso de ofertas competitivas seladas provoca competição entre os 

fornecedores e, juntamente com outras regras, delimita a discrição dos agentes do comprador, reduzindo assim as 

oportunidades de propinas” (tradução nossa). “Multilateral development institutions such as the Asian 

Development Bank, the Inter-American Development Bank, and the World Bank have issued sample or standard 

bidding documents for the procurement of goods and works. Countries have been urged to use these forms and 

procedures when buying things with money loaned by these banks. One purpose was to reduce the possibilities 

for kickbacks, collusion, and other corrupt schemes. The use of sealed competitive bids elicit competition among 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.582.3165&rep=rep1&type=pdf
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propina pelos agentes privados que participem de contratações públicas pode gerar bons 

resultados698.  

Outra medida fundamental para o aprimoramento das instituições governamentais no 

Brasil é reformar o sistema de financiamento eleitoral o qual propicia um ambiente favorável 

à compra de favores de futuros dirigentes estatais699. As eleições, em razão da falta de cultura 

política da população, são ganhas no Brasil não por propostas, mas por meio de marketing 

realizado em campanhas eleitorais de custos altíssimos700, financiadas por agentes privados 

que investem fortunas nos caixas dos partidos políticos em busca de futuras benesses estatais. 

Na última campanha eleitoral (2014) para a Presidência da República, os dois candidatos que 

disputaram o segundo turno das eleições gastaram mais de 534 milhões de reais em suas 

campanhas eleitorais701. Ademais, durante o curso do mandato, os membros dos poderes 

Executivo e Legislativo eleitos iniciam novas negociações com os mesmos detentores do 

poder econômico que já financiaram suas campanhas, mediante novas trocas de favores para 

obter recursos para a próxima campanha eleitoral, como forma de se manter no poder702.  

                                                                                                                                                                                     
the suppliers and, along with other rules, delimit the discretion of the purchaser’s agents, thereby reducing the 

opportunities for kickbacks”. (QUEIROZ, César; VISSER, Alex. Corruption, Transport Infrastructure Stock and 

Economic Development. World Bank Infrastructure Forum, Washington, D.C. Disponível em: 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.582.3165&rep=rep1&type=pdf. Acesso em 

30/07/2017). 

698 “O objetivo de uma "promessa sem corrupção" é desencorajar subornos, comprometendo as empresas a 

oferecer uma base livre de suborno. Um ‘compromisso de não corrupção’ pode reduzir o custo de licitação, 

aumentar a concorrência e baixar os preços. A forma mais básica da garantia de não corrupção é uma carta do 

diretor executivo de cada empresa de licitação, prometendo que a empresa não subornará para obter o contrato 

ou durante a implementação do contrato” (tradução nossa). “The objective of a “no bribery pledge” is to 

discourage bribes, by committing firms to bid on a bribe-free basis. A “no bribery pledge” may reduce the cost 

of bidding, increase competition and lower prices. The most basic form of the no bribery pledge is a letter from 

the chief executive of each bidding company promising that the firm will not bribe to obtain the contract or 

during contract implementation”. (Ibid.). 

699 “O problema da corrupção no Brasil deve ser pensado não na dimensão do moralismo e da lógica criminal , 

mas na de seus controles democráticos. No que diz respeito ao sistema político, o elemento central para o 

entendimento da corrupção reside em sua forma de financiamento. A falta de uma estrutura de financiamento 

público de campanhas políticas no Brasil tem fortíssimo impacto sobre a corrupção”. (FILGUEIRAS, Fernando; 

AVRITZER, Leonardo. Corrupção e Controles Democráticos no Brasil. In: CARDOSO JR., José Celso; 

BERCOVICI, Gilberto. República, Democracia e Desenvolvimento: contribuições ao Estado brasileiro 

contemporâneo. Brasília: IPEA, 2013, p. 209-235).  

700 Anoto ser possível que a lei institua um limite aos gastos em campanhas políticas: Lei 9.504, de 30 de 

setembro de 1997: “Art. 18.  Os limites de gastos de campanha serão definidos em lei e divulgados pelo Tribunal 

Superior Eleitoral (redação dada pela Lei nº 13.488, de 06 de outubro de 2017) 

701 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Divulgação da prestação de contas - Eleições 2014. Disponível em: 

http://www.tse.jus.br/eleitor-e-eleicoes/eleicoes/eleicoes-anteriores/eleicoes-2014/prestacao-de-contas-eleicoes-

2014/divulgacao-da-prestacao-de-contas-eleicoes-2014. Acesso em 30/12/2017.  

702 “O dinheiro roubado o povo, por via da corrupção passiva, é o instrumento de que se utilizaram para se 

perpetuarem no poder, mediante a compra de votos e a manutenção das máquinas políticas”. (PINTO, Francisco 

Bilac Moreira. Enriquecimento Ilícito no Exercício de Cargos Públicos. Rio de Janeiro: Forense, 1960, p.17).  

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.582.3165&rep=rep1&type=pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9504.htm#art18...
http://www.tse.jus.br/eleitor-e-eleicoes/eleicoes/eleicoes-anteriores/eleicoes-2014/prestacao-de-contas-eleicoes-2014/divulgacao-da-prestacao-de-contas-eleicoes-2014
http://www.tse.jus.br/eleitor-e-eleicoes/eleicoes/eleicoes-anteriores/eleicoes-2014/prestacao-de-contas-eleicoes-2014/divulgacao-da-prestacao-de-contas-eleicoes-2014
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A vedação total ao financiamento privado de campanhas eleitorais é um fator que 

pode diminuir de forma drástica os níveis de corrupção no Brasil703. Já houve o primeiro 

passo, com a decisão do Supremo Tribunal Federal que entendeu inconstitucionais 

dispositivos da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995 que autorizavam a doação para 

campanhas eleitorais realizadas por pessoas jurídicas704. Seria necessária a previsão do 

financiamento exclusivamente público das campanhas e a criação de mecanismos eficazes 

para impedir o uso de dinheiro não contabilizado pelos partidos, o denominado “caixa 2”705. 

A Lei Federal 13.487, de 06 de outubro de 2017 criou o Fundo Especial de Financiamento de 

Campanha (FEFC), constituído por dotações orçamentárias da União em ano eleitoral; 

referido fundo é, por si só, uma imoralidade administrativa, tendo em vista que foram 

direcionados a ele valores exorbitantemente altos (previsão de R$ 1,75 bilhões de reais), 

mediante remanejamentos de recursos que teriam como destinação originária a saúde, 

                                                           
703 “Em razão dos interesses cristalizados e da dinâmica estabelecida entre os partidos e as elites políticas, a 

reforma política, embora crucial e imperiosa, é difícil de ser efetivada, caso do financiamento público das 

companhas que, se acompanhado por uma leonina institucionalidade quanto à fiscalização e à punição do uso de 

recursos privados, poderia contribuir vigorosamente para “desprivatizar” a relação dos partidos com o Estado, 

Afinal, dada a histórica apropriação dos recursos públicos pelas distintas elites – ao longo do tempo -, somente 

uma arquitetura político/institucional aberta à participação de membros da sociedade politicamente organizada, 

que atue junto a uma burocracia de carreira controlada por meios internos e externos, além da revisão dos marcos 

legais referentes à apropriação indébita de recursos públicos, poderia fazer do financiamento público um 

instrumento legitimado, respeitado e que impacte significativamente a vida política”. (FONSECA, Francisco. 

Desvendando os Mitos sobre a Corrupção. In: BIASOTO JUNIOR, Geraldo; SILVA, Luiz Antônio Palma e. 

Aporias para o planejamento público. São Paulo: Fundap, 2013, p. 75-86). 

704 “Os limites previstos pela legislação de regência para a doação de pessoas jurídicas para as campanhas 

eleitorais se afigura assaz insuficiente a coibir, ou, ao menos, amainar, a captura do político pelo poder 

econômico, de maneira a criar indesejada “plutocratização” do processo político. A doação por pessoas jurídicas 

a campanhas eleitorais, antes de refletir eventuais preferências políticas, denota um agir estratégico destes 

grandes doadores, no afã de estreitar suas relações com o poder público, em pactos, muitas vezes, desprovidos de 

espírito republicano. O telos subjacente ao art. 24, da Lei das Eleições, que elenca um rol de entidades da 

sociedade civil que estão proibidas de financiarem campanhas eleitorais, destina-se a bloquear a formação de 

relações e alianças promíscuas e não republicanas entre aludidas instituições e o Poder Público, de maneira que a 

não extensão desses mesmos critérios às demais pessoas jurídicas evidencia desequiparação desprovida de 

qualquer fundamento constitucional idôneo. Os critérios normativos vigentes relativos à doação a campanhas 

eleitorais feitas por pessoas naturais, bem como o uso próprio de recursos pelos próprios candidatos, não 

vulneram os princípios fundamentais democrático, republicano e da igualdade política”. (BRASIL, Supremo 

Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4650, Relator (a):  Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, 

julgado em 17/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-034 DIVULG 23-02-2016 PUBLIC 24-02-2016. 

Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%284650%2ENUME%2E+OU+4650%2

EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/zgn39mg. Acesso em 13-10-2017). 

705 A Lei Federal 13.487, de 06 de outubro de 2017 criou o Fundo Especial de Financiamento de Campanha 

(FEFC), constituído por dotações orçamentárias da União em ano eleitoral. Contudo, não se pode prever ser o 

referido fundo irá diminuir a corrupção nas campanhas eleitorais, visto que ainda possível que se continuem as 

práticas de “caixa 2” e demais valores não contabilizados. 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%284650%2ENUME%2E+OU+4650%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/zgn39mg
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%284650%2ENUME%2E+OU+4650%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/zgn39mg
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educação e infraestrutura706. Tal fundo, na verdade, servirá para abastecer os grandes partidos 

com os escassos valores do orçamento público, bem como não irá inibir as costumeiras 

práticas de “caixa 2” e demais valores não contabilizados. O financiamento público é a 

solução, mas de acordo com as condições orçamentárias do país e nunca em detrimento dos 

direitos sociais.  

Uma multiplicidade de partidos políticos, aliado a um sistema Presidencialista que 

obriga à formação de uma coalizão política no Congresso Nacional, transformou a política 

num grande balcão de negócios707. Para financiar a necessária “compra" de partidos, 

necessária à governabilidade, socorrem-se os chefes do Poder Executivo de valores 

repassados pela iniciativa privada que, por sua vez, recebe favores estatais em detrimento de 

toda a coletividade, enriquecendo-se à custa do erário público708.  

A Emenda Constitucional nº 97/2017 teve por finalidade diminuir, de forma 

gradativa, o número de partidos políticos de pouca expressão. A partir do ano de 2030, 

somente os partidos que obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 

3% (três por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da 

Federação, com um mínimo de 2% (dois por cento) dos votos válidos em cada uma delas ou 

tiverem elegido pelo menos quinze Deputados Federais distribuídos em pelo menos um terço 

das unidades da Federação terão acesso aos recursos do fundo partidário e ao acesso gratuito 

ao rádio e à televisão (Art. 17, § 3º, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda 

Constitucional 97/2017). Ainda foi permitido que os eleitos pelos partidos que não 

conseguirem preencher os requisitos acima mudarem de partido, sem qualquer punição. (Art. 

17, § 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 97/2017). 

Entretanto, a Emenda Constitucional nº 97/2017 não será a solução, visto que ainda se 

manterá uma grande quantidade de partidos. Somente um sistema bipartidário, onde fosse 

                                                           
706 SAÚDE e educação perdem R$ 472 milhões para campanhas. O Estado de São Paulo. 08/01/2018. 

Disponível em: http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,saude-e-educacao-perdem-r-472-mi-para-

campanhas,70002142094. Acesso em 13/01/2018. 

707 “Embora haja o financiamento público aos partidos, por meio do fundo partidário, o financiamento das 

campanhas políticas é essencialmente privado, o que é legal pela legislação brasileira. Contudo, dá-se a 

disseminada prática do caixa dois, com todas as suas variações, cujo montante não contabilizado excede em 

muito os valores legais, tornando a disputa eleitoral fortemente desigual; o sistema partidário é fortemente 

flexível desde a redemocratização, tornando a criação de e a fusão entre partidos algo corriqueiro. Isso torna a 

vida partidária, para grande parte dos quase 30 partidos existentes atualmente, um grande balcão de negócios”. 

(FONSECA, Francisco. Desvendando os Mitos sobre a Corrupção. In: BIASOTO JUNIOR, Geraldo; SILVA, 

Luiz Antônio Palma e. Aporias para o planejamento público. São Paulo: Fundap, 2013, p. 75-86). 

708 Nesse sentido foi o “Mensalão”, julgado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Penal nº 470, disponível 

em: http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarConsolidada.asp?classe=AP&numero=470&origem=AP.  

http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,saude-e-educacao-perdem-r-472-mi-para-campanhas,70002142094
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,saude-e-educacao-perdem-r-472-mi-para-campanhas,70002142094
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarConsolidada.asp?classe=AP&numero=470&origem=AP
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possível a obtenção de uma maioria parlamentar sem necessidade de negociações poderia 

diminuir a corrupção. Nesse sentido, Norberto Bobbio709:  

 

Onde existem dois partidos, a estabilidade está assegurada; onde existem 

muitos, dado que dificilmente um deles consegue ter maioria absoluta, o 

governo nasce sempre de alianças entre partidos maiores e menores, e temos 

visto muito frequentemente que essas alianças têm a duração de uma manhã. 

Não é de hoje que o maior inimigo da democracia é a instabilidade do 

governo, que é coroada pelos vícios da fraqueza, da esterilidade, da 

imobilidade, da falta de audácia nas reformas, do protelar para amanhã 

aquilo que se está seguro de não poder fazer hoje. 

  

No Brasil, as nomeações para os cargos de alto escalão, como Ministros de Estado e 

dirigentes de Autarquias, Fundações Públicas e empresas estatais são realizadas visando ao 

atendimento de cotas partidárias, para a formação da denominada “base aliada” no Congresso 

Nacional. Seria necessário rever a atual disciplina de escolha de dirigentes de alto escalão da 

Administração Pública, mediante expressa vedação de nomeações fundadas em critérios 

exclusivamente políticos, privilegiando-se escolhas por critérios técnicos710. A atual forma de 

escolha de agentes públicos fomenta a corrupção, conforme ilustrativa narrativa feita pelo 

Ministro do Supremo Tribunal Federal José Roberto Barroso711: 

 

Vivemos uma tragédia brasileira, a tragédia da corrupção que se espalhou de 

alto a baixo sem cerimônia. Um país em que o modo de fazer política e 

negócios funciona assim: o agente político relevante escolhe o diretor da 

estatal ou ministro com cotas de arrecadação. E o diretor da estatal contrata 

em licitação fraudada a empresa que vai superfaturar a obra ou o contrato 

público para depois distribuir dinheiros. Aí não faz diferença se foi para o 

bolso ou se foi para a campanha, porque o problema não é para onde vai [o 

dinheiro], mas de onde vem, 

 

O controle é também um fator determinante para impedir a corrupção. Entretanto, o 

modo de controle praticado pelo Brasil não tem apresentados os resultados esperados. O 

                                                           
709 BOBBIO, Norberto. Qual democracia? Tradução de Mercelo Perine. São Paulo: Edições Loyola, 2010, p. 

36/37.  

710 Na Inglaterra, mesmo os cargos da alta administração, a partir do 2º escalão, devem ser objeto de escolha por 

critérios técnicos. Nesse sentido, dispõe o Constitutional Reform and Governance Act 2010, disponível em: 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/25/pdfs/ukpga_20100025_en.pdf. Acesso em 02/03/2017.  

711 BARROSO diz que ele e Gilmar têm 'diferentes visões da vida e do país'. Folha de São Paulo. 19/12/2017. 

Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/12/1944490-barroso-diz-que-ele-e-gilmar-tem-

diferentes-visoes-da-vida-e-do-pais.shtml. Acesso em 03/01/2018.   

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/25/pdfs/ukpga_20100025_en.pdf
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/12/1944490-barroso-diz-que-ele-e-gilmar-tem-diferentes-visoes-da-vida-e-do-pais.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/12/1944490-barroso-diz-que-ele-e-gilmar-tem-diferentes-visoes-da-vida-e-do-pais.shtml
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controle da corrupção é realizado pelos Tribunais de Contas, Corregedorias e Ministério 

Público. Entretanto, muitas vezes esse controle, além de não gerar os resultados que dele se 

esperam, acaba comprometendo a eficiência712 da atuação dos agentes públicos, tendo em 

vista ser extremamente formalista, controlando a forma do procedimento, quando deveria 

focar no resultado713. O método do controle pelo processo, tal como o acolhido pela lei de 

licitações, não tem se mostrado hábil a impedir a corrupção714, servindo, por vezes, apenas 

para dar uma aparência de legitimidade a uma negociação escusa. O controle que deve ser 

focado no resultado e ser exercido pela Administração Pública, órgãos de controle externo, 

bem como pela população715 que deve ter ampliados os seus canais de controle da atividade 

administrativa716.  

Anoto que a corrupção reflete, em parte, as características de determinada sociedade. 

A conduta pouco honesta de determinada sociedade resulta em governantes corruptos eleitos. 

Tem se tornado frequente na história do Brasil que o povo admire determinados políticos 

corruptos carismáticos. Por outro lado, a corrupção dos governantes também fomenta a 

desonestidade em determinada sociedade, em razão do mau exemplo dado717. Após certo 

                                                           
712 A passagem a seguir ilustra bem como o controle impede a inovação e a eficácia da ação administrativa: “o 

advogado da Administração costuma rejeitar as novidades, e isso pelo simples fato de que, não tendo sido ainda 

testadas nos órgãos de controle, elas provavelmente serão malvistas”. (SUNDFELD, Carlos Ari. Direito 

administrativo para céticos. 2ª edição. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 44) 

713 “O que é possível perceber a partir desta linha de análise é que o controle estatal burocrático também gera 

seus riscos, e o principal deles parece ser uma ampliação desmedida dos órgãos de controle, sem nenhuma 

relação com a preocupação da gestão eficiente do Estado. Desta maneira, o controle administrativo-burocrático 

deve equilibrar o respeito ao interesse público com a eficiência da gestão pública”. (FILGUEIRAS, Fernando; 

AVRITZER, Leonardo. Corrupção e Controles Democráticos no Brasil. In: CARDOSO JR., José Celso; 

BERCOVICI, Gilberto. República, Democracia e Desenvolvimento: contribuições ao Estado brasileiro 

contemporâneo. Brasília: IPEA, 2013, p. 209-235) 

714 “As licitações elaboradas no Brasil são regradas pelas normas gerais estabelecidas pela lei 8.666/93 e ainda 

apresentam um forte viés para o processo e não para os resultados, culminando em um certame caro, complexo e 

de pouca flexibilidade e que, não raramente, escolhe propostas que não atendem às necessidades da 

Administração”. (NOBREGA, Marcos. Direito da Infraestrutura. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 156). 

715 “Lançados esses elementos, o controle democrático da corrupção deve estar balizado em uma concepção 

tridimensional e integrada, de acordo com um ideal político de interesse público. Considerando-se que o 

problema do controle da corrupção seja associar um ideal político de interesse público, propõe-se uma tipologia 

assentada nos seguintes tipos: i) o controle administrativo-burocrático; ii) o controle judicial; e iii) o controle 

público não estatal. Nas ordens democráticas, o controle da corrupção deve ser exercido na integração destas três 

dinâmicas, conforme uma concepção mais ampla de accountability”. (FILGUEIRAS, op. cit.) 

716 “Em uma perspectiva de longo prazo, para o controle da corrupção, seria necessário pensar numa maneira de 

inverter a relação entre o controle administrativo-burocrático, o controle público não estatal e o controle judicial. 

Seria preciso, em primeiro lugar, retomar a capacidade de gestão e eficiência do setor público. Retomar esta 

capacidade significa reestabelecer de maneira diferente o controle entre aquelas três dimensões. O aumento da 

eficiência do setor estatal brasileiro, especialmente nas áreas de políticas públicas, depende de uma diminuição 

do controle administrativo burocrático e de um aumento da administração por resultados”. (Ibid.). 

717 Comentando sobre o resultado da corrupção da sociedade nos governantes e da corrupção destes na 

sociedade: “os padrões de conduta de todos os funcionários públicos são também entrelaçados com os de todos 
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tempo de corrupção de governantes e de tolerância da população, ocorre uma generalização e 

aceitação da conduta desonesta que se dissemina por toda a sociedade718.  

Assim, a corrupção deve ser combatida, em razão do volume considerável de valores 

nela despendidos que poderiam ser aplicados na infraestrutura nacional. Necessário o 

aperfeiçoamento das instituições estatais, mediante a total vedação do financiamento eleitoral 

por meio de particulares, com financiamento exclusivamente público de campanhas eleitorais, 

mediante punições severas em razão da prática do denominado “caixa 2”, bem como pela 

criação de uma administração técnica para a formulação de políticas públicas, diminuindo, 

assim, a possibilidade de cooptação do interesse público por interesses privados.  

 

4.6. Propostas para a criação e efetivação de uma política pública nacional de 

infraestrutura de transportes.  

De todo o acima exposto, nota-se que existem, dentre outros, dois grandes problemas 

a serem enfrentados para que a infraestrutura nacional de transportes possa sair do caos em 

que se encontra. O primeiro problema é a falta de um planejamento central que possa 

formular e executar uma política pública nacional de transportes. O segundo problema é a 

falta de recursos orçamentários. Serão abaixo apresentadas propostas para o enfrentamento de 

ambas as questões.  

 

4.6.1. Criação do Conselho Nacional de Integração das Políticas Públicas de 

Infraestrutura de Transportes - CNIPPIT 

O planejamento da infraestrutura de transportes num país continental como o Brasil é 

extremamente complexo. Deveria ser institucionalizado o planejamento da infraestrutura 

mediante a criação de um órgão com competência para, em nível nacional, desenvolver, 

                                                                                                                                                                                     
aqueles que tomam parte dos negócios públicos, bem como com os de todos os que mantém negócios com o 

governo. A moral da conduta oficial pode ser diferente, mas não se separa da moral pública, em geral. Na 

verdade, os padrões morais do país fornecem o ambiente ético que, por sua vez, condiciona os padrões de 

comportamento dos funcionários públicos. Baixos padrões na conduta dos negócios públicos são sintomas de 

idênticos padrões no país, em geral. Altos padrões do país refletem-se nos altos padrões de conduta do governo. 

Mas essa é, apenas, metade da história. A relação não é passiva, e ocorre ação recíproca. A conduta dos negócios 

públicos constitui, também, exemplo poderoso que influencia o público em geral na direção de altos ou baixos 

padrões”. (PINTO, Francisco Bilac Moreira. Enriquecimento Ilícito no Exercício de Cargos Públicos. Rio de 

Janeiro: Forense, 1960, p.78-79).  

718 Sobre a banalização da corrupção: “A prática do enriquecimento ilícito dos governantes se generalizou tanto, 

que o povo passou a encará-lo como fatalidade, não encontrando estímulos para contra ele reagir”. (Ibid, p. 21).  
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fiscalizar e executar uma política nacional de infraestrutura de transportes de longo prazo. 

Somente com a criação de instituições capazes de realizar um planejamento sério e eficiente, 

poderá o Brasil melhorar a sua infraestrutura conforme alerta de Gonzalez, Guasch e 

Serebrisky: 

 

A América Latina precisa gastar "melhor". Os recursos devem ser mais bem 

distribuídos entre investimento e manutenção. A tentação de construir "elefantes 

brancos" deve ser evitada; os países da América Latina e Central devem realizar 

uma análise cuidadosa das necessidades de investimento, eliminando vícios no 

investimento realizado em operação e manutenção de infraestrutura. Novos 

investimentos devem se concentrar no aumento da produtividade e da 

competitividade, porém, não em detrimento dos objetivos sociais, uma vez que a 

cobertura universal de água, saneamento e eletricidade podem ser alcançados dentro 

de dez anos por menos de 0,25% do PIB por ano. Os subsídios devem ser mais bem 

orientados para aqueles que realmente necessitam deles. A preocupação mais 

importante no que diz respeito ao investimento em infraestrutura na América Latina 

é a seleção de projetos. A grande maioria dos países não possui a estrutura 

institucional para priorizar o investimento de acordo com os critérios de custo / 

benefício. Além disso, poucos países têm as instituições e habilidades técnicas para 

monitorar a realização dos resultados buscados pelos projetos de infraestrutura. Em 

resumo, para aumentar a qualidade de sua infraestrutura, os países latino-americanos 

precisam criar instituições capazes de realizar um planejamento adequado, análise de 

custo-benefício, monitoramento e avaliação. (Tradução nossa)719. 

 

A Constituição Federal dispôs, no art. 178720, que “a lei disporá sobre a ordenação721 

dos transportes aéreo, aquático e terrestre722, devendo, quanto à ordenação do transporte 

                                                           
719 “Latin America needs to spend ‘better’. Resources should be better allocated between investment and 

maintenance. The temptation to build “white elephants” should be avoided; countries in LAC ought to conduct 

careful analysis of investment needs, eliminating biases towards investment in operation and maintenance of 

infrastructure. New investments must focus on increasing productivity and competitiveness, though that does not 

need to be at the expense of social goals, since universal coverage of water, sanitation, and electricity could be 

achieved within ten years for less than 0.25 percent of GDP a year. Subsidies must be better targeted to those 

who need them. The most important concern when it comes to infrastructure investment in Latin America is 

project selection. The vast majority of countries lack the institutional set up to prioritize investment according to 

sound processes and cost/benefit criteria. Moreover, few countries have the institutions and technical skills to 

monitor the achievement of the outcomes sought by infrastructure projects. In summary, in order to increase the 

quality of their infrastructure, Latin American countries need to set up institutions capable of conducting 

adequate planning, cost benefit analysis and monitoring and evaluation”. (GONZALEZ, Julio A.; GUASCH, 

Jose Luis; SEREBRISKY, Tomas. Latin America: Addressing High Logistics Costs and Poor Infrastructure for 

Merchandise Transportation and Trade Facilitation. World Bank: Consulta de San José 2007. Disponível em: 

http://www.iadb.org/res/ConsultaSanJose/files/Infrastructure_Guasch_SP_Final.pdf. Acesso em: 27/07/2017). 

720 Sobre o referido dispositivo, que é mais abrangente que o existente na Constituição de 1967: “A Constituição 

de 1988 deu um tratamento mais amplo à matéria relativa aos transportes, uma vez que o direito anterior 

limitava-se ao tratamento da temática relativa à navegação de cabotagem e interior, nada dispondo sobre os 

transportes internacionais. Era omisso o direito constitucional pregresso no que diz respeito ao transporte de 

granéis, como também às embarcações de pesca e outras”. (BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. 

Comentários à Constituição do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. Vol. 7. São Paulo: Saraiva, 1990, 

p. 174).  

721 Sobre o conceito de ordenação: “Ordenação jurídica é o mesmo que dar ordem normativa a determinado 

objeto. Trata-se, pois, do disciplinamento dos transportes em geral, porque a disposição constitucional abrange 

http://www.iadb.org/res/ConsultaSanJose/files/Infrastructure_Guasch_SP_Final.pdf
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internacional, observar os acordos firmados pela União, atendido o princípio da 

reciprocidade”. Deve haver, conforme imperativo constitucional, sob o comando da União, a 

imediata formulação de uma política nacional de infraestrutura de transportes723 eficiente, 

feita de forma planejada. Tal política deve ser abrangente e global, visando estruturar o 

transporte como um todo, integrando os diversos modais e as diversas regiões do Brasil724.  

Uma proposta para realizar esta institucionalização seria a criação de um conselho, o 

Conselho Nacional de Integração das Políticas Públicas de Infraestrutura de Transportes - 

CNIPPIT, presidido por um representante da União, com participação de representantes de 

todos os Estados da Federação. Referido conselho seria o responsável pela elaboração de um 

Plano Decenal de Infraestrutura de Transportes.  

O Plano Decenal de Infraestrutura de Transportes seria o instrumento do 

planejamento jurídico da infraestrutura nacional. Planejar o desenvolvimento nacional é um 

dever constitucional imposto pela Constituição Federal725. A Constituição impõe o 

planejamento que deve ser realizado por meio de lei. O planejamento é, assim, uma questão 

jurídica disciplinada pela Constituição Federal726, obrigatória para o Poder Executivo. O 

                                                                                                                                                                                     
os três setores em que eles se verificam: o aéreo, o aquático e o terrestre, sob modalidades diversas”.  (SILVA, 

José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. 4ª edição. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 731) 

722 Comentando o art. 178 da CF: “Pela primeira vez, na história do Direito Constitucional brasileiro, o legislador 

constituinte ordenou ao legislador infraconstitucional que disciplinassem, em lei, a ORDENAÇÃO dos 

transportes, nas três vias de comunicação, a aérea, a marítima e a terrestre, tendo deixado de lado a lacustre e a 

fluvial, bem como a aeroespacial”.  (CRETELLA JÚNIOR, José. Comentários à Constituição Brasileira de 

1988. Vol. VIII. 2ª edição. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1993, p. 4158).  

723 “Fica evidente a ausência de uma política nacional de transportes que possa dar conta da necessidade de se 

estabelecer uma possível coordenação e integração entre os vários meios e da necessária integração entre as 

esferas federal, estadual e municipal da administração pública do setor, especialmente no caso dos transportes 

rodoviários e aquaviários, o que leva a um baixo protagonismo em nível nacional da principal esfera de atuação 

do setor público”. (PEREIRA, Vicente de Britto. Transportes: história, crises e caminhos. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2014, 9. 134). 

724 No sentido de que cabe à União planejar a política pública de transportes: “Não há dúvida, porém, que cabe à 

União uma liderança expressiva na formulação de estratégias e políticas públicas, no planejamento e 

coordenação de ações executivas, assim como na execução de projetos, quando predominar o interesse 

nacional”. (BARAT, Josef. Logística, Transporte e Desenvolvimento Econômico: a visão setorial. São Paulo, 

CLA, 2007, p. 153). 

725 “O planejamento, assim, não é mais um processo dependente da mera vontade dos governantes. É uma 

previsão constitucional e uma provisão legal. Tornou-se imposição jurídica, mediante a obrigação de elaborar 

planos, que são os instrumentos consubstanciadores do respectivo processo”. (SILVA, José Afonso da. 

Comentário Contextual à Constituição. 4ª edição. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 722) 

726 “...o processo de planejamento passou a ser um mecanismo jurídico por meio do qual o administrador executa 

sua atividade governamental na busca da realização das mudanças necessárias à consecução do desenvolvimento 

econômico-social. A institucionalização do processo de planejamento importará convertê-lo em tema do Direito; 

e, de entidade basicamente técnica, passou a ser uma instituição jurídica, sem perder suas características técnicas. 

Mesmo seus aspectos técnicos acabaram, em grande medida, juridicizando-se, deixando de ser regras puramente 

técnicas para se tornarem normas técnico-jurídicas”. (Ibid., p. 722). 
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planejamento estatal instrumentaliza-se através de planos nacionais ou regionais de 

desenvolvimento, conforme previsão do § 1º do art. 174 da Constituição Federal727. Os planos 

de desenvolvimento deverão ser apresentados pelo Poder Executivo, conforme previsão do 

art. 21, X728 da Constituição Federal, sob a forma de projeto de lei de iniciativa privativa do 

Presidente da República, para serem aprovados pelo Congresso Nacional, na forma do art. 48, 

IV729.  Dessa forma, o plano nacional de desenvolvimento, no caso aqui proposto o Plano 

Decenal de Infraestrutura de Transportes, irá se materializar numa lei federativa730 a ser 

executada pelo Poder Executivo e por todos os entes da Federação. Nesse sentido, Eros 

Grau731: 

 

O planejamento de que trata o art. 174, referido no seu § 1º, é, repito-o – 

planejamento do desenvolvimento econômico. O que diz a Constituição, em 

síntese... é que a União (O Executivo) elaborará planos nacionais e regionais 

de desenvolvimento econômico e social, planos que deverão ser aprovados 

pelo Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República; os 

planos nacionais serão executados pela União e deverão compreender os 

planos regionais, que serão executados pelos organismos regionais. 

 

Todas as obras de infraestrutura de transportes dos entes da federação deverão ser 

submetidas ao Conselho Nacional de Integração das Políticas Públicas de Infraestrutura de 

Transportes – CNIPPIT, para verificação de sua adequação ao Plano Decenal de Infraestrutura 

de Transportes. Seria uma forma de unificar o planejamento da infraestrutura de transportes, 

                                                           
727 § 1º do art, 174 da CF: A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional 

equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento.  

728 Art. 21: Compete à União: IX - elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e 

de desenvolvimento econômico e social; 

729 Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o 

especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre: 

IV - planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento.  

730 Aqui utilizados a classificação de Sérgio Resende Barros o qual divide as leis editadas pela União em: i) leis 

federais intransitivas: “leis da União para si mesma, mediante as quais ela cuida imediatamente de seus próprios 

assuntos político-administrativos, estritamente, sem repercutir - senão mediatamente, por reflexos inevitáveis - 

na estrutura federativa ou na convivência nacional”; ii) leis nacionais: “Têm por fim imediato, alcançando 

relações sociais entre indivíduos, nacionais ou paranacionais disciplinar a convivência deles no seio da Nação”; 

iii) leis federativas: “Transitam da União para a Federação. A União as edita em nome do Estado Federal. Têm 

por fim imediato, alcançando outros entes federativos, completar a organização político-administrativa conferida 

pela Constituição à Federação. Com elas, a União não dispõe interna corporis exclusivamente, mas também 

legista externa corporis inclusivamente, não só para si mesma, mas também para os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios, ingressando no recinto da Federação, para aí ativar institutos e instituições de ordem pública, de 

teor político-administrativo”. (BARROS, Sergio Resende. Lei nº 8.666: Lei Federativa. Revista de Direito 

Administrativo, v. 197, p. 74-80, 1994). 

731 GRAU, Eros. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 17ª edição. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 303. 
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possibilitar a elaboração de uma proposta de integração entre os modais, bem como impedir a 

execução de planos segmentados que não se conectem com as necessidades logísticas 

nacionais.  

Nota-se que o conselho acima proposto não se confunde com o Conselho Nacional 

de Integração de Políticas de Transporte – CONIT, criado pela Lei nº 10.233, de 05 de junho 

de 2001. O CONIT é um conselho, vinculado à Presidência da República, com a atribuição de 

propor ao Presidente da República políticas nacionais de integração dos diferentes modos de 

transporte de pessoas e bens, presidido pelo Ministro de Estado dos Transportes e tem como 

membros os Ministros de Estado da Justiça, da Defesa, da Fazenda, do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, das Cidades e o 

Secretário Especial de Portos da Presidência da República732.         

O CONIT, previsto na Lei nº 10.233, de 05 de junho de 2001, nunca apresentou os 

resultados que dele se esperavam e nunca funcionou de forma efetiva. Conforme relato do 

Tribunal de Contas da União733, no período entre 2001 a 2009, o CONIT somente se reuniu 

uma vez e proferiu uma deliberação. Isso se deve, além da falta de capacidade técnica 

geralmente observada nos titulares dos Ministérios, indicados por razões políticas, de uma 

previsão genérica de competências previstas na Lei nº 10.233, de 05 de junho de 2001, que 

não indicam um caminho ou objetivo a ser atingido a longo prazo. 

Por essa razão, o Conselho Nacional de Integração das Políticas Públicas de 

Infraestrutura de Transportes - CNIPPIT, aqui proposto, teria previsão constitucional. Ao 

contrário do CONIT, formado apenas por Ministros de Estado, teria a participação de 

representantes de todos os Estados da federação. Teria como objetivo a elaboração e execução 

de um plano definido, o Plano Decenal de Infraestrutura de Transportes, o qual terá por 

finalidade ordenar a política pública de infraestrutura de transportes para todos os entes da 

federação, prevendo os investimentos a serem realizados em nível nacional, com uso dos 

recursos provenientes do Fundo Nacional de Integração das Políticas Públicas de 

Infraestrutura de Transportes - FNIPPIT, a ser criado também por emenda constitucional, 

                                                           
732 Art. 7-A, com redação dada pela Lei 11.518/2007.  

733 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão 2261/2011. Processo: 012.693/2009-9, Tipo do processo: 

SOLICITAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL (SCN), Relator: Min. José Jorge. Disponível em: 

https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlHighLight?key=41434f5244414f2d434f4d504c45544f2d31313736343238&sor

t=RELEVANCIA&ordem=DESC&bases=ACORDAO-

COMPLETO;&highlight=&posicaoDocumento=0&numDocumento=1&totalDocumentos=1. Acesso em 

02/10/2017.  

https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlHighLight?key=41434f5244414f2d434f4d504c45544f2d31313736343238&sort=RELEVANCIA&ordem=DESC&bases=ACORDAO-COMPLETO;&highlight=&posicaoDocumento=0&numDocumento=1&totalDocumentos=1
https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlHighLight?key=41434f5244414f2d434f4d504c45544f2d31313736343238&sort=RELEVANCIA&ordem=DESC&bases=ACORDAO-COMPLETO;&highlight=&posicaoDocumento=0&numDocumento=1&totalDocumentos=1
https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlHighLight?key=41434f5244414f2d434f4d504c45544f2d31313736343238&sort=RELEVANCIA&ordem=DESC&bases=ACORDAO-COMPLETO;&highlight=&posicaoDocumento=0&numDocumento=1&totalDocumentos=1
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conforme abaixo será proposto. O Plano Decenal de Infraestrutura de Transportes teria como 

princípios a expansão, modernização e manutenção da infraestrutura nacional, com prioridade 

na multimodalidade e eficiência, para a promoção do desenvolvimento econômico e social.  

A Lei nº 10.233, de 05 de junho de 2001 extinguiu a Empresa Brasileira de 

Planejamento de Transportes - GEIPOT734, criada pelo Decreto nº 57.003, de 11 de outubro 

de 1965 que exerceu uma função relevante durante os anos 60 e 70, como responsável pela 

elaboração do planejamento em transportes no Brasil735. Para supostamente tentar corrigir o 

erro da extinção da GEIPOT, foi editada a Lei nº 12.743, de 19 de dezembro de 2012 que 

autorizou a criação da Empresa de Planejamento e Logística S.A. – EPL que teve por função 

inicial modelar os projetos de concessões e privatizações constantes do fracassado Programa 

de Investimento em Logística - PIL736. A EPL deveria ser extinta, visto que o PIL não se 

concretizou. As funções previstas para a EPL poderiam ser exercidas pelo Departamento 

Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT. A regulação dos serviços de transportes 

concedidos à iniciativa privada deve ser exercida pela Agência Nacional de Transportes 

Terrestres - ANTT e a Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ. Dessa 

forma, com o fracasso do PIL, não mais se justifica a existência da EPL.  

O Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT deve ser a 

entidade responsável pela realização de estudos técnicos e formulação de propostas a serem 

inseridas na elaboração do Plano Decenal de Infraestrutura de Transportes. Para tanto, seria 

recomendável que fossem criadas as condições institucionais necessárias para permitir que o 

DNIT tivesse um quadro de pessoal altamente técnico, tal como se verifica em outras 

autarquias federais, como o Banco Central e o Instituto Nacional da Seguridade Social 

(INSS). A inexistência de subordinação hierárquica da autarquia perante a Administração 

                                                           
734 Art. 102-A, conforme redação dada pela Medida Provisória nº 2217/2001 

735 “Em 1965, o governo cria, no Ministério dos Transportes, a Empresa Brasileira de Planejamento de 

Transportes (Geipot), um think tank dos macroproblemas nacionais de transporte, cujos conceituados estudos 

tornaram-na uma referência nacional no assunto". (MACHLINE, Claude. Cinco décadas de logística empresarial 

e administração da cadeia de suprimentos no Brasil. Rev. adm. empres. vol.51, nº 3, São Paulo May/June 2011. 

Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S0034-75902011000300003. Acesso em 03-10-2017).  

736 Sobre a criação da EPL: “Em 2012, o governo, junto com os pacotes de privatização rodoviários e 

ferroviários, criou a EPL, com diversas funções, entre as quais cuidar do planejamento de transportes, como uma 

espécie de sucedâneo do Geipot nessa área. Claro que essa comparação não faz sentido e significa ignorar 

totalmente a história desse órgão e de sua relevância nas décadas de 1960, 1970 e 1980, especialmente por sua 

influência junto aos poderes executivos federal, estadual e municipal. Entretanto, esse novo órgão já partiu com a 

ingrata tarefa de justificar uma nova listagem de projetos, agora a serem concedidos à iniciativa privada, que 

recebeu o nome oficial de Plano de Integração Logística (PIL), mas que na realidade vem de longo, com origens 

na área rodoviária no antigo Procofe, criado em 1993”. (PEREIRA, Vicente de Britto. Transportes: história, 

crises e caminhos. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2014, p. 180). 

http://dx.doi.org/10.1590/S0034-75902011000300003
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Direta, a denominada autoadministração737, permitiria que os estudos técnicos realizados pelo 

DNIT fossem confiáveis, sem influências políticas em prol de interesses econômicos 

privados.    

Assim, o planejamento institucionalizado, por meio do Conselho Nacional de 

Integração das Políticas Públicas de Infraestrutura de Transportes - CNIPPIT, composto por 

representantes de todos os Estados da Federação, presidido por representante da União, 

contando com o apoio técnico de uma autarquia com a atribuição de elaborar os estudos 

técnicos para a elaboração do Plano Decenal de Infraestrutura de Transportes, irá 

proporcionar o direcionamento das ações estatais para o fomento da infraestrutura nacional de 

transportes. O Plano Decenal de Infraestrutura de Transportes será executado com os recursos 

do Fundo Nacional de Integração das Políticas Públicas de Infraestrutura de Transportes - 

FNIPPIT, assunto que será abaixo abordado.     

 

4.6.2.  Criação do Fundo Nacional de Integração das Políticas Públicas de Infraestrutura 

de Transportes - FNIPPIT 

O orçamento estatal brasileiro, tal como hoje disciplinado, não abre espaço para 

priorizar o investimento em infraestrutura de transportes. A principal fonte de custeio da 

atividade estatal é a arrecadação de tributos. Entretanto, parte relevante do orçamento 

brasileiro já tem destinação vinculada. A Constituição prevê a vinculação orçamentária para a 

saúde e para a educação. Para a União, a Constituição vinculou a porcentagem de 15% do 

orçamento em ações e serviços de saúde (art. 198 § 2º I); para a educação, o percentual é de 

no mínimo 18% (art. 212). Se a União, por exemplo, após as vinculações de gastos com a 

saúde e educação, que representam 33% dos recursos orçamentários, gastar os percentuais 

máximos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000) com o 

pagamento de servidores públicos (percentual de 50% do orçamento, conforme art. 19, I, da 

citada lei) pouco sobra para as demais prioridades do Estado brasileiro, visto que terá 

comprometido 83% do orçamento. Sobraria apenas 17% do orçamento para custear outros 

direitos sociais, tais como a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a 

                                                           
737 Sobre a autoadministração das autarquias: “Apesar de a autarquia não ter autonomia como os entes 

federativos responsáveis por sua criação, ela tem autoadministração. Significa dizer que, como ente jurídico 

próprio, dotado de personalidade jurídica, ela não se submete às relações hierárquicas da Administração Direta, 

tendo liberdade para gerir seus quadros sem interferências indevidas”. (NOHARA, Irene Patrícia. Direito 

administrativo. 5ª edição. São Paulo: Atlas, 2015, p. 570).  
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segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, e os demais custos estatais, como a dívida pública e infraestrutura738.  

O investimento em infraestrutura praticamente não encontra valores disponíveis no 

orçamento estatal. Entretanto, a infraestrutura é um pressuposto para o desenvolvimento 

econômico e social, razão pela qual deveria ter uma fonte assegurada de recursos para a sua 

manutenção e expansão. Conforme já demonstrado acima, no item 2 e seguintes, o 

investimento em infraestrutura ocasiona melhorias consideráveis em índices sociais 

relevantes, tais como saúde, educação e redução das desigualdades. Dessa forma, é 

inconcebível a inexistência de fontes orçamentárias definidas na Constituição Federal para o 

investimento em infraestrutura739.  

Deve existir a previsão de uma fonte de recursos permanente para o investimento em 

infraestrutura. Se a infraestrutura é inexistente, faz-se necessário construí-la; após sua 

construção, necessária a manutenção da infraestrutura, sob pena de se perdê-la; e, após certo 

tempo, a infraestrutura demanda modernização ou substituição por outra, em razão de sua 

obsolescência740. Em todo o mundo, estima-se uma necessidade de gastos anuais em 

                                                           
738 Sobre a inexistência de sobras orçamentárias para a aplicação em infraestrutura: “A rigidez orçamentária no 

Brasil é fator que, evidentemente, limita a ampliação de gastos em infraestrutura. Se já é cediço que o Brasil 

possui problemas quase que crônicos em matéria de infraestrutura pública, muito se deve à falta de opção 

orçamentária com o regime de rigidez orçamentária trazido pela própria Constituição Federal. Por um corte 

metodológico com lastro na Constituição, é possível perceber o excessivo enrijecimento do orçamento para 

gastos em alguns setores, “benefício” não usufruído pelos projetos de infraestrutura pública – sobretudo com o 

corte de fundos específicos para o seu financiamento. Isso trouxe, notadamente, uma orientação estatal menos 

intervencionista na economia em matéria de infraestrutura, em prejuízo das garantias de investimentos públicos”. 

(CARVALHO, André Castro. Direito da Infraestrutura: perspectiva pública. São Paulo: Quartier Latin, 2014, p. 

443).  

739 Sobre as dificuldades em obtenção de fontes de recursos para o investimento em infraestrutura: “Os gastos 

com infra-estrutura sofrem dos mesmos problemas de oportunismo e coordenação que a oferta de serviços 

públicos puros. Esses problemas são exacerbados pelo institucionalismo político, que favorece os objetivos 

locais de curto prazo em detrimento das metas nacionais de longa duração. Além disso, a descentralização das 

receitas públicas para os estados e municípios torna ainda mais premente a abordagem dos problemas de 

coordenação e oportunismo. Finalmente, considerando a atual rigidez orçamentária, o nível de despesas 

correntes, o alto nível tributário e o custo das dívidas adicionais, qualquer aumento substancial dos investimentos 

públicos em infra-estrutura necessitará inevitavelmente de uma redistribuição de receitas e de maior flexibilidade 

no uso dos gastos “carimbados”. Estas são questões politicamente sensíveis, porque atingem interesses 

corporativos e afetam fortes preferências sociais. Contudo, essa sensibilidade poderá ser reduzida por meio da 

proposta de avaliação sistemática, que deveria ser realizada no contexto mais amplo de uma estratégia de 

crescimento a longo prazo para o Brasil”. (WORLD BANK. Como Revitalizar os Investimentos em 

Infraestrutura no Brasil: políticas públicas para uma melhor participação do setor privado. Relatório n°. 

36624-BR do Departamento de Finanças, Setor Privado e Infra-estrutura Região da América Latina e do Caribe, 

nov. 2007, disponível em: 

http://siteresources.worldbank.org/INTLACBRAZILINPOR/Resources/Como_Revitalizar_Investimentos_Infra_

PORv1.pdf. Acesso em 01/08/2017).  

740 Sobre a necessidade de gastos permanentes com infraestrutura: “A infraestrutura, como em qualquer outro 

bem público produzido pelo Estado, traz diversos custos para os cofres públicos. Os investimentos em 

infraestrutura sempre estarão presentes: as estruturas já existentes sempre demandam manutenção – até atingirem 

http://siteresources.worldbank.org/INTLACBRAZILINPOR/Resources/Como_Revitalizar_Investimentos_Infra_PORv1.pdf.%20Acesso%20em%2001/08/2017
http://siteresources.worldbank.org/INTLACBRAZILINPOR/Resources/Como_Revitalizar_Investimentos_Infra_PORv1.pdf.%20Acesso%20em%2001/08/2017
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infraestrutura em valores superiores a US$ 1.800 bilhões por ano741. Conclui-se, assim, que a 

infraestrutura representa um gasto permanente, tal como é a educação, saúde e dívida pública, 

razão pela qual deve ter uma fonte definida de recursos orçamentários.  

Mesmo na existência de eventual déficit orçamentário, não existe a possibilidade de 

não se investir em infraestrutura742, ao menos para a manutenção da já existente. Tanto o 

Brasil, como os demais países da América Latina necessitam aumentar seus gastos em 

infraestrutura, conforme Gonzales, Guasch e Serebrisky: 

 

A América Latina precisa gastar "mais" em infraestrutura. Em média, os 

países da região gastam menos de 2% do PIB em infraestrutura, mas são 

necessários em torno de 3 a 6% para acompanhar outros países como a 

China ou a Coréia. Independentemente da fonte de financiamento, os custos 

de investimento em infraestrutura (incluindo custos de operação e 

manutenção) são suportados por usuários ou contribuintes. Então, se o 

investimento em infraestrutura for aumentado, os usuários devem ter uma 

maior participação nos custos. Isso exige uma mudança da cultura existente, 

devendo os custos serem efetivamente cobrados dos usuários, mas também 

                                                                                                                                                                                     
certa maturidade, tornarem-se obsoletas e necessitarem de substituição. A infraestrutura é, deveras, uma 

necessidade permanente, ou seja, sempre deve ser objeto de discussões políticas e orçamentárias com as 

respectivas mudanças de prioridades no decorrer do tempo, visto que as infraestruturas devem ser mantidas até 

que atinjam certa maturidade e se tornem obsoletas, quando terão que ser substituídas por novas tecnologias ou 

estruturas. E um dos princípios da manutenção é que não se pode esperar a ocorrência de um evento que traga 

problemas na infraestrutura: a sua função é justamente evitar isso”. (CARVALHO, André Castro. Direito da 

Infraestrutura: perspectiva pública. São Paulo: Quartier Latin, 2014, p. 291).  

741 “As necessidades de investimentos em infraestrutura em todo o mundo nas próximas décadas – abrangendo 

serviços públicos como telecomunicações, energia, transporte e água e saneamento - são estimadas em níveis 

superiores a US $ 1.800 bilhões por ano” (tradução nossa). “The needs for infrastructure investment worldwide 

in the coming decades – defined to include public utilities such as telecommunication, power, transportation and 

water and sanitation – are estimated at levels exceeding US$1,800 billion per year”.  (ORGANISATION FOR 

ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT - OECD. Principles for Private Sector Participation in 

Infrastructure. Disponível em: http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/38309896.pdf. Acesso em 

02/08/2017). 

742 "Uma alternativa para a política fiscal nos países latino-americanos (tanto a curto, como a longo prazo) é criar 

ou modificar regras e estruturas existentes, de modo que incorporem um direcionamento visando à busca de uma 

solução para a grande lacuna de infraestrutura, de uma forma muito simples: especificando um objetivo e 

caminho de dívida, complementado por uma regra de gastos e/ou déficit. Além disso, um conselho fiscal poderia 

definir os cenários, estimando a relação e as tendências de déficit/dívida e investimento". “An alternative for 

fiscal policy in Latin American countries (both in the short and the long run) is to create or modify existing rules 

and frameworks such that they incorporate a path towards the steady state for an economy with a large 

infrastructure gap in a very simple way: specifying a debt objective and path, supplemented by a spending and/or 

deficit rule. In addition, a fiscal council could set the scenarios, estimating the gap, defining the deficit/debt and 

investment trends”. (CARRANZA, Luis; DAUDE, Christian; MELGUIZO, Ángel. Public infrastructure 

investimento and fiscal sustainability in Latin America: incompatible goals? OECD Development Centre. 

Working Paper nº 301. June 2011. pp.1-40).  

http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/38309896.pdf
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devem ser criadas medidas de proteção aos usuários que não puderem 

pagar743. 

 

O gasto com infraestrutura não deve ser visto como um ralo por onde escoam 

recursos orçamentários. Ao contrário, o gasto com infraestrutura gera retornos que podem 

superar os investimentos realizados. O aumento da quantidade e melhoria da qualidade da 

infraestrutura de transportes gera crescimento econômico, desenvolvimento social e melhoria 

na qualidade de vida da população. Somente tais efeitos já justificariam a prioridade no 

investimento. Entretanto, mesmo que se analisasse o investimento em infraestrutura sob uma 

perspectiva exclusivamente monetarista, ainda assim o gasto se justificaria. Estudos indicam 

que o aumento de 1% do estoque de infraestrutura ocasiona um aumento de 1% no PIB de um 

país744. O crescimento do PIB irá ocasionar o aumento da arrecadação que irá compensar os 

gastos realizados com a infraestrutura. Sobre o potencial de retorno dos investimentos em 

infraestrutura, ilustrativos são os números trazidos por Ricardo J. Sanchez: 

 

No Estado da Califórnia, para cada bilhão de dólares gastos em transporte, 

são gerados cerca de 18.000 novos postos de trabalho...Se os investimentos 

subirem para 1,38 bilhões de dólares, o Estado da Califórnia pode criar 

25.000 novos postos de trabalho na construção civil e nos setores industriais 

                                                           
743 “Latin America needs to spend ‘more’ in infrastructure. On average, countries in the region spend less than 2 

percent of GDP in infrastructure, while 3 to 6 percent is needed to keep pace with other countries like China or 

Korea. Regardless of the source of financing, infrastructure investment costs (including operation and 

maintenance costs) are ultimately borne by users or taxpayers. So, if infrastructure investment is to increase, 

users must cover a higher share of the costs. This requires changing the payment culture as well as protecting 

users who cannot afford to pay creating safety nets programs”. (GONZALEZ, Julio A.; GUASCH, Jose Luis; 

SEREBRISKY, Tomas. Latin America: Addressing High Logistics Costs and Poor Infrastructure for 

Merchandise Transportation and Trade Facilitation. World Bank: Consulta de San José 2007. Disponível em: 

http://www.iadb.org/res/ConsultaSanJose/files/Infrastructure_Guasch_SP_Final.pdf. Acesso em: 27/07/2017). 

744 “A adequação da infraestrutura ajuda a determinar o sucesso de um país e o fracasso de outros - na 

diversificação da produção, na expansão do comércio, no enfrentamento do crescimento populacional, na 

redução da pobreza ou na melhoria das condições ambientais. Uma boa infraestrutura aumenta a produtividade e 

reduz os custos de produção. Embora os vínculos precisos entre infraestrutura e desenvolvimento ainda estejam 

abertos ao debate, há poucas dúvidas de que o crescimento da economia depende da capacidade da 

infraestrutura. Demonstrou-se que um aumento de 1% no estoque de infraestrutura está associado a um aumento 

de 1% no Produto Interno Bruto (PIB) em todos os países” (tradução nossa). “The adequacy of infrastructure 

helps determine one country’s success and another’s failure--in diversifying production, expanding trade, coping 

with population growth, reducing poverty, or improving environmental conditions. Good infrastructure raises 

productivity and lowers production costs. Although the precise linkages between infrastructure and development 

are still open to debate, there is little doubt that growth of the economy is dependent on infrastructure capacity. It 

has been shown that a 1 percent increase in the stock of infrastructure is associated with a 1 percent increase in 

gross domestic product (GDP) across all countries”. (QUEIROZ, César; VISSER, Alex. Corruption, Transport 

Infrastructure Stock and Economic Development. World Bank Infrastructure Forum, Washington, D.C. 

Disponível em: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.582.3165&rep=rep1&type=pdf. 

Acesso em 30/07/2017) 

http://www.iadb.org/res/ConsultaSanJose/files/Infrastructure_Guasch_SP_Final.pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.582.3165&rep=rep1&type=pdf
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congêneres, gerando receitas diretas e indiretas relacionadas com estas 

atividades estimadas em US $ 2,7 bilhão ... $ 1,2 bilhão em receitas fiscais, 

decorrentes dos 22.000 novos postos de trabalho de trabalho e US $ 2,4 

bilhões de receita adicional decorrentes de outras atividades direta ou 

indiretamente a elas relacionadas... o total de 25.000 novos postos de 

trabalho, gerada por gastos públicos no ano fiscal de 2004-05, não pode ser 

terceirizada. Esses benefícios estão intimamente ligados aos projetos 

principais de infraestrutura e aos a ele relacionados que têm crescido na 

Califórnia. Em última análise, o desenvolvimento de projetos destinados a 

melhorar a infraestrutura de transportes do Estado californiano gera uma 

melhoria no ambiente econômico que estende seus benefícios para toda a 

economia regional. É óbvio que muitos setores da economia serão 

beneficiados com investimentos em transportes. A análise realizada mostra 

uma visão global da inter-relação entre os impactos econômicos: por 

exemplo, estradas e projetos de construção que melhoram o tráfego e as 

atividades de trabalho adjacentes criam empregos diretos e influenciam a 

compra de bens e serviços em cada ponto da Califórnia. Por esta razão, as 

atividades econômicas associadas com os fundos atribuídos ao transporte 

não terminam com a construção da obra, mas na criação de renda e emprego 

em outros setores (tradução nossa)745. 

 

Se os gastos com infraestrutura são permanentes, se os resultados dos investimentos 

revertem de forma positiva no crescimento do PIB e na arrecadação tributária, por que não 

inserir na Constituição Federal uma previsão de receita sempre à disposição para a expansão, 

manutenção e modernização da infraestrutura de transportes nacional? A melhor forma de se 

ter sempre orçamento para uma despesa permanente é a vinculação de receitas derivadas de 

determinados tributos. 

O art. 167 IV da Constituição Federal dispõe que é vedada a vinculação de receita de 

impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas as hipóteses por ele excepcionadas; referida 

                                                           
745 “Nello Stato della California, per ogni miliardo di dollari speso per i trasporti si producono circa 18.000 nuovi 

posti di lavoro..Se le entrate di bilancio ammontano a 1,38 miliardi di dollari, lo Stato della California può creare 

25.000 nuovi posti di lavoro nell’edilizia e nei settori dell’indotto e generare ricavi diretti e indiretti legati a 

queste attività per 2,7 miliardi di dollari...1,2 miliardi di dollari di gettito fiscale, utilizzati per le infrastrutture, 

portano alla creazione di 22.000 nuovi posti di lavoro e 2,4 miliardi di dollari di ricavi aggiuntivi per le attività 

dirette, indirette o indotte... Il totale di 25.000 nuovi posti di lavoro, generati dalla spesa pubblica nell’esercizio 

fiscale 2004-05, non può essere esternalizzato. Questi benefici sono strettamente legati ai progetti diretti e ai 

progetti collegati, che si sono sviluppati in California. In definitiva, lo sviluppo di progetti, volti al 

miglioramento sia delle infrastrutture dei trasporti dello stato californiano, sia del contesto economico estendono 

i benefici a tutta l’economia regionale. E’evidente che molti settori dell’economia trarranno beneficio dagli 

investimenti nei trasporti. Dall’analisi svolta emerge una visione globale dell’interrelazione tra gli impatti 

economici: ad esempio, le strade e i progetti di costruzione che migliorano il traffico e le attività adiacenti 

all’opera creano posti di lavoro diretti ed influenzano l’acquisto di beni e servizi in ogni punto della California. 

Per questa ragione, le attività economiche associate ai fondi allocati ai trasporti non si esauriscono con la 

costruzione dell’opera, ma creano reddito e posti di lavoro in altri settori”. (SANCHEZ, Ricardo J. Reti 

Infrastrutturali in America Latina. In: CEPAL - Economic Commission for Latin America and the Caribbean. 

America Latina e Caraibi Infrastrutture e Integrazione, Roma, 2008, p. 5-201. Disponível em: 

http://repositorio.cepal.org/handle/11362/1357. Acesso em 02/08/2017).  

http://repositorio.cepal.org/handle/11362/1357
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vedação é aplicável somente aos impostos, não alcançando as demais espécies tributárias746. 

As finalidades da vedação seriam: a) preservar a disponibilidade dos meios financeiros para 

programar gastos, segundo as prioridades escolhidas e a realidade conjuntural esperada; b) o 

legislador orçamentário precisaria ter a possibilidade de planejamento, de otimização e de 

exercício do poder orçamentário; c) se a receita estivesse previamente afetada a órgão, fundo 

ou despesa específica, haveria desperdício de recursos em certas áreas e falta em setores 

essenciais, com comprometimento da legitimidade e da funcionalidade orçamentária747.  

Entretanto, a vedação da vinculação de receitas de impostos, se existisse nas 

Constituições anteriores, teria inviabilizado o Fundo Rodoviário Nacional, o instrumento mais 

eficiente da história brasileira no fomento da infraestrutura dos transportes rodoviários. Com o 

fim da vinculação de receitas, ocorreu o fim do investimento público e, consequentemente, o 

caos da infraestrutura de transportes brasileira748.  

A Constituição de 1967, com a redação dada pela Emenda Constitucional 01/69, 

previa, em seu art. 62 § 2º749 que, em regra, era vedada a vinculação do produto da 

arrecadação de qualquer tributo a determinado órgão, fundo ou despesa. Entretanto, a lei 

poderia estabelecer que a arrecadação parcial ou total de certos tributos constituiria receita do 

orçamento de capital, proibida sua aplicação no custeio de despesas correntes. Note-se que a 

                                                           
746 “Via de regra, a receita dos impostos não poderá estar atrelada a nenhum gasto específico, prestando-se ao 

financiamento das despesas públicas em geral. Note-se que se trata de vedação relativa especificamente aos 

impostos, não sendo aplicável às demais espécies de tributos. Com efeito, as taxas, as contribuições de melhoria, 

as contribuições especiais e os empréstimos compulsórios não se encontram submetidos a tal exigência, sendo da 

sua própria natureza terem o produto da sua arrecadação atrelado a determinada despesa”. (PORTELLA, André. 

Sistema Orçamentário e Finanças Públicas. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva; MENDES, Gilmar; 

NASCIMENTOS, Carlos Valber. Tratado de Direito Constitucional, vol. 2. 2º edição. São Paulo: Saraiva, 2012, 

p. 281-333).   

747 Cf. DERZI, Misabel Abreu Machado. In: NASCIMENTO, Carlos Valder. In: MARTINS, Ives Gandra da 

Silva; NASCIMENTO, Carlos Valder. Comentários à Lei de Responsabilidade Fiscal. 7ª edição. São Paulo: 

Saraiva, 2014, p. 344.  

748 “Primeiramente, não há dúvida que os problemas das infra-estruturas de logística e transporte agravaram-se 

consideravelmente com a falência do “Estado empreendedor” e o colapso do modelo de financiamento de longo 

prazo dos investimentos e da manutenção das infra-estruturas, esse modelo, em vigor a partir da Constituição de 

1946 até meados dos anos 80, baseou-se fundamentalmente na vinculação de recursos fiscais, ou seja, nos 

chamados fundos vinculados, e nos créditos de longo prazo das instituições nacionais e internacionais de 

fomento, com contrapartidas orçamentárias e avais e garantias firmados pela União. Com o fim das vinculações 

de recursos tributários a aplicações específicas nas diversas infra-estruturas, o quadro de recessão prolongada e a 

crise das finanças públicas, rompeu-se uma tendência, não somente de expansão acelerada e contínua da oferta, 

como também a evolução tecnológica e melhorias na qualidade dos serviços”. (BARAT, Josef. Logística, 

Transporte e Desenvolvimento Econômico: a visão setorial. São Paulo, CLA, 2007, p. 155/156).  

749 § 2º Ressalvados os impostos mencionados nos itens VIII e IX do artigo 21 e as disposições desta 

Constituição e de leis complementares, é vedada a vinculação do produto da arrecadação de qualquer tributo a 

determinado órgão, fundo ou despesa. A lei poderá, todavia, estabelecer que a arrecadação parcial ou total de 

certos tributos constitua receita do orçamento de capital, proibida sua aplicação no custeio de despesas correntes. 
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Constituição de 1967, tinha por regra geral a vedação de vinculação de tributos, mas a lei 

poderia estabelecer que a parte ou totalidade da arrecadação poderia constituir-se em receita 

do orçamento de capital. Ou seja, não havia proibição de vinculação para investimento750. A 

vinculação de impostos para a melhoria da infraestrutura de transportes seria fundamental 

para o avanço do investimento estatal em infraestrutura. Tal modelo já comprovou seu 

sucesso com o Fundo Rodoviário Nacional751.  

Para que possa ser realizado um sistema de vinculação eficiente para a infraestrutura 

de transporte no Brasil, primeiramente, necessária a criação, por emenda constitucional, de 

um fundo752 que terá por finalidade receber os recursos necessários para o investimento estatal 

em infraestrutura de transportes. A proposta de criação de um fundo se deve à necessidade de 

garantir que os valores não serão utilizados para outras finalidades753. A criação de um fundo 

é necessária em caso de programas governamentais de longo prazo que ultrapassam o período 

de vigência de leis orçamentárias754, bem como para áreas que não têm sido contempladas 

                                                           
750 Sobre a possibilidade de vinculação de tributos na Constituição de 1967: “A Constituição de 1967 deixou 

margem à arrecadação vinculada. Ou porque se trate de imposto único, ou porque a própria Constituição o haja 

previsto ou estabelecido, ou porque conste da lei complementar. Todavia, pode a lei, que se refere ao imposto ou 

à taxa (o art. 62, § 2º, fala de “tributos”), estatuir que o produto dele há de ser incluído na receita do orçamento 

de capital. Se tal se fez, do importe não se pode tirar para custeio de despesas”. (MIRANDA, Pontes. 

Comentários à Constituição de 1967 (com a Emenda n. 1, de 1969), tomo III (arts. 32-117). 2ª edição. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 1970, p. 207).     

751 “Portanto, a desvinculação tributária setorial dos recursos na esfera federal constituiu a principal causa da 

degeneração do modelo de financiamento que sustentava o setor de transportes; com ela, o setor perdeu sua 

autonomia relativa, em termos de planejamento, e a flexibilidade para atender as necessidades de manutenção e 

conservação do patrimônio. O setor de transportes no Brasil, em particular o setor rodoviário, dispunha, desde a 

concepção do modelo institucional ainda parcialmente vigente, de recursos vinculados, oriundos basicamente das 

contribuições de seus usuários, tanto na forma de impostos sobre combustíveis, como sobre o licenciamento e 

propriedade de veículos. As alterações promovidas na legislação que regula a geração e a distribuição dos 

tributos, iniciadas a partir de 1975 e culminadas com a Constituição em vigor, foram reduzindo paulatinamente o 

volume de recursos à disposição do setor na esfera federal, ao ponto de que até as atividades de manutenção 

ficaram dependentes de recursos consignados no Orçamento Geral da União, alocados e liberados de acordo com 

as prioridades políticas e não conforme o requerido para dar condições de confiabilidade, segurança e 

economicidade às vias de transporte”. (PEREIRA JR, José de Sena. A CIDE e o financiamento do setor federal 

de transportes. Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados: Estudo. Março 2003. Disponível em: 

http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/1557. Acesso em 29/07/2017). 

752 Conforme definição legal, constante do art. 71 da Lei 4.320/1964, “Constitui fundo especial o produto de 

receitas especificadas que por lei se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a 

adoção de normas peculiares de aplicação”.  

753 “As vantagens do uso de um fundo extraorçamentário para infraestruturas, à semelhança dos fundos 

soberanos, é que ele se quedaria protegido de cortes orçamentários ou de políticas de curto prazo previstos na lei 

orçamentária. Além disso, facilita a obtenção de apoio político para a criação de um novo tributo vinculado, 

sobretudo ao se chamar a atenção da população que tal despesa é normalmente negligenciada no orçamento 

geral”. (CARVALHO, André Castro. Direito da Infraestrutura: perspectiva pública. São Paulo: Quartier Latin, 

2014, p. 474). 

754 Conforme Richard Allen a Dimitar Radev, uma das finalidades dos fundos é “proteger os programas 

politicamente sensíveis de cortes orçamentários ou outras considerações de curto prazo no contexto do ciclo 

orçamentário anual” (tradução nossa).  “to protect politically sensitive programs from budget cuts or other short-

http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/1557
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com recursos do orçamento ordinário755. Como a infraestrutura é um gasto permanente e 

essencial, não pode ficar refém das vulnerabilidades e instabilidades orçamentárias, razão pela 

qual um fundo seria uma ferramenta imprescindível para assegurar a continuidade da política 

pública de investimentos756. Em outros países, como o Canadá, existem fundos de 

infraestrutura que tem apresentados excelentes resultados757. Nos Estados Unidos da América, 

a infraestrutura pública de transportes é financiada por meio de fundos providos com recursos 

decorrentes de tributos incidentes sobre combustíveis, conforme acima demonstrado. Um 

fundo é uma forma eficiente de instrumentalizar despesas e receitas em torno de um fim 

específico. Nesse sentido: 

 

O conceito de fundo, portanto, emerge da própria noção de orçamento 

público, na medida que o “fundo” serve para reunir receitas afetadas e 

dirigidas para determinadas finalidades. Somente a fixação das receitas e 

despesas em um orçamento é capaz de ensejar a instrumentalização de 

receitas públicas em torno de um fim específico758. 

 

                                                                                                                                                                                     
term considerations in the context of the annual budget cycle”. (ALLEN, Richard; RADEV, Dimitar. Managing 

and Controlling Extrabudgetary Funds. IMF Working Paper 06/286. Dec. 2006, disponível em: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2006/wp06286.pdf. Acesso em 01/08/2017).  

755 “Reconhecer e mobilizar um consenso social de que certas atividades importantes estão subfinanciadas no 

orçamento anual. O estabelecimento de um fundo rodoviário ou de um fundo ambiental é muitas vezes 

considerado um ato político de reconhecimento da importância dessas atividades que também é atraente para 

amplos grupos sociais, embora, na prática, isso não necessariamente melhore o financiamento dessas atividades”. 

(Tradução nossa). “To recognize and mobilize a social consensus that certain important activities are 

underfunded in the annual budget. The establishment of a dedicated road fund or an environmental fund is often 

considered a political act of recognition of the importance of these activities that is also appealing to broad social 

groups, although in practice this would not necessarily improve the financing of these activities”. (Ibid.).  

756 “Execução orçamentária por meio de fundos traz algumas vantagens perceptíveis nitidamente. A garantia da 

alocação de receitas para a execução de um programa, sobretudo se destinado à área social, protege a política 

pública das vulnerabilidades orçamentárias. Isso já seria o bastante para a aprovação da existência de fundos, os 

quais, conceitualmente, significam a junção de recursos para a aplicação em despesas públicas”. (NUNES, 

Cleucio Santos. In: CONTI, José Maurício (org.). Orçamentos públicos: a Lei 4.320/1964 Comentada. 3ª edição. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 249).  

757 “O Canadá possui um fundo relevante, instituído como Canada Strategic Infrastructure Fund Act, o qual 

intenta viabilizar projetos de infraestrutura que seja considerada estratégica – in casu, nas definitions do diploma 

normativo, as indústrias relacionadas a rodovias, ferrovias e saneamento básico são mencionadas como 

infraestruturas estratégicas para os fins da lei. O fundo visa a apoiar as iniciativas público-privadas de 

investimentos nessas searas, em projetos que contribuam ao crescimento econômico e à qualidade de vida no 

país. Embora não seja um fundo com recursos vinculados – e não exclusivo à seara rodoviária -, serve para 

constatar a preocupação de haver fundos específicos para o desenvolvimento da infraestrutura”. (CARVALHO, 

André Castro. Direito da Infraestrutura: perspectiva pública. São Paulo: Quartier Latin, 2014, p. 476).  

758  NUNES, Cleucio Santos. In: CONTI, José Maurício (org.). Orçamentos públicos: a Lei 4.320/1964 

Comentada. 3ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 242. 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2006/wp06286.pdf
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Anoto que não se propõe simplesmente a recriação do antigo Fundo Rodoviário 

Nacional, mas de um fundo que dará suporte financeiro a uma política pública de 

infraestrutura mais ampla. O Fundo Nacional de Integração das Políticas Públicas de 

Infraestrutura de Transportes - FNIPPIT irá direcionar recursos para todos os modais, de 

acordo com o Plano Decenal de Infraestrutura de Transportes, a ser elaborado pelo Conselho 

Nacional de Integração das Políticas Públicas de Infraestrutura de Transportes – CNIPPIT e 

aprovado pelo Congresso Nacional. O Fundo Nacional de Integração das Políticas Públicas de 

Infraestrutura de Transportes - FNIPPIT deverá aplicar integralmente seus valores na 

infraestrutura de transportes, mediante expressa imposição constitucional759, razão pela qual 

não deve se sujeitar à desvinculação de recursos orçamentários (DRU), bem como não deve 

ser utilizado para pagamento de débitos que se relacionem apenas indiretamente com a área 

de infraestrutura de transportes, como salários e benefícios previdenciários760.  

A Lei nº 13.529, de 04 de dezembro de 2017, autorizou a União a participar de fundo 

que tenha por finalidade exclusiva financiar serviços técnicos profissionais especializados, 

com vistas a apoiar a estruturação e o desenvolvimento de projetos de concessão e parcerias 

público-privadas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em regime 

isolado ou consorciado, até o limite de R$ 180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de reais). 

Trata-se, mais uma vez, de uma medida equivocada e ineficiente, tendo em vista que, além de 

ter previsto um valor manifestamente insuficiente, comparado ao tamanho do déficit de 

infraestrutura nacional, ainda privilegia o modelo de concessões e parcerias público-privadas 

que tem se mostrado insatisfatório, conforme demonstrado na Seção 3, acima.  

O Fundo Nacional de Integração das Políticas Públicas de Infraestrutura de 

Transportes - FNIPPIT deverá ser provido com as receitas decorrentes dos tributos incidentes 

                                                           
759 A necessidade de constar expressamente a vedação de aplicação dos valores em outras finalidades decorre do 

caráter meramente autorizativo do orçamento público: “A principal vantagem prática da instituição do fundo 

público reside no fato de o saldo existente ao final de cada exercício financeiro ser necessariamente transferido 

ao seguinte para compor a dotação orçamentária correspondente (cf. art. 73 da Lei n. 4.320/64). A receita 

vinculada, passada e futura, não pode suportar outras despesas orçadas. A preparação da proposta orçamentária e 

sua aprovação legislativa deverão preservar a dotação relativa às despesas compreendidas na finalidade 

específica do fundo. No entanto, a imposição do gasto continua esbarrando no caráter meramente autorizativo do 

orçamento público”. (PINTO JUNIOR, Mario Engler. Financiamento público da infraestrutura. In: MARCATO; 

Fernando S.; PINTO JÚNIOR, Mário Engler. Direito da Infraestrutura. Vol. 1. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 

255-305)  

760 “O fundo deve ser dedicado 100 por cento à tarefa em questão - e não simplesmente usado como meio de 

evitar a disciplina orçamentária” (tradução nossa). “The fund should be dedicated 100 percent to the task in 

question—and not simply used as a means of avoiding budget discipline”. (ALLEN, Richard; RADEV, Dimitar. 

Managing and Controlling Extrabudgetary Funds. IMF Working Paper 06/286. Dec. 2006, disponível em: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2006/wp06286.pdf. Acesso em 01/08/2017).  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2006/wp06286.pdf
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sobre combustíveis, conforme será abaixo demonstrado. Também, outras receitas podem ser 

direcionadas ao referido fundo, tais como as decorrentes do pagamento das tarifas pela 

prestação dos serviços públicos de transportes. Tal modelo propõe um abandono (não total) 

do modelo de concessões e parcerias público-privadas pela prestação de serviços públicos de 

transporte de forma direta pelo Estado. Assim, as tarifas pagas pelos usuários, tais como os 

pedágios das rodovias, os valores de taxas de embarque, bem como de tarifas de transportes 

de cargas nos setores ferroviário e hidroviário seriam diretamente direcionadas ao Fundo 

Nacional de Integração das Políticas Públicas de Infraestrutura de Transportes - FNIPPIT.  

O Fundo Nacional de Integração das Políticas Públicas de Infraestrutura de 

Transportes - FNIPPIT poderia, ainda, se utilizar do mecanismo da securitização761, para a 

alavancagem de seus recursos. Por meio desta, seriam emitidos títulos negociáveis no 

mercado de capitais que poderiam ser uma fonte adicional de recursos para novos 

investimentos em infraestrutura762. A securitização é uma forma de captar recursos 

financeiros diretamente no mercado, sem a necessidade de intermediação bancária763. A 

securitização de receitas de infraestrutura é uma operação já realizada nos Estados Unidos da 

América764, onde as municipalidades emitem títulos públicos vinculados a projetos de 

                                                           
761 “A securitização de ativos é uma técnica de financiamento estruturada, altamente flexível e complexa que 

envolve a emissão de títulos representativos de crédito que tem por garantia fluxos de caixa identificáveis de um 

conjunto diversificado de exposições de ativos”. (Tradução nossa). “Asset securitization is a highly flexible yet 

complex structured finance technique that involves the issuance of contingent claims as liability and equity 

obligations on the back of identifiable cash flows from a diversified pool of asset exposures”. (JOBST, Andreas 

A. Sovereign Securitization in Emerging Markets. Journal of Structured Finance, vol. 12, nº. 3, pp. 2-13, 2006). 

762 “Na maioria dos casos, as agências do setor público realizaram securitização para capitalizar recebíveis 

fiscais, receitas de imposto sobre vendas diferidas, royalties de petróleo e gás, contas a receber futuras de água, 

receitas de rodovias de pedágio, recebíveis de arrendamento soberano, empréstimos governamentais, recebíveis 

de imóveis, e a realização de ativos bancários de sistemas estatais de seguro de depósitos”. (Tradução nossa). “In 

most cases, public sector agencies have enlisted securitization in order to monetize tax receivables (federal tax 

participations), deferred sales tax revenue, oil and gas royalties, future water receivables, toll road revenues, 

sovereign lease receivables, government loans, housing loan receivables, and performing bank assets from state 

deposit insurance schemes”. (Ibid.) 

763 “A securitização procura substituir os financiamentos realizados por bancos pelo financiamento direto 

realizado por investidores ao ente detentor dos ativos que irão garantir os valores devidos (desintermediação) ” 

(tradução nossa). “Securitization seeks to substitute capital market-based finance for credit finance by 

sponsoring financial relationships without the lending and deposit-taking capabilities of banks 

(disintermediation)”. (Ibid.). 

764 É muito comum a securitização de vários tipos de receitas pelo Poder Público nos Estados Unidos da 

América: “No entanto, no início dos anos 90, os municípios dos EUA iniciaram um papel mais ativo nas 

finanças estruturadas do setor público quando começaram a securitizar os recebíveis associados a cobranças 

fiscais pendentes” (tradução nossa).  “Starting in the early 1990s, however, state and local municipalities in the 

U.S. debuted a more active role of the public sector structured finance when they began to securitize receivables 

associated with outstanding tax collections”. (Ibid.). 
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infraestrutura, os denominados project bonds, já tratados acima. Exemplos de securitização de 

receitas de infraestrutura foram vistos na China e Tailândia765.  

Entretanto, a principal fonte de recursos para Fundo Nacional de Integração das 

Políticas Públicas de Infraestrutura de Transportes - FNIPPIT seria o produto da arrecadação 

dos tributos incidentes sobre combustíveis. Para tanto, necessária a realização de algumas 

alterações constitucionais no sistema tributário hoje vigente, conforme abaixo será 

demonstrado. 

 

4.6.3. Alterações na legislação tributária visando à recomposição da capacidade de 

investimento estatal em infraestrutura. 

Necessária uma reforma constitucional para que seja refeito e aperfeiçoado o sistema 

de financiamento da infraestrutura de transportes existente anteriormente à Constituição de 

1988 e que foi por ela destruído, sem que fosse implementado um novo sistema em seu lugar.  

Toda a infraestrutura de transportes rodoviários no Brasil era sustentada pelo Fundo 

Rodoviário Nacional (FRN), criado em 1945 pela “Lei Joppert” (Decreto-Lei nº 8.463, de 27 

de dezembro de 1945). Referido fundo era financiado pelo Imposto Único sobre Lubrificantes 

combustíveis Líquidos e Gasosos – IULCLG, arrecadado em função do consumo, e se 

destinava ao financiamento da construção, da conservação e do melhoramento das rodovias 

federais, estaduais e municipais. Assim, a “Lei Joppert” tornou-se um instrumento importante 

na institucionalização da política de transporte rodoviário no território brasileiro, pelo fato de 

ter criado um fundo exclusivo que viabilizou o desenvolvimento do transporte rodoviário766.  

Além disso, a União dispunha das seguintes fontes de recursos para investimento nas 

infraestruturas de transportes: i) Taxa Rodoviária Única (TRU), arrecadada em função da 

propriedade de veículos automotores; ii) Imposto sobre Serviços de Transporte Rodoviário 

                                                           
765 “O governo da SAR de Hong Kong aumentou US $ 771 milhões no mercado internacional, ao securitizar as 

receitas de pedágio de pontes e túneis estatais em sua recente transação de Hong Kong Link 2004 Ltd., enquanto 

o Departamento do Tesouro da Tailândia usa a Dhanarak Asset Development Company Ltda como SPV para 

financiar a construção do Centro de Governo Chang Wattana através de securitização de ativos”. (Tradução 

nossa). “The government of Hong Kong SAR raised HK$6bn (U.S.$771m) internationally by securitizing toll 

revenues from state-owned bridges and tunnels in its recent Hong Kong Link 2004 Ltd. transaction, while the 

Treasury Department of Thailand uses Dhanarak Asset Development Company Ltd. as SPV to fund construction 

of the Chang Wattana Government Center via asset securitization”. (JOBST, Andreas A. Sovereign 

Securitization in Emerging Markets. Journal of Structured Finance, vol. 12, nº. 3, pp. 2-13, 2006).  

766 Cf. PEREIRA, Luiz Andrei Gonçalves; LESSA, Simone Narciso. O processo de planejamento e 

desenvolvimento do transporte rodoviário no Brasil. Caminhos de Geografia Uberlândia, v. 12, n. 40, p. 26 – 

45, dez/2011. 
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Intermunicipal e Interestadual de Pessoas e Cargas (ISTR), arrecadado em função da 

movimentação de passageiros e mercadorias; iii) Adicional de Frete de Renovação da 

Marinha Mercante (AFRMM), arrecadado em função dos fretes incidentes sobre mercadorias; 

iv) Taxa de Melhoramento dos Portos (TMP), incidente sobre a movimentação de 

mercadorias. Referidos tributos propiciaram à União condições materiais para criar e 

conservar a infraestrutura de transportes antes da Constituição de 1988767. 

Entretanto, a crise do petróleo em 1973 obrigou o Governo Federal a buscar outras 

fontes de receitas para financiar projetos prioritários em áreas estratégicas. Por meio da Lei nº 

6.093, de 24 de agosto de 1974, foi criado o Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND), ao 

qual foram transferidos, dentre outros recursos federais, os que compunham o FRN. Em 

função do Decreto-Lei nº 1.859, de 17 de fevereiro de 1981, foi extinto o FND e os valores 

foram incorporados ao orçamento geral da União. Tal fato foi o início do caos na 

infraestrutura rodoviária brasileira que passou e contar somente com os recursos disponíveis 

na Lei Orçamentária Anual. Estes nunca foram suficientes para o desenvolvimento do setor.  

A Constituição Federal de 1988 praticamente destruiu todo o sistema de 

financiamento da infraestrutura de transporte existente nas Constituições de 1946 e 1967768, 

em razão da vedação769 à vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, 

constante do artigo 167770. Assim, diferentemente das constituições de 1946771 e 1967, a 

                                                           
767 Sobre a importância da vinculação de recursos para a expansão da infraestrutura de transportes: “Numa 

perspectiva histórica, os mecanismos de financiamento – com suas fontes de recursos e vinculação de tributos 

federais – deram suporte, tanto à expansão e melhoria nas infra-estruturas, como à qualidade dos serviços de 

transporte. Por outro lado, a crise no setor, a partir de meados dos anos 80, deveu-se, em grande parte, ao colapso 

desses mecanismos, o que redundou, inclusive, no declínio da forte presença da União nos investimentos”. 

(BARAT, Josef. Logística, Transporte e Desenvolvimento Econômico: a visão institucional. São Paulo: CLA, 

2007. p. 28/29) 

768 “Em resumo, as mudanças na distribuição das arrecadações de impostos, iniciadas a partir de 1970 e 

consolidadas com a Constituição promulgada em 1988, eliminaram as fontes de recursos de caráter permanente 

que alimentavam a expansão e a manutenção das rodovias federais e da infraestrutura de transportes de um modo 

geral. Esse processo culminou com a crise que já domina, há alguns anos, todo o setor, chegando à atual 

situação, em que o enorme patrimônio representado pelas rodovias federais vem-se deteriorando 

acentuadamente, com perdas já muito expressivas”. (PEREIRA JR, José de Sena. A CIDE e o financiamento do 

setor federal de transportes. Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados: Estudo. Março 2003. Disponível 

em: http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/1557. Acesso em 29/07/2017).  

769 Sobre o efeito da vedação da vinculação de receitas de tributos prevista na Constituição de 1988 e seus efeitos 

no setor de transporte rodoviário: “A crise de financiamentos e investimentos rodoviários que se inicia na década 

de 1970 e que se aprofunda bastante na década de 1980, com a extinção do FRN e com a adoção pela 

Constituinte da tese contrária à vinculação setorial de recursos, leva os governos federal e estaduais, já no início 

dos anos 1990, a ressuscitar o mecanismo das concessões rodoviárias à iniciativa privada mediante cobrança de 

pedágios nas rodovias”. (PEREIRA, Vicente de Britto. Transportes: história, crises e caminhos. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2014. p. 215).  

770 “No processo de extinção do FRN, iniciado na década de 1970 e concluído na Constituição de 1988, o debate 

ficou centrado unicamente na questão da vinculação de recursos. Nas sucessivas crises que levaram igualmente à 

http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/1557
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vigente Constituição vedou a vinculação de receita de imposto a órgão, fundo ou despesa, na 

forma do art. 167. Houve, uma completa alteração da forma de financiamento da 

infraestrutura até então vigente, que se baseava em vinculação de receitas de tributos, 

concentradas na União. Segundo o Banco Mundial772:  

 

A Constituição de 1988 contribuiu para enfraquecer o marco institucional 

para infra-estrutura. O financiamento do setor público – a parte central do 

marco institucional para o setor de infra-estrutura – sofreu uma acentuada 

redução com a Constituição de 1988. Em primeiro lugar, a Carta Magna 

substituiu os impostos federais incidentes sobre alguns segmentos 

específicos – energia, transporte e telecomunicações – por outros não 

específicos no nível estadual. Por exemplo, a taxa rodoviária, que contribuiu 

para os investimentos nas estradas federais, foi transferida para os estados, 

enquanto a tarifa do setor de eletricidade foi incorporada ao ICMS dos 

estados. Em segundo lugar, a Constituição aumentou as transferências de 

verbas federais para os governos subnacionais, especialmente os municípios: 

a parcela municipal da receita federal e da arrecadação de impostos sobre 

produtos industrializados, por exemplo, cresceu de 17% para 22,5%. Essa 

medida reduziu o montante de recursos públicos disponíveis para as 

despesas de capital e acarretou potenciais problemas de coordenação entre os 

três níveis da administração, quando há necessidade de participação dos 

governos subnacionais no co-financiamento de projetos de infra-estrutura 

federais. Finalmente, a Constituição de 1988 aumentou e pré-fixou 

determinados gastos públicos correntes – particularmente em saúde e 

educação – enquanto as despesas de capital, em geral, e os investimentos em 

infra-estrutura, em particular, foram deixados a critério dos formuladores de 

políticas. 

 

                                                                                                                                                                                     
extinção do DNER e à consequente criação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), 

em 2002, as discussões ficaram restritas ao gigantismo, ao poder e às denúncias contra aquele órgão. Em 

nenhum momento foi levantada a questão de como ficaria a política nacional rodoviária que estava sendo 

desmontada de forma leviana, sem se pensar em qualquer opção concreta. Tanto isso é verdade que o importante 

projeto de lei de revisão do Sistema Nacional de Viação (SNV), de 1995, de autoria do senador Eliseu Resende, 

somente foi aprovado pelo Congresso em fins de 2010 e vetado pelo atual governo”. (Ibid., p. 23).  

771 “A Constituição de 1946, de cunho marcadamente federativo, estabeleceu um relacionamento mais equânime 

entre a União, os Estados e os municípios, em relação à situação anterior. Por ela, foram consagrados 

mecanismos importantes inovadores de financiamento para as infra-estruturas. Foram criados os chamados 

“Fundos Vinculados”, com a destinação de tributos incidentes sobre os usuários das infra-estruturas e serviços a 

usos setoriais e específicos. Isto permitiu ao Governo Federal implementar programas de longo prazo nos setores 

de transportes, energia elétrica e telecomunicações...a Constituição de 1946 consolidou para as infraestruturas 

em geral e para os transportes em particular o rodoviário) uma base institucional e de financiamento sustentado”. 

(BARAT, Josef. Logística, Transporte e Desenvolvimento Econômico: a visão institucional. São Paulo: CLA, 

2007. p. 10). 

772 WORLD BANK. Como Revitalizar os Investimentos em Infraestrutura no Brasil: políticas públicas para 

uma melhor participação do setor privado. Relatório n°. 36624-BR do Departamento de Finanças, Setor Privado 

e Infra-estrutura Região da América Latina e do Caribe, nov. 2007, disponível em: 

http://siteresources.worldbank.org/INTLACBRAZILINPOR/Resources/Como_Revitalizar_Investimentos_Infra_

PORv1.pdf. Acesso em 01/08/2017.  

http://siteresources.worldbank.org/INTLACBRAZILINPOR/Resources/Como_Revitalizar_Investimentos_Infra_PORv1.pdf.%20Acesso%20em%2001/08/2017
http://siteresources.worldbank.org/INTLACBRAZILINPOR/Resources/Como_Revitalizar_Investimentos_Infra_PORv1.pdf.%20Acesso%20em%2001/08/2017
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Também, foi retirada da União a competência para a tributação de combustíveis e 

lubrificantes, propriedade de veículos automotores e serviços de transporte de passageiros e 

cargas. Os tributos incidentes sobre os combustíveis, lubrificantes e movimentação de cargas 

foram incorporados ao Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, de 

competência dos Estados. A estes também foi transferida toda a tributação sobre a 

propriedade de veículos automotores, – IPVA.  Por fim, parte do tributo sobre combustíveis 

foi para os Municípios, na forma do Imposto sobre Vendas a Varejo – IVV, extinto pela 

Emenda Constitucional nº 3 de 1993.  

Entretanto, a competência para as atividades relacionadas aos transportes ainda ficou 

concentrada na União. O art. 21, XII, da Constituição Federal expressamente determina que 

compete à União, explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão: i) 

os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras 

nacionais, ou que transponham os limites de Estado ou Território; ii) os serviços de transporte 

rodoviário interestadual e internacional de passageiros. Competência expressa em matéria de 

transportes para os outros entes da Federação, somente existe a atribuída aos Municípios para 

organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços 

públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial (art. 

30, V). Houve uma distribuição dos recursos tributários, mas não das competências em 

matéria de transporte773.  

Houve uma decisão extremamente equivocada do Constituinte de 1988 em retirar da 

União os recursos tributários que esta utilizava para fomentar a infraestrutura de transportes e 

distribuí-los a Estados e Municípios. A extensão do território nacional é incompatível com a 

descentralização da política pública de transportes774. Somente uma centralização do 

                                                           
773 “Assim, ao transferir receitas para os Estados e municípios sem a correspondente transferência de encargos, a 

Constituição de 1988 provocou uma enorme restrição na capacidade de investimento da União. Por outro lado, a 

extinção das vinculações sem a criação de mecanismos alternativos para o financiamento dos investimentos 

públicos, a médio e longo prazos, dificultou a expansão e agravou a degradação das infra-estruturas, 

equipamentos e instalações existentes, atingindo, inclusive, Estados e Municípios”. (BARAT, Josef. Logística, 

Transporte e Desenvolvimento Econômico: a visão institucional. São Paulo: CLA, 2007. p. 30). 

774 “Na verdade, constata-se que, nos estados federativos, a divisão das competências e do financiamento da 

infraestrutura foi muito mais determinada por questões históricas e por decisão política do que pelo critério de 

eficiência econômica. Além disso, a distribuição costuma acarretar diferenças qualitativas e quantitativas nos 

entes subnacionais, o que pode ser agravado pela má distribuição da receita entre todos os entes federativos – 

exigindo uma forte política de equalização fiscal horizontal e vertical para que os entes atinjam um nível normal 

de quantidade e qualidade na infraestrutura pública. Percebe-se, por fim, que delimitar competências para 

investimentos em infraestruturas para determinados entes, exclusivamente por critérios econômicos de eficiência 

na prestação do serviço, pode ter justamente um efeito perverso de induzir a um sucateamento do estoque de 

infraestrutura da nação, por efeito da capacidade fiscal de alguns entes federativos ser limitada e incompatível 
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planejamento e da decisão política é capaz de dar coerência e harmonia ao sistema de 

transportes que pressupõe complementaridade e integração775.  

Uma infraestrutura de transportes proporciona benefícios que ultrapassam o ente 

responsável pela sua implantação.  É comum o fenômeno do transbordamento776 que ocasiona 

benefícios a algumas localidades para as quais a infraestrutura não foi concebida. Por 

exemplo, um aeroporto pode trazer desenvolvimento econômico não somente na cidade ou 

Estado onde foi instalado, mas a toda região alcançada pelo fomento ocasionado na atividade 

econômica resultante de sua implantação. Dessa forma, em razão do fenômeno do 

transbordamento777, a responsabilidade pelo financiamento das infraestruturas de transportes 

não deveria ser dividida entre os entes federativos, mas centralizada na União para um 

planejamento único que considerasse o sistema de transporte como uma rede que deve ser 

planejada de forma global778.  

Em 2015, os gastos realizados pela União foram divididos da seguinte forma779: 1 - 

48% em transferência de rendas às famílias que abrangem os gastos com: i) benefícios da 

                                                                                                                                                                                     
com os gastos atribuídos, de forma que é imperioso que essa análise seja conjugada”. (CARVALHO, André 

Castro. Direito da Infraestrutura: perspectiva pública. São Paulo: Quartier Latin, 2014, p. 243). 

775 “De imediato, pode-se afirmar que o sistema de transportes em um país com características territoriais e com 

extensão costa como o Brasil exige tratamento, definições de políticas e atuação em nível “nacional” 

relacionados com os demais níveis, mas que em última análise somente podem ser capitaneados pela instancia 

federal”. (PEREIRA, Vicente de Britto. Transportes: história, crises e caminhos. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2014. p. 22).   

776 Sobre o fenômeno do transbordamento: “o efeito transbordamento, por conseguinte, está relacionado ao 

extravasamento dos benefícios da infraestrutura para além da localidade à qual ela foi concebida. Isso, se não for 

bem regulado, pode fomentar o fenômeno do free rider - repise-se, a utilização da infraestrutura por terceiros que 

não seriam seus usuários próprios, sem o seu respectivo custeio”. (CARVALHO, op. cit. p. 127). 

777 O transbordamento gera a discussão acerca de que comunidade deve pagar as despesas de instalação de uma 

infraestrutura: “Uma das explicações para o efeito do transbordamento inerentes a alguns tipos de sistemas de 

infraestrutura sobre o investimento público resulta que, em razão de que alguns dos benefícios das instalações de 

capital público se espalharem para usuários fora do distrito tributário local, os contribuintes-eleitores locais, 

olhando apenas para o seu próprio benefício-custo, optarão por investir com o dinheiro de seus impostos o 

mínimo possível” (tradução nossa). “One class of explanations for undersupply emphasizes the spillover benefits 

inherent in some types of infrastructure systems. As long as some of the benefits from public capital facilities 

spill over to users outside the local taxing district, local taxpayer-voters, looking only at their own benefit-cost 

trade-off, will choose to provide a suboptimal level of infrastructure capital”. (PETERSON, George E. is public 

infrastructure undersupplied? Conference series - Federal Reserve Bank of Boston. v. 34.  June 1990, pp. 

113/142. https://www.bostonfed.org/-/media/Documents/conference/34/conf34d.pdf. Acesso em 03/08/2017).   

778 “No Brasil, não se pode definir, a priori, em qual ente federativo o gasto em capital é mais relevante. Um 

aeroporto que seja federal dependerá, sobremaneira, de rodovias estaduais ou ruas e avenidas locais para se 

chegar a contento ao terminal de embarque. Um porto federal também dependerá de pontes e viadutos 

municipais para escoar a produção. Ou seja, concebendo-se as infraestruturas em rede, todos os entes federativos 

passam a ter papel primordial nas despesas de capital, a fim de que haja uma maximização do resultado na sua 

utilização”. (CARVALHO, op. cit., p. 422).  

779 Conforme: MINISTÉRIO DA FAZENDA. Secretaria de Política Econômica. Relatório de Análise 

Econômica dos Gastos Públicos Federais Evolução dos Gastos Públicos Federais no Brasil: Uma análise para 

https://www.bostonfed.org/-/media/Documents/conference/34/conf34d.pdf
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Previdência Social; ii) abono;/seguro desemprego; iii) seguridade social; iv) bolsa família; 2 - 

20% em pessoal e encargos que abrangem gastos com servidores ativos, inativos, os 

decorrentes de sentenças judiciais e precatórios relativos às remunerações de servidores 

públicos e transferências para o Distrito Federal para pagamento de despesas com pessoal; 3  - 

27% outras despesas correntes que abrangem os seguintes gastos e percentuais: i) saúde 

(27%); ii) educação (9%); iii) ciência e tecnologia (1%); iv) benefícios ao servidor (2%); v) 

demais despesas de custeio (12%); vi) FUNDEB (4%); vii) desoneração (8%); viii) Lei 

Kandir (1%); ix) subsídios e subvenções (17%); x) outras despesas obrigatórias (19%) e; 4.= -  

5% em despesas de capital que abrange os investimentos e os custos do programa “minha casa 

minha vida”.  

Em investimentos, que fazem parte das despesas de capital, a União gastou apenas 

0,8% do PIB em 2015. Consequentemente, existe hoje uma grande dificuldade na obtenção de 

recursos para a manutenção e expansão da infraestrutura de transportes. Resta pouco do 

orçamento que não esteja vinculado para outras finalidades. Em razão da ausência de recursos 

financeiros, os investimentos da União tiveram uma queda significativa. 

A única fonte de recursos orçamentários para o financiamento da infraestrutura de 

transportes teoricamente existente é a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 

(CIDE), tributo que a Constituição Federal vinculou parte de suas receitas ao financiamento 

das obras de infraestrutura de transportes780. Trata-se de uma contribuição de intervenção no 

domínio econômico, na forma do previsto no art. 149 da Constituição Federal781, cuja 

autorização para criação consta do art. 177, § 4º782.  

                                                                                                                                                                                     
o período 2006-15. Disponível em: http://www.fazenda.gov.br/centrais-de-conteudos/publicacoes/transparencia-

fiscal/analise-economica-dos-gastos-publicos-federais/relatorio_gasto_publico_federal_site.pdf. Acesso em 

04/08/2017.  

780 “A Constituição Federal de 1988 instituiu, no art. 177, II, “c”, a CIDE-Combustíveis como principal fonte de 

financiamento público da infraestrutura de transportes, abolindo o modelo de impostos vinculados sobre 

combustíveis. É norma de direito constitucional financeiro no que toca aos transportes porque visa a, 

efetivamente, garantir recursos para o financiamento desse setor da infraestrutura”. (CARVALHO, André 

Castro. Direito da Infraestrutura: perspectiva pública. São Paulo: Quartier Latin, 2014, p. 485). 

781 Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio 

econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas 

respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 

6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. 

782 Art. 177. Constituem monopólio da União: 

§ 4º A lei que instituir contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às atividades de importação 

ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível deverá 

atender aos seguintes requisitos: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001) 

I - a alíquota da contribuição poderá ser: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001) 

a) diferenciada por produto ou uso; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001) 

http://www.fazenda.gov.br/centrais-de-conteudos/publicacoes/transparencia-fiscal/analise-economica-dos-gastos-publicos-federais/relatorio_gasto_publico_federal_site.pdf
http://www.fazenda.gov.br/centrais-de-conteudos/publicacoes/transparencia-fiscal/analise-economica-dos-gastos-publicos-federais/relatorio_gasto_publico_federal_site.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc33.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc33.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc33.htm#art3
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A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) incide sobre a 

importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e 

álcool etílico combustível, tendo sido instituída pela Lei nº 10.336, de 19 de dezembro de 

2001. A distribuição dos recursos provenientes da CIDE está disciplinada no artigo 1º-A, §2º, 

da Lei nº 10.336/01, e obedece aos seguintes critérios: 40% proporcionalmente à extensão da 

malha federal e estadual pavimentada do Estado, 30% proporcionalmente ao consumo de 

combustíveis, 20% proporcionalmente à população do estado e 10% distribuídos entre 

Estados e Distrito Federal783.  

O art. 10 da Lei nº 10.636, de 30 de dezembro de 2002 criou o FNIT (Fundo 

Nacional de Infraestrutura e Transporte). Entretanto, o referido fundo, na prática, nunca 

existiu. Não tem havido o direcionamento de recursos para o FNIT784. O Poder Executivo 

vetou dispositivos de extrema relevância do projeto que resultou na Lei nº 10.636, de 30 de 

dezembro de 2002 que direcionavam de forma efetiva os recursos do fundo para os 

investimentos em infraestrutura de transportes, tais como o inciso I do art. 11785 que 

estabelecia o direcionamento dos recursos da CIDE para o FNIT,  art. 5º786 que destinava o 

                                                                                                                                                                                     
b) reduzida e restabelecida por ato do Poder Executivo, não se lhe aplicando o disposto no art. 150, 

III, b; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001) 

II - os recursos arrecadados serão destinados: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001) 

a) ao pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool combustível, gás natural e seus derivados e 

derivados de petróleo; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001) 

b) ao financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás; (Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 33, de 2001) 

c) ao financiamento de programas de infra-estrutura de transportes. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, 

de 2001) 

783 Cf. SANTA’ANNA, Lucas de Moraes Cassiano. O Federalismo e o financiamento de infra-estrutura – A 

experiência do setor de infra-estrutura de transporte rodoviário. Interesse Público – IP, Belo Horizonte, ano 10, 

n. 49, maio/jun. 2008.  

784 “Atualmente, o Brasil, na esteira dessa principiologia envolvendo a tributação sobre combustíveis, 

estabeleceu, em 2001, pela Emenda Constitucional nº 33, a CIDE-Combustíveis. Regulamentou, por intermédio 

da Lei nº 10.336/2001, a aplicação desses recursos, e a Lei nº 10.636/2002 criou, em seu artigo 10, o Fundo 

Nacional de Infraestrutura de Transportes (FNIT). Todavia, a prática, o Fundo não se desenvolveu conforme 

preconizado. No relatório do Acórdão TCU-Plenário nº 1.857/2005, é relatado que não houve o direcionamento 

dos recursos ao Fundo, e o Ministro-Relator Marcos Vinicius Vilaça exemplifica, inclusive, que a falta de fundos 

específicos seria responsável pela dificuldade no controle contábil, e independente desses recursos”. 

(CARVALHO, André Castro. Direito da Infraestrutura: perspectiva pública. São Paulo: Quartier Latin, 2014, p. 

487).  

785 Art. 11. Constituem recursos do FNIT: 

I – a parcela do produto da arrecadação da Cide de que trata o art. 5o desta Lei; 

786 "Art. 5o A aplicação dos recursos da Cide em programas de investimento na infra-estrutura de transportes, em 

parcela anual do produto da sua arrecadação estabelecida, a cada quatro anos, pelas leis instituidoras dos planos 

plurianuais de que trata o § 1o do art. 165 da Constituição Federal, em percentual nunca inferior a setenta e cinco 

por cento, abrangerá a infra-estrutura aquaviária, ferroviária, portuária, rodoviária, e multimodal, de 

responsabilidade da União, inclusive nos seus componentes delegados a Estados, ao Distrito Federal e a 

Municípios, atenderá a um ou mais dos objetivos definidos no art. 6o e far-se-á em ações relativas a: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc33.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc33.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc33.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc33.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc33.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc33.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc33.htm#art3
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percentual mínimo de 75% do produto da arrecadação da CIDE em obras de infraestrutura de 

transportes e o art. 9º787 que destinava 25% do produto da arrecadação da CIDE para projetos 

de infraestrutura de transportes metropolitana e urbana de responsabilidade dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios. Tais vetos desfiguraram totalmente a finalidade do FNIT, 

deixando-o, na prática, esvaziado. Nesse sentido, José de Sena Pereira Jr788: 

  

O projeto transformou-se na Lei nº 10.636, sancionada em 30 de dezembro 

de 2002. Talvez por falta de uma análise mais acurada da questão – inclusive 

de suas implicações constitucionais – o então Presidente da República, com 

o assentimento da Equipe de Transição, apôs uma série de vetos ao texto da 

Lei. Esses vetos tiraram toda a sua eficácia, inclusive quanto à transferência, 

para o Fundo Nacional de Transportes – FNIT -, dos recursos da CIDE. Com 

os vetos, o FNIT ficou literalmente vazio, frustrando integralmente as 

perspectivas de que a CIDE iria representar o encaminhamento definitivo 

das soluções para a caótica situação em que se encontra nossa infraestrutura 

de transportes. 

 

Os valores que seriam destinados ao FNIT têm sido utilizados para outras despesas 

estatais, vistos que os seus valores estão abrangidos pela Desvinculação de Recursos da União 

(DRU)789. Assim, o não uso dos referidos recursos para a finalidade a que se destinam agrava 

                                                                                                                                                                                     
I – planejamento e pesquisa, estudos e projetos, regulação e fiscalização; 

II – manutenção, restauração e reposição do patrimônio constituído pelas ferrovias, hidrovias, rodovias, sistemas 

ferroviários metropolitanos, portos e terminais; 

III – eliminação de pontos críticos que afetem a segurança de pessoas e bens no tráfego ao longo das vias e na 

operação dos portos e de outros terminais; 

IV – melhoramento e ampliação de capacidade das vias e terminais existentes, objetivando atender a demanda 

reprimida na movimentação de pessoas e bens; 

V – construção e instalação de novas vias e terminais, com prioridade para conclusão de empreendimentos 

iniciados, mediante avaliação econômica do retorno dos investimentos em função da demanda de tráfego. 

§ 1o Incluem-se no inciso V: 

I – a construção de eclusas para viabilizar ou perenizar a navegação fluvial, ainda que associadas a projetos 

destinados a propiciar usos específicos de recursos hídricos; 

II – a implantação de empreendimentos de interesse da defesa nacional. 

§ 2o O percentual estabelecido no caput prevalecerá na ausência da disciplinação da matéria pelos PPA." 

787 Art. 9o Recursos da Cide, em percentual não inferior a vinte e cinco por cento da parcela estabelecida no art. 

5o, também serão aplicados na complementação de investimentos em projetos de infra-estrutura de transportes 

metropolitana e urbana de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que constem dos 

respectivos planos diretores de desenvolvimento urbano e de transportes e apresentem comprovada contribuição 

para a eliminação dos congestionamentos de tráfego e redução do consumo de combustíveis. 

788 PEREIRA JR, José de Sena. A CIDE e o financiamento do setor federal de transportes. Consultoria 

Legislativa da Câmara dos Deputados: Estudo. Março 2003. Disponível em: 

http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/1557. Acesso em 29/07/2017.  

789 “Ademais, a CIDE-Combustíveis, desde o seu surgimento, esteve sujeita, assim como os demais recursos 

orçamentários, à Desvinculação de Recursos da União (DRU), que foi instituída em 2000 com a mesma 

concepção do Fundo de Estabilização Fiscal e o Fundo Social de Emergência”.  (CARVALHO, André Castro. 

Direito da Infraestrutura: perspectiva pública. São Paulo: Quartier Latin, 2014, p. 488).  

http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/1557
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ainda mais a crise da infraestrutura de transportes brasileira790. Segundo informações do 

Sindicato das Empresas de Logística e Transporte de Cargas do Estado do Paraná, nos quatro 

primeiros anos após a criação da CIDE, foi arrecadado o valor de R$ 28,2 bilhões; contudo, 

76,1% dos valores foram usados para alimentar o superávit primário do governo791.  Nos 

últimos anos tem sido comum o Poder Executivo “zerar” 792 ou reduzir a valores irrisórios793 a 

alíquota da CIDE, visando a conter a inflação, mediante a redução do valor dos combustíveis.  

Os recursos do FNIT (Fundo Nacional de Infraestrutura e Transporte) da Lei nº 

10.636, de 30 de dezembro de 2002 são insuficientes (melhor dizendo, inexistentes!) para o 

investimento necessário que a infraestrutura de transportes requer. E em razão da existência 

do FNIT, não são direcionados outros recursos orçamentários para a infraestrutura de 

transportes794. Apesar de ser um instrumento que poderia fomentar a infraestrutura de 

transportes, em razão vinculação dos recursos795, o FNIT acabou não resolvendo o problema, 

em razão do não direcionamento efetivo de recursos. Assim, hoje não existe uma fonte de 

recursos federais para o custeio do investimento público em infraestrutura de transportes, 

razão pela qual, sem a institucionalização de uma política de investimentos, não haverá a 

superação do atual déficit de infraestrutura existente no Brasil.  

                                                           
790 Sobre o desvio de recursos da CIDE: Não tem ocorrido a aplicação dos recursos da CIDE em razão da política 

de geração de superávit primário: “...no escopo da política econômica atual, tem havido o contingenciamento 

sistemático dos recursos arrecadados com a CIDE para a geração do superávit primário. Os contingenciamentos 

não têm levado em conta ser este um instrumento tributário de crucial importância, pelo menos para dar 

sustentação ao processo de recuperação e manutenção da malha rodoviária”. (BARAT, Josef. Logística, 

Transporte e Desenvolvimento Econômico: a visão institucional. São Paulo: CLA, 2007. p. 51.)  

791 SINDICATO DAS EMPRESAS DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DO 

PARANÁ. Brasil não gasta nem 0,5% do PIB com transporte. Disponível em: 

http://www.sindicarpa.com.br/auxiliar.php?codNoticia=979&prox_pag=49. Acesso em 09/07/2017.  

792 Em 2012, reduziu-se a zero a alíquota da CIDE pelo Decreto nº 7.764, de 22 de junho de 2012. 

793 Essas alíquotas foram reestabelecidas ao patamar de R$ 0,10 por litro de gasolina e de R$ 0,05 por litro de 

diesel a partir de maio de 2015 (Decreto nº 8.395, de 28 de janeiro de 2015). 

794 “Além do risco da tergiversação na sua utilização, há, ainda, outra problemática de ordem prática a ser 

considerada em qualquer dinâmica orçamentária em uma análise conjugada com as vinculações de receitas e as 

despesas mínimas obrigatórias. Com a utilização desses instrumentos, pode ocorrer um movimento de redução 

de recursos discricionários para a atividade que doravante goze dessa garantia financeira. Isso sói ocorrer 

principalmente no caso de recursos que possuem grande montante vinculado a uma atividade bem delimitada, 

como é o caso da CIDE-Combustíveis”. (CARVALHO, André Castro. Direito da Infraestrutura: perspectiva 

pública. São Paulo: Quartier Latin, 2014, p. 490).  

795 Sobre as potencialidades da CIDEs: “Por outro lado, a figura da CIDE, quando bem utilizada, permite o 

financiamento específico de fundos para o financiamento de políticas públicas pré-estabelecidas, o que favorece 

a idéia de um Estado que atue diretamente nas importantes questões nacionais e não pense a questão financeiro-

fiscal como tão-somente metas de superávit a permitir empréstimos junto ao FMI”. (BERCOVICI, Gilberto; 

ANDRADE, José Maria Arruda de; MASSONETTO, Luís Fernando. Reforma do Estado, prestação de serviços 

públicos, contribuições especiais e federalismo. RIPE – Revista do Instituto de Pesquisas e Estudos, Bauru, v. 

40, n. 45, p. 171-193, jan. /jun. 2006).  

http://www.sindicarpa.com.br/auxiliar.php?codNoticia=979&prox_pag=49
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O Fundo Nacional de Integração das Políticas Públicas de Infraestrutura de 

Transportes - FNIPPIT, a ser criado mediante emenda constitucional, seria provido por 

recursos tributários que lhe seriam vinculados. Necessária uma reforma, via emenda 

constitucional, para que todos os tributos incidentes sobre combustíveis fossem vinculados ao 

Fundo Nacional de Integração das Políticas Públicas de Infraestrutura de Transportes - 

FNIPPIT. Tal proposta pretende solucionar e reverter as consequências do erro cometido pelo 

Constituinte de 1988 que extinguiu o modelo de financiamento da infraestrutura existente no 

ordenamento jurídico anterior, sem criar outro que o substituísse, conforme acima 

demonstrado. Mediante as reformas abaixo propostas, a União terá recursos orçamentários 

para cumprir a determinação constante do art. 178 da Constituição Federal.  

Conforme disciplina constante do § 3º, cc/ a alínea “h” do § 2ª do art. 155 da 

Constituição Federal, é possível a instituição dos seguintes impostos sobre os combustíveis: 

imposto de importação, imposto de exportação e ICMS; não existe vedação para a criação de 

outros tributos sobre os combustíveis. Atualmente os seguintes tributos incidem sobre os 

combustíveis, além da CIDE, já tratada anteriormente: ICMS, PIS, COFINS e Imposto de 

Importação796. Em média, a carga tributária é de 38,61% sobre a gasolina, 31,36% sobre o 

álcool hidratado e 27,28% sobre o diesel797.  

O ICMS, tributo de competência dos Estados incide com fundamento no art. 155, § 

2º, XII, “h”. A Constituição Federal prevê, no § 4º do art. 155 a possibilidade de fixação de 

alíquotas uniformes pelos Estados e Distrito Feral por meio de convênio. Entretanto, este 

ainda não foi assinado, razão pela qual cada Estado fixa suas alíquotas. A alíquota hoje 

vigente no Estado de São Paulo é de 25% sobre a gasolina. A arrecadação de tributos sobre 

combustíveis se tornou extremamente relevante para os Estados. Estima-se que, em média, 

17,4% do ICMS arrecadado no país decorra da incidência deste tributo sobre os 

combustíveis798. 

                                                           
796 Sobre os tributos incidentes sobre combustíveis: MACIEL, Marcelo Sobreiro. Tributos incidentes sobre 

combustíveis. Consultoria Jurídica da Câmara dos Deputados. Dez. 2011. Disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/a-camara/documentos-e-pesquisa/estudos-e-notas-tecnicas/areas-da-

conle/tema20/2011_16822.pdf. Acesso em 03/01/2018. 

797 REZENDE, Amauri José; NAKAO, Silvio Hiroshi. Estudo sobre a carga tributária dos combustíveis. 

Fundação para Pesquisa e Desenvolvimento da Administração, Contabilidade e Economia. Disponível em: 

https://www.fundace.org.br/projeto_detalhe.php?id_projeto=167. Acesso em 03/01/2018.  

798 INSTITUTO BRASILEIRO DE PETRÓLEO, GÁS E COMBUSTÍVEIS – IBP. Evolução da arrecadação de 

ICMS com petróleo, combustíveis e lubrificantes. https://www.ibp.org.br/observatorio-do-setor/icms-petroleo-

combustiveis-e-lubrificantes/. Acesso em 03/01/2018.  

http://www2.camara.leg.br/a-camara/documentos-e-pesquisa/estudos-e-notas-tecnicas/areas-da-conle/tema20/2011_16822.pdf
http://www2.camara.leg.br/a-camara/documentos-e-pesquisa/estudos-e-notas-tecnicas/areas-da-conle/tema20/2011_16822.pdf
https://www.fundace.org.br/projeto_detalhe.php?id_projeto=167
https://www.ibp.org.br/observatorio-do-setor/icms-petroleo-combustiveis-e-lubrificantes/
https://www.ibp.org.br/observatorio-do-setor/icms-petroleo-combustiveis-e-lubrificantes/
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 O PIS e a COFINS foram instituídos, respectivamente, pelas Leis Complementares 

7/70 e 70/91 e são disciplinados pelas Leis 9.718/98 10.637/02 e 10.833/03. O imposto de 

importação tem como base de cálculo o valor aduaneiro, determinada no âmbito do Mercosul, 

por meio da Tarifa Externa Comum – TEC, com a possibilidade de cada um dos países-

membro aplicar alíquotas diferentes para alguns produtos. Os recursos do PIS já foram 

vinculados pelo art. 329 da Constituição Federal para o seguro desemprego e para o 

financiamento do desenvolvimento econômico por meio do BNDES. Dessa forma, não será 

proposta qualquer alteração para os recursos decorrentes do PIS que já são utilizados para o 

fomento do desenvolvimento econômico e social. Da mesma forma, a COFINS também tem 

uma vinculação, qual seja, o financiamento da seguridade social. Conforme dispõe o art. 1º da 

Lei Complementar nº 70, de 30 de dezembro de 1991, os recursos da arrecadação da COFINS 

são destinados exclusivamente às despesas com atividades-fim das áreas de saúde, 

previdência e assistência social. Dessa forma, a única solução é vinculação dos demais 

tributos incidentes sobre os combustíveis para o Fundo Nacional de Integração das Políticas 

Públicas de Infraestrutura de Transportes - FNIPPIT.  

A primeira vinculação proposta seria a da CIDE combustíveis, prevista no art. 177, § 

4º da Constituição Federal. Todos os valores arrecadados com a CIDE combustíveis iriam 

para o Fundo Nacional de Integração das Políticas Públicas de Infraestrutura de Transportes - 

FNIPPIT, sem possibilidade de quaisquer distribuições para outras finalidades ou para 

formação de superávits fiscais, pelo mecanismo da Desvinculação de Receitas da União 

(DRU), tal como é feito hoje. Necessária ainda a alteração da atual redação do § 4º do art. 

177, para se excluir a possibilidade de o Poder Executivo reduzir ou restabelecer sua alíquota, 

prevista alínea “b” do inciso I do §4º do art. 177, tendo em vista que os recursos destinados à 

manutenção da infraestrutura nacional não podem continuar à mercê de políticas oportunistas 

de redução do preço da gasolina. Também, necessária a revogação da destinação dos recursos 

da CIDE combustíveis ao pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool 

combustível, gás natural e seus derivados e derivados de petróleo, bem como ao 

financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás, 

constantes das alíneas “a” e “b” do inciso II do § 4º do art. 177. Somente o direcionamento 

total dos recursos da CIDE combustíveis para a infraestrutura de transportes será eficaz para 

que se possa superar o atual déficit de infraestrutura enfrentado pelo Brasil.  
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Os recursos arrecadados em razão do Imposto de Importação e de Exportação 

incidentes sobre combustíveis também seriam totalmente direcionado ao Fundo Nacional de 

Integração das Políticas Públicas de Infraestrutura de Transportes – FNIPPIT.  

Outra proposta seria a recriação do denominado imposto sobre vendas a varejo de 

combustíveis líquidos e gasosos, sob a competência da União, extinto pela Emenda 

Constitucional nº 3/93 que revogou o inciso III do art. 156. Anoto que a extinção do referido 

imposto se deu para compensar o aumento da carga tributária decorrente da criação do 

imposto sobre a movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza 

financeira, criado pelo art. 2º da referida emenda constitucional799, depois transformado em 

contribuição pela Emenda Constitucional nº 12/1996 (a denominada CPMF), hoje não mais 

vigente. 

Ainda fica a questão do ICMS. Os valores arrecadados pela tributação de 

combustíveis pelos Estados seriam essenciais para a obtenção dos recursos necessários à 

retomada do investimento estatal em infraestrutura. Uma solução seria a determinação que os 

referidos valores fossem repassados pelos Estados ao Fundo Nacional de Integração das 

Políticas Públicas de Infraestrutura de Transportes – FNIPPIT. Anoto que a criação de fundos 

e a determinação que os entes da federação direcionem parcelas de seus recursos tributários 

não é um fato inédito na história constitucional brasileira. Por meio da Emenda Constitucional 

nº 53/2006, foi determinada a criação, no âmbito de cada Estado, do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – 

FUNDEB, bem como foi determinado aos Estados aplicassem 20% do valor da arrecadação 

de todos os seus tributos no referido fundo. Por meio da Emenda Constitucional nº 31 de 

2000, foi determinado que Estados e Municípios criassem Fundos de Combate à pobreza e 

autorizado que criassem um adicional de até dois pontos percentuais no ICMS e ISS, 

respectivamente, para o financiamento dos referidos fundos. Assim, possível que, por meio de 

Emenda Constitucional, seja determinada a transferência da parte relativa à arrecadação do 

ICMS incidente sobre combustíveis ao Fundo Nacional de Integração das Políticas Públicas 

de Infraestrutura de Transportes - FNIPPIT.  

                                                           
799   Art. 2.º (*) A União poderá instituir, nos termos de lei complementar, com vigência até 31 de dezembro de 

1994, imposto sobre movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira. 

§ 1.º A alíquota do imposto de que trata este artigo não excederá a vinte e cinco centésimos por cento, facultado 

ao Poder Executivo reduzi-la ou restabelecê-la, total ou parcialmente, nas condições e limites fixados em lei. 
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Resulta do acima proposto que os Estados terão uma diminuição da sua receita 

tributária, tendo em vista que a totalidade dos valores arrecadados pela CIDE iria para o 

Fundo Nacional de Integração das Políticas Públicas de Infraestrutura de Transportes - 

FNIPPIT, devendo ser revogada a previsão de repasse de 29% dos valores aos Estados e 

Distrito Federal, constante do art. 159, III da Constituição Federal. Também, parcela relevante 

da atual arrecadação de ICMS dos Estados seria transferida destes para o Fundo Nacional de 

Integração das Políticas Públicas de Infraestrutura de Transportes – FNIPPIT. Mas, conforme 

acima demonstrado, trata-se apenas de corrigir um erro cometido pelo Constituinte de 1988, 

que retirou as receitas tributárias da União, mas manteve com esta as competências em 

matéria de transportes.  

Uma infraestrutura de transportes, como acima já demonstrado, gera externalidades 

positivas que ultrapassam o local onde se situa, em razão do desenvolvimento econômico em 

rede ocasionado, pelo efeito transbordamento que irá beneficiar os Estados. O Brasil vive um 

caos logístico e de infraestrutura que não vai ser superado sem a cooperação de todos os entes 

que compõem a nossa Federação. A Constituição Federal de 1988 adotou um modelo de 

“federalismo "cooperativo", que encarece a colaboração entre os entes políticos de níveis 

diversos800 em assuntos que digam respeito a toda a República Federativa do Brasil801. Apesar 

de existir entendimento que a modificação na distribuição dos recursos tributários entre os 

entes da Federação, seria inconstitucional, por ofensa ao art. 60, § 4º da Constituição 

Federal802, existe o entendimento de que o referido dispositivo não vedaria o equacionamento 

na distribuição de recursos803.  

                                                           
800 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. "O Estado Federal Brasileiro à luz da Constituição de 1988." Revista 

da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo 86 (1991): 116-129. 

801 O próprio termo "federal", derivado do latim, significa pacto. Portanto, agrupando esses três princípios, 

podemos dizer que o federalismo significa o esforço de parceria para o estabelecimento de uma unidade entre os 

seus entes constituintes, sendo mutuamente reconhecida a igualdade e a integridade de cada um desses entes”. 

(PEPPE, Atílio Machado, et al. "Reflexões sobre a federação brasileira." Revista de Administração Pública 31.4 

(1997): 157-182) 

802 No sentido de que a mudança na forma de distribuição das receitas tributárias seria inconstitucional: “Trata-se 

de cláusula pétrea a proibição de emenda tendente à abolição da Federação e uma mudança nas competências 

tributárias alteraria o pacto federativo, dando nascimento a uma nova Federação. O pacto federativo garante a 

cada ente competências tributárias exclusivas e essas não podem ser invadidas”. (BOFF, Salete Oro. Reforma 

Tributária e Federalismo: Considerações e Perspectivas. Direito em Debate. Ano X, nº 15, p. 85-106, jan. /jun. 

2001. Disponível em: https://revistas.unijui.edu.br/index.php/revistadireitoemdebate/article/viewFile/795/513. 

Acesso em 13/11/2017). 

803 “Disso decorre, em primeiro lugar, que a revisão não poderá suprimir a federação (art. 60, § 4º, I), 

estabelecendo em seu lugar um estado unitário descentralizado, como o era o Brasil no Império, ou uma 

organização de estado regional, como a da Espanha da Constituição de 1978. Mas poderá reequacionar a 

estrutura federativa, alterando a repartição de competências e a distribuição de rendas, por exemplo, conquanto 

https://revistas.unijui.edu.br/index.php/revistadireitoemdebate/article/viewFile/795/513
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Na história constitucional brasileira pós 1988, já houve a revogação de um imposto 

de competência dos Municípios e a criação de um imposto de competência da União: por 

meio da Emenda Constitucional nº 3/93 foi revogado o inciso III do art. 156 da Constituição 

Federal, retirando-se, assim, o fundamento constitucional para o lançamento, pelos 

Municípios, do imposto sobre vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos e criado o 

imposto sobre a movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza 

financeira, de competência da União. A Emenda Constitucional nº 3/93 nunca foi declarada 

inconstitucional em razão da extinção de um tributo municipal e a criação de um outro sob a 

competência da União. Somente seria inconstitucional uma emenda constitucional que 

afetasse o núcleo essencial do princípio federativo804, o que não ocorreria com a destinação de 

uma parcela de um dos tributos de competência dos entes federados para um fundo, tal como 

proposto. Assim, plenamente possível que seja direcionada a totalidade dos recursos da CIDE 

para o Fundo Nacional de Integração das Políticas Públicas de Infraestrutura de Transportes– 

FNIPPIT, inclusive a parcela que atualmente é destinada aos Estados, bem como a 

transferência dos valores arrecadados pelos Estados decorrentes da tributação dos 

combustíveis por meio do ICMS. 

Anoto que Estados e Municípios serão beneficiados com os investimentos a serem 

realizados com os recursos do Fundo Nacional de Integração das Políticas Públicas de 

Infraestrutura de Transportes– FNIPPIT. É proposto que um percentual não inferior a 

cinquenta por centos dos investimentos do referido fundo seja realizado em projetos de 

infraestrutura de transportes dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que sejam 

compatíveis com o Plano Decenal de Infraestrutura. Dessa forma, os Estados e Municípios 

serão mais do que recompensados pela perda de arrecadação decorrente da reforma proposta 

no sistema tributário.  

Os Estados não irão “quebrar” em razão da perda dos valores decorrentes da 

incidência do ICMS sobre combustíveis, os quais serão destinados ao Fundo Nacional de 

Integração das Políticas Públicas de Infraestrutura de Transportes– FNIPPIT. Primeiramente, 

é possível o aumento da alíquota do ICMS incidente sobre outros fatos geradores que não a 

                                                                                                                                                                                     
jamais possa eliminar a autonomia dos Estados, pois aí estará abolindo a federação”. (FERREIRA FILHO, 

Manoel Gonçalves. Do Processo Legislativo. 6ª edição. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 295). 

804 “Portanto, para que seja inválida por vulneração do limite material ao poder de reforma, uma emenda 

precisará afetar o núcleo essencial do princípio federativo, esvaziando o ente estatal de competência 

substantivas, privando-o de autonomia ou impedindo sua participação na formação da vontade estatal”. 

(BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. 5ª edição. São Paulo: Saraiva, 

2015, p. 207).  



235 
 

 
 

circulação de combustíveis que compense a perda de arrecadação. Ademais, se os Estados 

revirem suas políticas de renúncia fiscal podem recuperar, ao menos em parte, os valores que 

deixarão de arrecadar. Um estudo feito para o Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID)805 mostra que, em um universo de 17 Estados brasileiros pesquisados (incluindo o 

Distrito Federal), a renúncia de receita por conta dos benefícios tributários concedidos em 

2012 foi, na média, quase o dobro dos investimentos que eles realizaram diretamente; entre os 

anos de 2012 a 2014, a soma das renúncias informadas pelos Estados variou, nesse período, 

de R$ 41 bilhões a R$ 52 bilhões; em 2012, a renúncia correspondeu 15,6% do ICMS 

arrecadado no ano e a 1,2% do Produto Interno Bruto (PIB).  

Anoto que as reformas constitucionais propostas visam apenas ao enfrentamento da 

falta de recursos públicos para a infraestrutura de transportes e, por isso, não esgotam a 

necessidade de uma revisão total do sistema tributário brasileiro, visando à diminuição da 

tributação sobre o consumo e aumentando sobre a renda. Estudo divulgado pela ONU806 

mostra que dos 71 mil brasileiros mais ricos (que ganharam, em média, 4,1 milhões de reais 

em 2013), mais da metade foi isenta de qualquer incidência tributária e os que pagaram 

tributos o fizeram sob uma alíquota média de apenas 7%, muito abaixo da alíquota paga pelo 

restante da população que pode ter uma carga tributária de até 1/3 sobre os seus rendimentos. 

Entretanto, tal assunto que não será aprofundado aqui por extrapolar o objeto deste trabalho.  

Por ora, a solução para a falta de recursos estatais para o investimento em 

infraestrutura é a vinculação dos tributos incidentes sobre os combustíveis, mediante emenda 

constitucional, para o financiamento da infraestrutura de transportes, conforme minuta abaixo 

proposta.  

 

 

                                                           
805 AFONSO, José Roberto R. (coord). A renúncia tributária do ICMS no Brasil. Banco Interamericano de 

Desenvolvimento – BID. 2014. Disponível em: 

http://www.gefin.net.br/upload/arquivos/cc16dc55ee89adcd858fff1f6b03e818.pdf. Acesso em: 5/01/2018.  

806 GOBETTI, Sérgio Wulff; ORAIR, Rodrigo Octávio. Tributação e distribuição da renda no Brasil: novas 

evidências a partir das declarações tributárias das pessoas. Centro Internacional de Políticas para o 

Crescimento Inclusivo (IPC-IG). Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Disponível em: 

http://www.ipc-

undp.org/pub/port/WP136PT_Tributacao_e_distribuicao_da_renda_no_Brasil_novas_evidencias_a_partir_das_d

eclaracoes_tributarias_das_pessoas.pdf. Acesso em 05/01/2018.  

http://www.gefin.net.br/upload/arquivos/cc16dc55ee89adcd858fff1f6b03e818.pdf
http://www.ipc-undp.org/pub/port/WP136PT_Tributacao_e_distribuicao_da_renda_no_Brasil_novas_evidencias_a_partir_das_declaracoes_tributarias_das_pessoas.pdf
http://www.ipc-undp.org/pub/port/WP136PT_Tributacao_e_distribuicao_da_renda_no_Brasil_novas_evidencias_a_partir_das_declaracoes_tributarias_das_pessoas.pdf
http://www.ipc-undp.org/pub/port/WP136PT_Tributacao_e_distribuicao_da_renda_no_Brasil_novas_evidencias_a_partir_das_declaracoes_tributarias_das_pessoas.pdf
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4.6.4. Projeto de Emenda Constitucional que institucionaliza a política nacional de 

infraestrutura de transportes e modifica dispositivos que regulam o Sistema Tributário 

Nacional 

À vista de todo o acima exposto, é apresentada abaixo a proposta de emenda 

constitucional destinada a criar o Conselho Nacional de Integração das Políticas Públicas de 

Infraestrutura de Transportes - CNIPPI, o Fundo Nacional de Integração das Políticas 

Públicas de Infraestrutura de Transportes – FNIPPIT, assegurar a destinação de recursos 

tributários para a destinação de valores para sustentar um plano de investimento estatal em 

infraestrutura de transportes, bem como possibilitar o uso de crédito público para o fomento 

da infraestrutura: 

 

 

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº____, DE ____ DE________ DE 2018 

 

Altera os arts. 52, 155, 159, 177 e 178 da Constituição Federal. 

 

        As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos 

do § 3.º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao 

texto constitucional: 

 

Art. 1.º Os dispositivos da Constituição Federal abaixo enumerados passam a 

vigorar com as seguintes alterações: 

Art. 52 .................................................... 

§ 1º. Nos casos previstos nos incisos I e II, funcionará como Presidente o do 

Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação, que somente será 

proferida por dois terços dos votos do Senado Federal, à perda do cargo, com 

inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo 

das demais sanções judiciais cabíveis. 

§ 2º. Não serão computados nos limites constantes dos incisos VI a IX os 

valores decorrentes de operações de crédito destinadas aos investimentos em 

infraestrutura.   

 

"Art. 153 .................................................... 

VIII - vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos.  

 

Art. 159.................................................... 

III (revogado) 

§ 4º Os recursos arrecadados pelos Estados na forma do previsto na alínea 

“h” do inciso XII do § 2º do art. 155 serão transferidos para o Fundo 
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Nacional de Integração das Políticas Públicas de Infraestrutura de 

Transportes - FNIPPIT, previsto no art. 178.  

 

Art. 167.................................................... 

III - a realização de operações de créditos que excedam o montante das 

despesas de capital, vedada a aplicação do seu produto em despesas 

correntes, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou 

especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por 

maioria absoluta.  

 

Art. 177.................................................... 

§ 4º A lei que instituir contribuição de intervenção no domínio econômico 

relativa às atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus 

derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível deverá atender 

aos seguintes requisitos:        

 I - a alíquota da contribuição poderá ser diferenciada por produto ou 

uso;                         

II - os recursos arrecadados serão utilizados exclusivamente para o 

financiamento de programas de infraestrutura de 

transportes.                                    

 

Art. 178. ....................................................  

 § 1º A lei disporá sobre o Conselho Nacional de Integração das Políticas 

Públicas de Infraestrutura de Transportes - CNIPPIT, presidido por Ministro 

de Estado representante da União, com participação de representantes de 

todos os Estados.  

§ 2º Compete ao Conselho Nacional de Integração das Políticas Públicas de 

Infraestrutura de Transportes - CNIPPIT, na forma prevista em lei, elaborar, 

executar, supervisionar e atualizar o plano decenal de infraestrutura de 

transportes, bem como verificar a adequação dos planos regionais, inclusive 

os de mobilidade, às diretrizes nacionais. 

§ 3º O plano decenal de infraestrutura de transportes irá, na forma do art. 

174, § 1º, ordenar a política pública de infraestrutura de transportes para 

todos os entes da federação, prevendo os investimentos a serem realizados 

em nível nacional, com uso dos recursos provenientes do Fundo Nacional de 

Integração das Políticas Públicas de Infraestrutura de Transportes - 

FNIPPIT, visando à expansão, modernização e manutenção da infraestrutura 

nacional, devendo priorizar a multimodalidade e a eficiência, para a 

promoção do desenvolvimento econômico e social.  

§ 4º Ao Fundo Nacional de Integração das Políticas Públicas de 

Infraestrutura de Transportes - FNIPPIT serão transferidos os recursos 

provenientes da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 

prevista no § 4º do art. 177, do imposto sobre vendas a varejo de 

combustíveis líquidos e gasosos, previsto no art. 153, VIII, do produto da 

arrecadação dos tributos constantes dos incisos I e II do art. 153, quando 

incidentes sobre combustíveis, bem como do produto da arrecadação do 
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tributo decorrente da previsão constante da alínea “h” do inciso XII do § 2º 

do art. 155.  

§ 5º Será investido um percentual não inferior cinquenta por cento do saldo 

do Fundo Nacional de Integração das Políticas Públicas de Infraestrutura de 

Transportes - FNIPPIT em projetos de infraestrutura de transportes dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que sejam compatíveis com o 

plano decenal de infraestrutura.  

 § 5ª Na ordenação do transporte aquático, a lei estabelecerá as condições em 

que o transporte de mercadorias na cabotagem e a navegação interior 

poderão ser feitos por embarcações estrangeiras.        

  

Anoto que a proposta acima é mais eficaz e plausível que a constante da PEC nº 

3/2010 que propõe a inclusão do art. 178-A na Constituição Federal com a seguinte redação: 

 

Art. 178-A. A União aplicará em programas de infraestrutura de transportes, 

anualmente, recursos não inferiores a meio por cento do valor do Produto 

Interno Bruto apurado no ano anterior807.  

 

Primeiramente, a proposta constante da PEC nº 3/2010 não atende às atuais 

necessidades de investimento em infraestrutura no Brasil. Estudos comprovam a necessidade 

de investimentos da ordem de 5% do PIB em infraestrutura para que seja possível recuperar o 

déficit atual de infraestrutura no Brasil808. Vinculações em valores insuficientes acabam sendo 

mais perniciosas que a inexistência de vinculação. Se existem verbas orçamentárias 

vinculadas, mesmo que insuficientes, a tendência é a não alocação de outros recursos809. A 

vinculação de porcentagem do PIB pela União pode esbarrar nas atuais vinculações 

constitucionais já existentes, como saúde e educação. Ademais, como acima demonstrado, 

                                                           
807 Disponível em: BRASIL. Senado. Proposta de Emenda à Constituição n° 3, de 2010. Disponível em: 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/95899. Acesso em 19/07/2017.  

808 Nesse sentido, sobre a PEC 3/2010: “Levando-se em conta que o valor proposto para investimento é 

relativamente baixo (0,5% do PIB) e que os estudos demonstram a necessidade de investimento de, no mínimo, 4 

a 5% do PIB, ao menos uma parcela seria garantida obrigatoriamente, submetida à discussão no Poder 

Legislativo quando da aprovação das leis orçamentárias – sem embargo, com o risco de sofrer com as constantes 

anomias orçamentárias no Brasil” (CARVALHO, André Castro. Direito da Infraestrutura: perspectiva pública. 

São Paulo: Quartier Latin, 2014, p. 502).  

809 “A falta de autossuficiência e necessidade de complementação acabam, por sua vez, enfraquecendo a figura 

das vinculações de receitas para infraestrutura, fazendo que os recursos discricionários sejam os maiores 

responsáveis pelos investimentos. Trata-se de uma “ilusão das vinculações de receitas”, pois se imagina que ela 

trará maiores recursos no setor, quando, na verdade, acabam diminuindo o montante global – pelo estímulo em 

se retirar os recursos discricionários já destinados e incorporá-los em outras despesas que não gozam de 

garantias financeiras”. (Ibid. p. 492).  

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/95899
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hoje não existe qualquer sobra de orçamento da União que possa ser direcionado à aplicação 

proposta pela PEC nº 3/2010.  

Assim, a proposta de restabelecer a fonte de financiamento de recursos para 

infraestrutura historicamente adotada pelo Brasil, mediante a vinculação de tributos 

relacionados ao consumo de combustíveis, é uma solução mais plausível de ser 

implementada, não esbarrando em vinculações constitucionais já existentes, bem como 

soluciona o equívoco feito pelo Constituinte de 1988 que retirou os recursos da União para os 

Estados e Município, mantendo as competências em matéria de transportes concentradas na 

naquela.  
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5. CONCLUSÃO 

O Brasil, desde o início de sua história, tem cometido uma sequência de erros na 

formulação da sua política pública de infraestrutura de transportes. Em razão do seu passado 

exportador de matérias primas, edificou toda uma infraestrutura de transportes cuja finalidade 

era apenas escoar a produção destinada à exportação que não interligava o Brasil, inútil para 

atender ao mercado interno. Após a industrialização do Brasil, quase todo o investimento 

estatal se concentrou no modal rodoviário, com o consequente sucateamento dos modais 

ferroviário e aquaviário. O Brasil não tem ferrovias e hidrovias em quantidade relevante para 

realizar o transporte de pessoas e cargas para médias e longas distancias. O transporte no 

Brasil, realizado predominantemente por meio do modal rodoviário, é caro, ineficiente e 

insuficiente, gerando um aumento do custo dos transportes, refletindo na competitividade dos 

nossos produtos perante o mercado internacional.  

Nas grandes cidades, o investimento em Metrô é insuficiente, gerando o caos da 

mobilidade urbana. As pessoas passam horas nos deslocamentos diários nos grandes centros 

urbanos brasileiros, ocasionando consideráveis prejuízos à qualidade de vida das pessoas, bem 

como prejuízos econômicos decorrentes do custo de oportunidade e dos custos diretos 

decorrentes dos congestionamentos. A inexistência de transporte adequado impede que os 

cidadãos moradores dos bairros mais afastados dos centros comerciais tenham acesso a 

oportunidades de emprego e aos serviços públicos.  

A iniciativa privada não investiu, não investe e dificilmente investirá em 

infraestrutura no Brasil. Os investimentos nos títulos da dívida pública proporcionam ganhos 

encontráveis em poucos lugares no mundo, o que desestimula o investimento de longo prazo. 

O modelo de Estado Gerencial implantado no Brasil foi totalmente equivocado, visto que 

promoveu o desmonte do Estado brasileiro e agravou ainda mais a crise de infraestrutura já 

então existente. As parcerias com a iniciativa privada podem ser um instrumento de fomento 

da infraestrutura, mas devem ser realizadas com prévio planejamento e não visando somente à 

obtenção de valores de outorga e diminuição do Estado, tal como hoje são realizadas no 

Brasil. O desmonte estatal ocasionou o surgimento de um novo Estado Patrimonialista, onde a 

regulação estatal das atividades concedidas à iniciativa privada não existe ou existe somente 

para melhor atender aos interesses privados. O Estado brasileiro desmontado virou refém do 

poder econômico de concessionários e parceiros privados, em razão da assimetria de 
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informações. A reconstrução do Estado brasileiro, desmontado pela adoção de medidas 

neoliberais, e a formação de uma burocracia técnica e eficiente, são medidas imprescindíveis 

para que o Estado recupere sua capacidade de planejamento e execução de políticas públicas 

de infraestrutura de transportes.  

A infraestrutura de transportes é um pressuposto necessário ao desenvolvimento 

econômico de um país. O Brasil tem um dos maiores déficits de infraestrutura do mundo que 

impede o seu desenvolvimento econômico e social. Sem uma adequada infraestrutura de 

transportes, não se desenvolvem as atividades econômicas, bem como o custo da produção 

torna o produto nacional inviável no competitivo mercado internacional globalizado.  

Não somente o desenvolvimento econômico depende da infraestrutura de transportes. 

Esta ocasiona efeitos diretos em indicadores sociais relativos a emprego, educação, saúde e 

diminuição das desigualdades sociais. Sem uma infraestrutura de transportes adequada, a 

efetividade dos direitos sociais ficará seriamente comprometida. O desenvolvimento nacional 

fomenta a melhoria da qualidade de vida de todos, em atendimento ao princípio da dignidade 

da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil, previsto no art. 1º, III da 

Constituição Federal.  

O Estado, ao investir em infraestrutura de transportes, estará garantindo o 

desenvolvimento econômico e social, bem como erradicando a pobreza, a marginalização e 

reduzindo as desigualdades sociais e regionais, cumprindo, dessa forma, os objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil, previstos no art. 3º da Constituição Federal. 

Deixando de investir em infraestrutura, o Estado estará condenando parcela da população à 

permanência na pobreza e perpetuando o subdesenvolvimento do país.  

Em razão dos impactos sociais que o investimento na infraestrutura de transportes 

ocasiona, deve haver a instituição imediata de uma política pública de investimentos estatais 

em infraestrutura que deve ter a mesma prioridade, inclusive na alocação de recursos, que os 

demais direitos sociais possuem. Hoje não existe espaço para o investimento em 

infraestrutura. Parcela relevante do orçamento público é vinculada a finalidades sociais, como 

saúde e educação, bem como ao pagamento de servidores públicos e juros da dívida pública. 

Sem a definição de uma fonte de recursos para a infraestrutura, o Brasil permanecerá como 

um dos países mais atrasados em qualidade e quantidade de infraestrutura de transportes.   

O investimento estatal em infraestrutura não pode ser inibido pelas amarras 

constantes da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esta parte do errôneo pressuposto de tratar as 
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despesas correntes da mesma forma que as despesas de capital destinadas aos investimentos. 

O gasto estatal na infraestrutura ocasiona o retorno dos investimentos, em razão do 

crescimento econômico que tem reflexos imediatos na arrecadação fiscal.  

O endividamento para investimento é admitido pela maioria dos países e não deve 

ser visto como uma medida negativa, tendo em vista as externalidades positivas que ocasiona. 

Em razão do crescimento econômico e desenvolvimento social, o investimento em 

infraestrutura é compensado pelo aumento da arrecadação de tributos. Ademais, em razão do 

princípio da equidade geracional, é justo que o custo de uma obra de infraestrutura que vai ter 

uma vida útil de décadas seja não pago somente pela geração presente, mas também pelas 

gerações futuras que também irão usufruir dos benefícios dela decorrentes.   

O equilíbrio orçamentário à custa de cortes em investimentos é ilusório e pode levar 

o país à bancarrota, em razão do círculo vicioso de recessão que gera o aumento da dívida 

pública, do déficit e dos juros que, por sua vez, aumentam o volume da dívida, agravando 

ainda mais a crise. Um déficit de infraestrutura pode levar ao colapso das atividades 

econômicas e à consequente quebra de um país. Dessa forma, a única forma de evitar que o 

Brasil entre numa grave crise econômica é através do retorno do investimento estatal em 

infraestrutura.  

As altas taxas de juros pagas pelo Brasil para o financiamento de sua dívida pública 

ocasionam o direcionamento para os títulos públicos do capital privado que poderia ser 

investido em infraestrutura. Os juros da dívida pública brasileira, um dos maiores do mundo, 

consomem parcela mais do que significativa do orçamento, impossibilitando o investimento 

público em infraestrutura. A política de juros altos deve ser repensada, visto que não é um 

instrumento inconteste de combate à inflação. A política econômica recessiva que impõe ao 

Brasil ter como única política pública a obtenção de superávits primários, mediante o corte de 

investimentos, não é compatível com os objetivos fundamentais insculpidos no art. 3º da 

Constituição Federal.  

A contribuição de melhoria e a desapropriação por zona devem ser utilizadas pelo 

Estado, visto que podem se apresentar como importantíssimas fontes de recursos para obras 

de infraestrutura. São importantes instrumentos de justiça social, visto que a contribuição de 

melhoria e a desapropriação por zona permitem a apropriação pelo Estado da valorização 

imobiliária decorrente da atuação deste, impedindo o enriquecimento dos proprietários à custa 

da atividade estatal, financiada por toda a sociedade. A valorização imobiliária captada pelo 
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Estado por meio da contribuição de melhoria e da desapropriação por zona pode ser aplicada 

em benefício de toda a sociedade, mediante a diminuição dos custos das obras de 

infraestrutura. Devem ser superadas as barreiras que têm impedido o uso da contribuição de 

melhoria, bem como deve ser repensado o entendimento acerca da inconstitucionalidade da 

desapropriação por zona.  

A corrupção é um ralo por onde escoam vultosas quantias em obras de infraestrutura, 

gerando o enriquecimento ilícito de agentes públicos e detentores do poder econômico; por 

outro lado, a corrupção gera o empobrecimento da população, “elefantes brancos” e obras 

inacabadas. O Brasil é um dos países mais corruptos do mundo. Necessária a mudança do 

sistema de financiamento de campanhas eleitorais, mediante a total vedação do financiamento 

privado. Deve ser revista a atual estrutura multipartidária existente no Brasil que transforma o 

nosso Presidencialismo de coalizão num balcão de negócios. Os rendimentos dos servidores 

públicos devem ser aumentados, para desestimular a corrupção e, em contrapartida, devem ser 

criados mecanismos que proporcionem a rápida punição e perda do cargo em decorrência da 

infringência de deveres éticos e funcionais.  

O planejamento estatal da infraestrutura precisa ser unificado e institucionalizado. O 

transporte é uma rede integrada que não permite a elaboração de planos estanques. O 

transporte deve unificar o Brasil, mediante o uso mais eficiente de todos os modais. Dessa 

forma, propõe-se a criação, mediante Emenda Constitucional, do Conselho Nacional de 

Integração das Políticas Públicas de Infraestrutura de Transportes - CNIPPIT, presidido por 

um representante da União e com participação de representantes de todos os Estados da 

Federação, com a atribuição de formular, coordenar e gerenciar a execução do Plano Decenal 

de Infraestrutura de Transportes. Para auxiliar tecnicamente o Conselho Nacional de 

Integração das Políticas Públicas de Infraestrutura de Transportes - CNIPPIT, propõe-se 

reestruturar o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT para que este 

se transforme numa Autarquia altamente técnica e independente, cujo quadro de servidores 

seja formado por uma burocracia de alta qualidade, apta a realizar os estudos e propor as 

soluções a serem adotadas pelo Plano Decenal de Infraestrutura de Transportes. Este será um 

plano nacional de desenvolvimento, tal como previsto pelo art. 174, § 1º da Constituição 

Federal, uma lei federativa, de cumprimento obrigatório para todos os entes da federação.  

A Constituição Federal de 1988 representou o caos do sistema de financiamento 

público da infraestrutura anteriormente existente, baseado na centralização de recursos na 

União, por meio da vinculação dos tributos incidentes sobre combustíveis. A partir de 1988, 
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houve a descentralização das receitas tributárias, sem a descentralização das competências em 

matéria de transportes, bem como a vedação à vinculação de receitas resultantes de impostos. 

Consequentemente, em razão da atual disciplina constitucional, não existe uma fonte de 

recursos orçamentários definidos para custear o investimento estatal na infraestrutura de 

transportes no Brasil.  

Propõe-se que, por meio de Emenda Constitucional, se crie um fundo, o denominado 

Fundo Nacional de Integração das Políticas Públicas de Infraestrutura de Transportes - 

FNIPPIT que irá fornecer os recursos financeiros necessários à execução do Plano Decenal de 

Infraestrutura de Transportes. O Fundo Nacional de Integração das Políticas Públicas de 

Infraestrutura de Transportes - FNIPPIT seria provido por valores decorrentes da vinculação 

das receitas decorrentes dos tributos incidentes sobre combustíveis. Assim, seriam vinculados 

ao referido fundo a totalidade do produto da arrecadação da Contribuição de Intervenção no 

Domínio Econômico – CIDE incidente sobre os combustíveis, do produto decorrente da 

incidência dos impostos sobre importação e exportação incidentes sobre combustíveis, bem 

como do ICMS sobre combustíveis, de competência dos Estados que destinariam tais valores 

ao FNIPPIT.  

Propõe-se a recriação, também por emenda constitucional, do Imposto Sobre Vendas 

a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos, extinto pela Emenda Constitucional nº 3/93, 

sob a competência da União, cujo produto da arrecadação também seria destinado ao 

FNIPPIT. Também integrariam o referido fundo as receitas decorrentes do uso da 

infraestrutura de transportes, como pedágios e demais taxas ou preços públicos pagos pelos 

usuários. Por fim, seria ainda possível, por meio da securitização do Fundo Nacional de 

Integração das Políticas Públicas de Infraestrutura de Transportes – FNIPPIT, captar mais 

valores para o investimento em infraestrutura, mediante a emissão de títulos públicos, à 

semelhança dos project bonds usualmente emitidos nos Estados Unidos da América, como 

forma de financiamento da infraestrutura.  

As propostas apresentadas enfrentam e solucionam o problema da falta de 

planejamento e de recursos orçamentários, proporcionando condições para que o Estado volte 

a ser o planejador e executor de uma grande política nacional de infraestrutura de transportes 

que irá fomentar de forma direta o desenvolvimento econômico e social, impactando de forma 

positiva índices de emprego, analfabetismo, saúde e diminuindo as desigualdades sociais do 

Brasil, resultando no cumprimento dos objetivos fundamentais previstos no art. 3º da 

Constituição Federal. 
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