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Resumo 

Este  artigo  tem  por  objetivo  discutir  as  principais  causas  de  paralisação  ou  entrega  de  obras
inacabadas no Brasil, descrevendo as falhas decorrentes do processo licitatório e de fiscalização da
gestão pública. Para tanto, o método adotado consiste em pesquisa bibliográfica qualitativa a partir
da  leitura  de  diversas  publicações  de  autores  que  discorrem  sobre  o  tema.  A discussão  dos
resultados evidenciou que o peculato,  concussão, corrupção ativa e passiva são os ilícitos mais
comuns na execução da obra pública, de modo que o impacto na vida do cidadão ocorre pelo risco
em utilizar obras executadas com materiais de baixa qualidade, as obras não concluídas, bem como,
o desemprego resultado da paralisação das obras públicas. O artigo conclui que os mecanismos de
controle, das obras públicas, possuem falhas em cada fase, sendo que a alternativa mais adequada é
o investimento em Governança Corporativa na Administração Pública.
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1 – Introdução 

A função da Administração pública é “a gestão de bens e interesses qualificados da comunidade”,
seja no âmbito Federal, Estadual ou Municipal (MEIRELLES, 2000, p. 78). Assim sendo, não cabe
à Administração Pública a prática de atos de governo, mas sim de atos e execução segundo sua
competência,  de modo que todos os agentes públicos no desempenho de suas funções,  deverão
prioritariamente atender aos seus preceitos (CURRIEL, 2012).

A história da Administração Pública brasileira permite concluir que ela caminhou em consonância
com as  reformas  do Estado,  se  aprimorando em uma diversidade  de  instrumentos  legais  cujos
objetivos sempre foram reduzir  a burocracia,  morosidade e combate à corrupção (CARNEIRO;
MENICUCCI,  2013).  Contudo,  esses  mecanismos  foram  suficientes  para  salvaguardar  a
transparência e idoneidade na administração da coisa pública?

Sabe-se que a Administração pública é subordinada ao poder político (Estado), uma vez que os
meios ou recursos (institucionais, financeiros e humanos) são preordenados para a execução das
decisões políticas. Assim sendo, o modelo ideal de Administração Pública precisa ser amparado na
accountability, pois do contrário não se discute autonomia nem democracia (ROCHA, 2009). Cabe
salientar  que  accountability,  sem  seu  sentido  amplo, corresponde  a  um  processo  onde  a
responsabilidade dos agentes públicos são avaliados permanentemente, de modo que a sociedade
tenha acesso a informações amplas e abertas que permitam visualizar, discutir e debater oque estão
fazendo, como estão fazendo e sobretudo as consequências e responsabilidades de suas decisões
(ROCHA, 2009). 
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Nesse contexto, as profundas transformações que a sociedade contemporânea tem vislumbrado no
início  do  século  XXI,  emergiram um novo  paradigma  fundamentado  na  sustentabilidade  e  no
accountability. 

Essa nova concepção tem influenciado também a gestão pública, sobretudo na prestação de contas
dos governantes à sociedade, de modo que o mundo todo tem buscado formas “transparentes” de se
lidar com a coisa pública (ROCHA, 2009). Entretanto no Brasil ainda é recorrente a incoerência na
prestação de contas, a influência dos partidos políticos nos processos de controle, a obsolescência e
inadequação dos sistemas de controle, nos quais predomina o jogo de interesse. 

É de consenso que o caminho da corrupção no Brasil tem apontado para as Obras públicas, em seu
aspecto de mau uso dos  recursos,  empurrando o país  para uma  crise  econômica e  política que
colaboram para um profundo passivo social, bem como perdas de legitimidade e credibilidade do
povo em seus gestores públicos.

Conforme relatório preliminar da Comissão Especial das Obras Inacabadas do Senado brasileiro1

publicado em fevereiro de 2017, em novembro de 2016 existiam no Brasil 1.600 obras inacabadas,
em sua grande maioria executadas (elaboração de projetos) por municípios, cuja transferência de
recursos é de responsabilidade dos órgãos federais, cujas principais causas apontadas pelo relatório
são abandono da empresa (36%), motivo técnico (38%) e restrição orçamentária e financeira, entre
muitos outros (Considerando que 60% dessas obras estavam com menos de 50% de sua execução
em 2016, e que o prazo de finalização é junho de 2018, presume-se que o prejuízo ao erário seja
relativamente grande (MORAES, 2017).

Com base nisso, esse artigo tem por objetivo analisar as principais causas de paralisação ou entrega
de  obras  inacabadas  no  Brasil  descrevendo  as  falhas  decorrentes  do  processo  licitatório  e  de
fiscalização da gestão pública. 

Entre  os  pontos  relevantes  à  pesquisa,  destaca-se  o  caráter  de  incentivar  os  acadêmicos  de
Administração Pública, profissionais da área e a sociedade como um todo a uma avaliação mais
crítica  quanto  à  aplicação  do  dinheiro  público,  bem  como  promover  maior  reflexão  sobre  a
importância da população na esfera política. Além disso, pretende-se colaborar com a apreciação de
novos contextos que poderão servir de base crítica para a formulação de normas e mecanismo de
controle na administração de obras públicas.

Com  isso,  espera-se  que  esse  estudo  possibilite  maiores  discussões  quanto  à  fragilidade  dos
sistemas que compõe a Administração de Obras Pública no país, ampliando o entendimento em
torno do uso dos recursos públicos. Para tanto, é estruturado em cinco capítulos.

O primeiro  apresenta  o tema a  ser  estudado,  seu contexto,  o  problema da  pesquisa  objetivo  e
justificativas.  O  segundo  refere-se  ao  referencial  bibliográfico  utilizado,  oferecendo  a
fundamentação teórica do estudo, discutindo os principais construtos que gravitam a criação das
obras públicas, em especial a Lei 8.666/93 que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição
Federal,  instituindo  normas  para  licitações  e  contratos  da  Administração  Pública  entre  outras
providências (BRASIL, 1993).

1  Relatório Preliminar lido pelo Sen. Wilder Morais na 3ª reunião da Comissão, publicado em:07.02.2017.  Disponível 
em:<http://legis.senado.leg.br/comissoes/comissao;jsessionid=EDF422F135D1619009C91E9E8B5FD381?
0&codcol=2061>.
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A metodologia  utilizada  para  a  pesquisa  é  descrita  no  terceiro  capítulo  e  no capítulo  quatro  é
apresentada os resultados e discussões.

Por fim, no quinto capítulo é apresentada a conclusão da pesquisa.

2 – Referencial Teórico 

Para que seja possível compreender as principais causas que levam as obras públicas a não serem
concluídas, e como essa condição afeta aos cidadãos, é necessário conhecer o processo de criação
de uma obra pública, as ferramentas de controle durante sua execução, bem como as principais
discussões em torno desses processos. Para tanto,  esse referencial  teórico sintetiza as principais
informações relativas à temática, permitindo ao leitor compreender cada fase da criação de uma
obra pública, sua importância social e econômica, bem como as lacunas da Administração Pública
que possibilitam a geração de ônus ao Estado e prejuízos a coletividade.

2.1 – Como são criadas as Obras Públicas 

A Constituição Federal  Brasileira é o instrumento que regula a Administração Pública em seus
princípios e disposições gerais de modo que dispõe um capítulo exclusivo às diretrizes inerentes a
organização da União, Estados, Distrito Federal, Territórios Federais e Municípios. Nesse contexto,
o art. 37, 38, 39 e 41 explicita a administração direta e indireta abrangendo todos os poderes Seu
controle se dá por meio de atos normativos que se integram às regras, modalidades, instrumentos,
órgãos entre outros, operando, para tanto,  por meios diretos e indiretos.  Dessa forma, tem-se a
Administração pública direta, quando a União, os Estados-membros, Distrito Federal e Municípios,
prestam serviços públicos por seus próprios meios, e a administração pública indireta quando os
serviços  são  prestados  por  meio  de  autarquias,  fundações,  sociedades  de  economia  mista  ou
empresas  públicas.  Ambas,  podem  realizar  obras  públicas  (construção,  reforma,  fabricação,
recuperação ou ampliação de bem público), entretanto no caso da administração indireta, a obra
pública deverá ser realizada por meio de licitação (BRASIL, 2013b).

Cabe salientar que a administração indireta parte do princípio da especialização e descentralização
administrativa, considerando que as competências diretas são transferidas para a indireta com o fim
de obter mais agilidade e eficiência. Assim, enquanto a administração direta refere-se a prestação
dos serviços públicos realizadas pelo Estado, e seus órgãos, ou seja, por seus próprios meios, a
administração indireta corresponde à prestação de serviços realizados por pessoas jurídicas, que por
sua vez, são criados pelo poder público para um fim específico. Nesse contexto, na administração
indireta, têm-se as sociedades de economia mista ou empresas públicas, autarquias e fundações.
Portanto, no contexto da administração indireta, o órgão ou entidade criado pelo Estado passa a
obter atribuições específicas e capacidade de autoadministração (SANTOS, 2008). 

É importante observar que a administração pública na esfera Federal é centralizada, ou seja, os
órgãos estão subordinados à Presidência da República e Ministério de modo que, para atender ao
interesse  público,  cada  órgão  governamental  demanda  de  aparelhamento  instrumental,  seja  em
relação a recursos humanos ou físicos, oque ocorre por meio de concursos públicos, bem como
contratações pela lei 8.666/93, Lei Geral de Licitações e Contratos, que  instituindo normas para
licitações e contratos da Administração Pública.
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Para coibir a corrupção em cada fase da criação de uma obra pública, a Lei nº 8.666/93 mantém
uma estrutura de artigos que juntos proporcionam, ou ao menos buscam proporcionar garantias ao
estado em relação a conclusão da obra, bem como sua qualidade e eficiência a partir de parâmetros
pré-definidos. Conforme bem explica o artigo 3° da Lei nº 8.666/93, a licitação é um mecanismo de
garantia e observância do princípio constitucional da isonomia entre outros princípios necessários
para a boa Administração do bem público (BRASIL, 1993). Para tanto, a referida lei em seu artigo
6°, VIII, especifica quatro regimes para contratação indireta de Obras Públicas: 1) Empreitada por
preço global (quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total);  2)
Empreitada por preço unitário (quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo
de unidades determinadas); 3) Tarefa (quando se ajusta mão-de-obra para pequenos trabalhos por
preço certo, com ou sem fornecimento de materiais); 4) Empreitada integral (Quando se contrata
um empreendimento em sua integralidade, compreendendo todas as etapas das obras, serviços e
instalações necessárias).

Toda Obra Pública passa por várias etapas até sua conclusão, sendo que parte de sua execução tem
início antes mesmo da fase de licitação, de modo que, “o cumprimento ordenado dessas etapas leva
à obtenção de um conjunto de informações precisas que refletirão em menor risco de prejuízos à
Administração” (BRASIL, 2013b, p. 12). A Figura 1 apresenta o diagrama do processo de execução
indireta de uma Obra Pública: 

Figura 1 – Etapas de Execução Indireta de Obra Pública

Fonte: Adaptado de Brasil (2013b, p.12)

Na fase preliminar à licitação, são estimados os recursos e escolhida as melhores alternativas para
atender aos anseios da sociedade local. Nesse caso, é evocada a Lei de Responsabilidade Fiscal que
estabelece  entre  outros  que  a  Lei  orçamentária  e  as  de  créditos  adicionais  só  incluirão  novos
projetos  quando  os  que  estão  em  andamentos  estiverem  adequadamente  atendidos  (BRASIL,
2013b). Com base nisso, o órgão deverá definir as ações e empreendimentos que serão considerados
para o estudo de viabilidade (técnica, ambiental e socioeconômica), bem como as restrições legais e
sociais  relacionadas  ao  novo  empreendimento,  observando,  para  tanto,  o  Código  de  Obras
Municipais  (BRASIL,  2013b).  Portanto,  nessa  fase  são  avaliados  os  custos  de  cada  possível
alternativa, o que permitirá estimar a dotação orçamentária necessária, bem como o tamanho de
seus componentes.

Neste contexto, o anteprojeto reúne todos os estudos realizados para avaliar a viabilidade do novo
empreendimento. Nele estão os principais elementos (arquitetura, estrutura das instalações, padrões
de acabamento, custos médios), que permitem ao licitante conhecer o empreendimento para então
elaborar o projeto básico (BRASIL, 2013b).
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Na fase interna da licitação ocorre a preparação para o detalhamento do projeto a ser contratado,
quando é elaborado o projeto básico que pode ser elaborado pelo próprio órgão, ou então, uma
empresa (por licitação). Conforme estabelece a Lei das Licitações em seu artigo 6°, IX: o projeto
básico  reúne  os  “elementos  necessários  e  suficientes,  com  nível  de  precisão  adequado,  para
caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação” esse projeto
deverá ser elaborado com base “nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a
viabilidade  técnica  e  o  adequado  tratamento  do  impacto  ambiental  do  empreendimento,  e  que
possibilitem  a  avaliação  do  custo  da  obra  e  a  definição  dos  métodos  e  prazos  de  execução”
(BRASIL, 1993). 

No  projeto  básico  são  determinados  os  elementos  relativos  a  custos  e  benefícios  do
empreendimento,  as  especificações  técnicas  e  de  materiais  adequados,  portanto,  dados
inconsistentes  ou inexistentes  podem ocasionar  problemas na execução da  obra.  O Tribunal  de
Contas  da  União  enumerou  os  seguintes  problemas  relacionados  a  falhas  no  projeto  básico
(BRASIL, 2013b):

Falta de efetividade ou alta relação custo/benefício do empreendimento, devido à
inexistência de estudo de viabilidade adequado; 
Alterações de especificações técnicas, em razão da falta de estudos geotécnicos ou
ambientais adequados;
Utilização de materiais inadequados, por deficiências das especificações;
Alterações contratuais em função da insuficiência ou inadequação das plantas e
especificações técnicas, envolvendo negociação de preços (BRASIL, 2013b, p. 14).

Além do projeto básico, também deverá ser elaborado o projeto executivo, que consiste no conjunto
dos “elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas
pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)” (BRASIL, 2013b). No projeto
executivo são detalhadas todas as etapas permitindo as empresas interessadas dados suficientes para
elaborar a proposta.

2.1.1 – Recursos orçamentários – Lei nº 8.666/93

Os recursos orçamentários deverão ser avaliados pela Administração respeitando tanto a Lei de
finanças  públicas,  Lei  nº  4.320/1964  (art.  58;  59;  60)  quanto  a  Lei  nº  8.666/93  (art.  7)  e
Constituição Federal (art. 167) que versam sobre os limites para a responsabilidade fiscal, inclusão
de créditos orçamentários no plano plurianual (BRASIL, 1964).

No edital de licitação estão contidos todos os requisitos para o procedimento licitatório, conforme
especifica o artigo 22 da Lei nº 8.666/93, e cinco são as modalidades de licitações: 

a) Concorrência:  modalidade  de  licitação  entre  quaisquer  interessados  que,  na  fase  inicial  de
habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no
edital para execução de seu objeto (§ 1º art. 22, Lei nº 8.666/93);

b) Tomadas de Preços: modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que
atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do
recebimento das propostas, observada a necessária qualificação (§ 2º, Art. 22 Lei nº 8.666/93);

c) Convite:  Convite é  a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu
objeto,  cadastrados  ou  não,  escolhidos  e  convidados  em número  mínimo  de  3  (três)  pela
unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório
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e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu
interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas (§ 3º,
Art. 22, Lei nº 8.666/93);

d) Concurso:  modalidade  de  licitação  entre  quaisquer  interessados  para  escolha  de  trabalho
técnico,  científico  ou  artístico,  mediante  a  instituição  de  prêmios  ou  remuneração  aos
vencedores,  conforme  critérios  constantes  de  edital  publicado  na  imprensa  oficial  com
antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias (§ 4º, Art. 22, Lei nº 8.666/93);

e) Leilão: Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens
móveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados,
ou para a alienação de bens imóveis prevista no art. 19, a quem oferecer o maior lance, igual ou
superior ao valor da avaliação (§ 5º Art. 22, Lei nº 8.666/93).Cada modalidade de licitação é
diferente uma da outra, pois cada uma tem sua funcionalidade. O órgão deve elaborar um edital
para  cada  licitação.  Esse  documento  deve  estar  explicando  em  detalhes  todo  o  processo
licitatório e documentos necessários para participação.

Cabe salientar que, para obras e serviços de engenharia a escolha da modalidade também deve levar
em consideração o valor do empreendimento licitado e o tipo de licitação (menor preço, melhor
técnica, técnica e preço). Assim sendo, conforme o Art. 26 inciso I, da Lei nº 8.666/93 tem-se as
seguintes modalidades: a) Convite: até R$ 150.000,00; b) Tomada de preços: até R$ 1.500.000,00;
c)  Concorrência:  acima  de  R$  1.500.000,00.  Além  disso,  a  habilitação  da  empresa  será  mais
exigente, seguindo a complexidade da obra de modo que o licitante deverá comprovar habilitação
jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal, entre outros
(BRASIL, 2013b).

É importante salientar que o edital deverá apresentar os critérios para julgamento das propostas,
considerando para  tanto  parâmetros  objetivos  (BRASIL,  2013b).  Para tanto,  os  editais  deverão
prever  os  preços  unitários  de cada  item,  estabelecendo para  isso,  critérios  de  aceitabilidade  de
preços  unitários,  com fixação  de  valores  mínimos  e  máximos,  pois  somente  dessa  forma  será
possível avaliar a proposta mais vantajosa para a administração pública.

Os artigos 24 e 25 da Lei nº 8.666/93 dispõe sobre a inexigibilidade, dispensa e retardamento de
licitação, especificando os critérios e quais tipos de contratações, bem como o encaminhamento e
justificativa legal para cada processo.

Os  editais  de  concorrências,  tomadas  de  preço,  concursos  e  leilões  são  publicados  em  local
apropriado de órgão interessados e no Diário Oficial da União, do Estado ou do Distrito Federal
conforme o caso, como regra para atender ao princípio da publicidade. 

O processo licitatório é  acompanhado (elaboração,  publicação e divulgação do edital)  por uma
Comissão de Licitação que poderá ser permanente ou especial. A comissão deverá ser formada por
três membros, sendo que no mínimo dois deles sejam servidores qualificados e quadro permanente
do órgão responsável pela licitação. Dessa forma, após o recebimento das propostas, a Comissão de
Licitação irá examinar as validades das certidões apresentadas podendo o licitante apresentar uma
declaração de que conhece as condições locais para execução do objetivo.

Nessa fase ocorre a desclassificação das propostas com valor global superior ao limite, propostas
com preço total inexequível, ou preços unitários de serviços superiores aos definidos no critério de
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aceitabilidade  de  preços  unitários  máximos  estabelecidos  no  edital.  Os  recursos  poderão  ser
recebidos em até cinco dias úteis.

Após os prazos de recurso, ocorre a homologação (reconhecimento do vencedor) e a Adjudicação
(licitante é incluído no objeto da licitação).

Nessa fase ocorre a assinatura do contrato e inicio da execução dos serviços, bem como a análise
dos documentos relativos à responsabilidade técnica da obra, licenciamentos, entre outros.

Cabe salientar que, conforme estabelecem os art.  62 e 63 da Lei n.º 4.320/1964 os pagamentos
somente  serão  efetuados  mediante  comprovação  de  efetiva  entrega  ou  prestação  por  parte  da
contratada  tendo  por  base  exclusivamente  o  contrato,  ajuste  ou  acordo  respectivo.  Portanto,  o
pagamento dos serviços e obras deverá ser aprovado pela fiscalização. Além disso, caso no decorrer
da execução ocorram alterações nos serviços contratados, o pagamento só será realizado mediante
aditivo contratual, sendo que qualquer pagamento é considerado antecipação.

Para os casos de atrasos na execução do contrato, o contratado estará sujeito à multa de mora,
conforme  estabelecido  no  contrato,  podendo  ocorrer  rescisão  unilateral  do  contrato  inclusive
sanções  conforme  as  previstas  no  art.  87  da  Lei  nº  8.666/1993.  Outra  situação  comum  é  a
subcontratação, que embora seja aceita pela Administração a contratada deve observar o disposto no
edital,  de  modo que a  subcontratação total  ou parcial  fora do contexto contratual  é  motivo  de
rescisão de contrato.

A fiscalização deverá ser realizada do início ao fim da obra e será realizada por equipe de servidores
do  órgão  da  Administração  ou  pessoas  contratadas  para  esse  fim,  previamente  habilitadas  e
qualificadas para tanto.

Na fase de conclusão e entrega do empreendimento a Administração receberá a documentação de
comprovação da construção, conhecida como “as built” (BRASIL, 2013b). Nesse documento estão
plantas,  memoriais,  especificações  entre  outras  informações  necessárias  para  orientar  futuras
intervenções, manutenções ou reformas. Nessa fase de recebimento da obra, a administração poderá
rejeitar toda ou em parte o serviço executado, caso seja constatado desacordo com o contrato ou
legislação pertinente.

2.2 – Ferramentas de controle 

Primeiramente deve-se observar que a Constituição Federal Brasileira destina 5 artigos (art. 37, 38,
39, 40 41) ao aperfeiçoamento da gestão pública em relação a princípios, organização e inibição da
corrupção e melhoria da transparência e eficiência dos serviços públicos (SANTOS, 2008). Além
disso, ao analisar o processo de criação de Obras públicas, pode-se considerar que vários são os
instrumentos e ferramentas para seu controle. Nesse contexto o Tribunal de Contas da União no que
se refere à execução de obras públicas possui papel efetivo, ao apresentar jurisprudências e súmulas
que devem nortear toda a ação da administração pública, portanto, os editais em todos os seus níveis
deverão  ser  elaborados  a  partir  de  orientações  desse  tribunal  administrativo,  além dos  demais
dispositivos legais para tanto.

A Lei  nº  8.666/93  também  é  um  importante  instrumento  ao  estabelecer  normas  gerais  sobre
“licitações  e  contratos  administrativos  pertinentes  a  obras,  serviços,  inclusive  de  publicidade,
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compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios” (art. 1º). Essa legislação, entre outras, auxilia o gestor público na manutenção do
edital, do contrato e de todo processo de fiscalização e recebimento das obras públicas.

A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 que embora seja anterior a Constituição Federal de 1988,
colabora e coaduna com as normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos
orçamentos e balanços, da União, Estados, Municípios e do Distrito Federal, além disso, conforme
explica  Conti  e  Pinto  (2014)  tem  como  legado  “a  positivação  dos  princípios  da  anualidade,
universalidade,  unidade  orçamento  bruto,  exclusividade,  discriminação,  unidade  de  tesouraria  e
evidenciação  contábil,  entre  outros”  e  “formulação  da  lógica  essencial  de  que  programas
pressupõem correlação finalística entre  dotação de valores  para atingir  metas  quantitativamente
mensuradas em unidades de serviços e obras a serem alcançadas” (CONTI; PINTO, 2014, p. 1).

Além da Lei nº 4.320/64 a administração pública está sujeita a Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio  de 2000,  conhecida  como Lei  de  Responsabilidade  Fiscal.  Esta  lei  estabelece  normas  de
finanças  públicas  voltadas  para  a  responsabilidade  na  gestão  fiscal  entre  outros,  sendo  um
instrumento de gestão dos recursos públicos a partir de regras claras e precisas, que administra as
despesas  e  receitas  públicas,  endividamento  e  gestão  do  patrimônio  público  (NASCIMENTO;
DEBUS, 2001).

Os instrumentos de planejamento público instituídos pela Lei de Responsabilidade Fiscal colaboram
para  a  gestão  e  a  transparência  das  ações  governamentais,  em  especial  aquelas  ligadas  aos
investimentos em obras e serviços.

Todo cidadão está amparado pela Lei nº 12.527/2011 que regulamenta o direito constitucional de
acesso às informações públicas (BRASIL, 2011). Essa norma entrou em vigor em 16 de maio de
2012 e criou mecanismos que possibilitam, a qualquer pessoa, física ou jurídica, sem necessidade
de apresentar motivo, o recebimento de informações públicas dos órgãos e entidades. Abrangendo
os três poderes da União, Estados, Distrito Federal e Município bem como os Tribunais de Conta e
Ministério Público, a Lei prevê, inclusive, que as entidades privadas sem fins lucrativos devem dar
publicidade quanto ao recebimento e destinação de recursos públicos recebidos.

A Lei nº 12.527/2011 dispõe sobre prazos e procedimentos e define mecanismos para a entrega de
informações considerando para tanto que o acesso à informação é regra e o sigilo somente exceção
(CAPES, 2012). Às informações sigilosas são resguardadas regras em relação a restrição do acesso,
que deverá ser por um determinado tempo para salvaguardar a segurança do Estado ou da própria
sociedade, cabendo responsabilização aos agentes públicos que retardarem ou negarem a entrega
das informações. Nesse contexto, no âmbito do Governo Federal, a Controladoria Geral da União e
o  Ministério  da  Transparência  é  a  instância  responsável  pela  coordenação  da  Lei  de  Acesso  a
Informação.

Considerando que a disponibilizacão de informações ao cidadão requer a quebra de paradigmas que
há tempos ronda a administração pública, sobretudo em seu aspecto cultural, o servidor passa a ter
um  papel  fundamental  nesse  processo  de  accountability,  sobretudo  porque  tem  acesso
cotidianamente com a informação pública, tanto em sua produção quanto arquivamento.

Assim,  em  conjunto  com  o  art.  37  da  CF/88,  têm-se  cumpridos  os  princípios  da  legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, do início ao fim das obras públicas.
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Por fim,  o controle  dos atos da administração pública ocorre por meio de três mecanismos:  1)
Prevenção  (atos  normativos);  2)  Fiscalização  (inspeções  contínuas  nos  órgãos  e  entidades  da
Administração  Pública)  e  3)  Auditoria  (verificação  da  legalidade  e  regularidade  dos  atos
administrativos) (BRASIL, 2013b).

3 – Metodologia 

Para atingir o objetivo proposto nesse artigo foi realizada pesquisa bibliográfica qualitativa a partir
da leitura de diversas publicações (livros, artigos, revistas) de autores que discorrem sobre o tema. 

Conforme Richardson (1999) o método qualitativo permite a coleta e tratamento de informações,
descrevendo  melhor  a  complexidade  dos  problemas  inerentes.  Assim,  o  objetivo  central  dessa
pesquisa, não consiste em produzir opiniões “representativas e objetivamente mensuráveis de um
grupo”,  mas  no  “aprofundamento  da  compreensão  de  um fenômeno  social”,  ou  seja,  busca-se
aprofundar a articulação dos diversos atores envolvidos no controle da obra pública no contexto da
administração pública (RICHARDSON, 1999, p. 102). 

Considerando que a pesquisa parte da leitura,  análise e encadeamento das ideias,  a pesquisa se
caracteriza como do tipo exploratória e descritiva, uma vez que o material bibliográfico, em relação
ao recorte temporal, parte da Constituição Federal e Lei das Licitações n° 8.666/93 considerando,
para tanto, as mudanças na administração das obras públicas desde então. 

Os dados coletados são de natureza primária, pois reúnem referenciais específicos para atender ao
objetivo proposto nesse artigo (RICHARDSON, 1999). Assim, além da legislação e bibliografia
pertinente, também foram utilizados dados obtidos a partir do Relatório Preliminar apresentado pela
Comissão Especial das Obras Inacabadas – CEOI do Senado Federal e os resultados da Comissão
Externa para acompanhar as obras do Governo Federal lastreadas com recursos do Orçamento Geral
da União em andamento no país – CEXOBRAS. 

4 – Resultados e discussões 

Durante o processo que envolve a execução de uma obra pública, podem ocorrer diversos ilícitos
penais. Nogueira (2008, p. 6) explica que os mais comuns são peculato (quando ocorre desvio de
dinheiro público para proveito próprio ou alheio,  por funcionário público que os administra  ou
guarda), concussão (ocorre quando um funcionário público exigir para si ou para outrem, dinheiro
ou vantagem em razão da função, direta ou indiretamente), corrupção ativa (quando alguém oferece
alguma coisa – dinheiro, por exemplo - para que um agente público faça ou deixe de fazer algo
ilícito) e passiva (quando o agente público pede uma propina ou qualquer outra coisa para fazer ou
deixar de fazer algo) entre outros crimes.

Nogueira  (2008,  p.  26)  explica  ainda  que  as  obras  públicas  nacionais  padecem  de  diversos
problemas que passam pelo processo de licitação (fraudes), execução (pagamento de serviços e
materiais  não condizentes com o que realmente foi executado) e entrega da obra (utilização de
materiais de baixa qualidade, técnicas inadequadas, superfaturamento de preços). Por esses motivos,
administrar os gastos com obras públicas, sobretudo, daquelas que não chegam a serem concluídas,
se tornou um dos grandes desafios do governo brasileiro. 
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Sabe-se que o atraso de uma obra pública e os gastos excessivos está diretamente relacionado à má
administração e planejamento, portanto, criar mecanismos de controle que permitam acompanhar
uma obra pública da fase preliminar à licitação à execução e manutenção, deve ser prioridade na
administração de obras públicas e na política nacional (BRASIL, 2013a).

Seguindo a tendência europeia de parceria pública privada, a promulgação da Lei no 11.079/04 que
instituiu  as  normas  para  licitação  e  contratação  de  parcerias  público-privadas  pelos  governos,
inaugurou no Brasil um novo modelo de gestão baseados na concessão de serviços públicos ou de
obras  públicas,  as  denominadas  concessões  patrocinadas  (THAMER;  LAZZARINI,  2015).  Tal
modelo  tem  por  objetivo  reduzir  as  deficiências  no  financiamento  das  obras  necessárias,
desobrigando o Estado de arcar sozinho no setor de infraestrutura. 

No modelo de Parceria Público Privada (PPP) as características dos contratos entre o poder público
e a iniciativa privada, passam a ter maior flexibilidade a partir da criação de dois formatos de PPP:
1) administrativa,  é o contrato de prestação de serviços de que a  Administração Pública seja  a
usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de
bens,  e  2)  patrocinada,  quando  envolver,  adicionalmente  à  tarifa  cobrada  dos  usuários
contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado (BRASIL, 2004).

Conforme Thamer e Lazzarini (2015) as PPP permitem maior eficiência do governo em lidar com a
gestão de recursos financeiros, tendo em vista que as responsabilidades passam a ser divididas entre
o público e privado, o que, em tese, inibe a corrupção. Entretanto, há críticas no sentido de que o
modelo seria uma nova forma de privatização e terceirização de serviços públicos.

Esse modelo de Parceria Público Privado tem imperado no Brasil em relação a administração e
execução  de  obras  públicas,  entretanto,  o  que  percebe-se  é  que  a  complexidade  para
desenvolvimento do modelo e dos contratos, entre outros, deu espaço para ampliar a modalidade de
corrupção  (THAMER;  LAZZARINI,  2015).  A alternativa  para  conter  esse  tipo  de  ilícito  tem
apontado para novas legislações, que busquem maior segurança jurídica para os investidores.

Nesse contexto,  a  Lei  nº  13.303/2016,  dispõe sobre o estatuto  jurídico da empresa pública,  da
sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios se estruturando a partir  de dois eixos: 1) mecanismos de governança
corporativa  e  compliance,  e  2)  licitações  e  contratos  (BICALHO,  2017).  Essa  nova  forma  de
conceber  a  administração  pública,  amplia  e  evidencia  a  necessidade  de  mecanismos  de
desenvolvimento de governança corporativa nas empresas estatais.

É importante salientar que as obras públicas no Brasil enfrentam dificuldades que não envolvem
somente a política, mas também outros fatores externos. Por isso, tentando evitar erros recorrentes
ligados aos equívocos nas propostas, em 2016 foi criada a Comissão Especial das Obras Inacabadas,
um colegiado que busca integrar o legislativo, executivo, tribunal de contas e a sociedade civil para
aprimorar a gestão de obras públicas (OLIVEIRA, 2016). 

O relatório preliminar da Comissão Especial das Obras Inacabadas no Brasil evidenciou que as
principais causas de paralisação são: abandono da empresa; impedimento ambiental; interpelação
judicial; restrição orçamentária e financeira; paralisação cautelar por órgãos de controle; motivo
técnico; titularidade do imóvel ou pendência de desapropriação; e outros.
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Além disso,  em 2016  foi  instaurada  comissão  externa  para  acompanhar  as  obras  do  Governo
Federal lastreadas com recursos do Orçamento Geral da União em andamento no País a fim de
“verificar  e  catalogar  as obras paralisadas que possuam potencial  de gerar prejuízos aos cofres
públicos”, e “viabilizar um amplo debate com a sociedade e com o poder público, por meio de
audiências públicas realizadas em módulos” (CEXOBRAS, 2016, p. 2). Os resultados apontaram
que os pontos recorrentes são: a) ausência de planejamento; b) carência de recursos orçamentários;
c) paralisações advindas de órgãos de controle e paralização advindas de problemas relacionados a
macroeconomia; d) projetos básicos de baixa qualidade ou deficientes; e) inexistência de estudos de
viabilidade  técnica;  f)  escassez  de  pessoal  qualificado;  g)  falta  de  valorização  da  categoria  de
agentes públicos que acompanham as obras; h) má alocação dos servidores e da mobilidade dos
técnicos que acompanham as obras; i) erros de execução; j) problemas de licenciamento ambiental.

5 – Conclusão 

Para compreender as principais causas de paralisação ou entrega de obras inacabadas no Brasil, foi
necessário abordar o contexto histórico do processo e das fases de criação da obra pública, pois
somente  dessa  forma  é  possível  descrever  as  falhas  decorrentes  do  processo  licitatório  e  de
fiscalização da gestão pública.

Com relação aos procedimentos preliminares ao processo licitatório, as principais irregularidades
estão  relacionadas  à  ausência  de  planejamento  por  parte  do  órgão  de  controle,  sobretudo,
materializada na inexistência de estudos de viabilidade técnica preliminar. Esta questão diz respeito
diretamente  à  administração  pública,  que  ainda  carece  de  mecanismos  de  controle  e
desenvolvimento de estrutura (física, humana e econômica) suficiente para suportar essa função.

Na fase Interna de Licitação, percebe-se que muito será necessário caminhar para que a legislação
consiga desenvolver mecanismos que permitam auditar os projetos (básico e executivo) que darão
início ao desenvolvimento da obra pública. Além disso, considerando que uma fase está atrelada a
outra, as falhas nos projetos básicos e executivos correspondem à força motriz para que todo o
processo siga “manco” em relação a sua execução. Além disso, corre-se o risco de elaboração de
projeto básico de baixa qualidade, colocando em risco inclusive a vida dos usuários da obra pública.

No que se refere à fase externa de licitação, tem-se uma das principais fontes de corrupção, devido à
inadequação do critério de reajuste previsto no edital, sem retratar a variação efetiva do custo de
produção,  bem  como  os  casos  de  dispensa  de  licitação  sem  justificativa  ou  com  justificativa
incompatível entre outros aspectos que tendem a favorecer a corrupção no processo de licitação no
país. Ao identificar essas falhas, o órgão fiscalizador intervém evocando para tanto a legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência do processo, o resultado é a paralisação da
obra.

Na  fase  contratual,  também  é  possível  observar  diversas  falhas,  devendo  ser  primordial  a
convergência  entre  o  objeto  do  contrato  e  o  disposto  no  edital.  Do mesmo modo,  deve  haver
sincronia entre o contrato e o projeto básico respeitando inclusive os dispostos relativos a aditivos.
Nesse momento avaliar os quantitativos permite identificar superfaturamento de obras.

Entende-se  que  falhas  no  edital  e  no  processo  contratual  irão  acarretar  sérios  problemas  no
desenvolvimento da obra e consequentemente na fiscalização. Assim, é essencial que os órgãos de
fiscalização sejam qualificados e munidos de autonomia e tecnologia adequada para tanto. Não se
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deve deixar de lembrar que é a fiscalização quem libera o pagamento da obra ou prestação do
serviço, e a base para isso é o contrato, os ajustes e acordos respectivos. Além disso, a fiscalização
irá acompanhar a obra garantindo que a entregue seja com o nível qualidade e tempo acordado.
Também irá garantir que as obras não sejam superfaturadas ou paralisadas em virtude de erros em
toda cadeia produtiva da obra pública.

Outro  fator  a  ser  observado,  é  o  percentual  de  empresas  que  abandonam  as  obras  antes  da
conclusão, evidenciando falta de capacidade técnica para execução do objeto, o que poderia ter sido
identificado na fase licitatória. 

Com base nisso, esse artigo tem uma questão que norteia todo o estudo em relação aos mecanismos
de controle da administração pública, e busca responder se esses mecanismos foram suficientes para
salvaguardar  a  transparência  e  idoneidade  na  administração  da  coisa  pública.  A  resposta
infelizmente ainda é não.

Sabe-se que a administração pública tem uma responsabilidade imensa em cada obra superfaturada,
em cada obra paralisada devido a falhas na fiscalização, em cada empresa que abandona o projeto
antes da conclusão, assim sendo, muito tem a ser feito para que o processo funcione de forma
sinérgica,  o  que  poderá  ocorrer  a  partir  do  investimento  em  governança  corporativa  na
administração pública. Cabe salientar que a operação e manutenção da obra, é outro elemento que
está sujeito a um grande risco de falhas, é nela que o órgão fiscalizador irá identificar e corrigir
erros, e aprimorar a celeridade ou não do processo. 

Por fim, a população hoje conta com mecanismos de controle da obra pública (Lei de acesso à
informação;  portal  transparência)  de  modo  que  qualquer  cidadão  pode  se  tornar  um  agente
fiscalizador. É preciso que a população se integre mais à administração pública, denunciando e
compreendendo que obra paralisada é  serviço não entregue,  transtorno à  mobilidade pública,  e
agravamento do desemprego, sendo o município o ponto de partida.
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