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Apresentação

“O que distingue os Tribunais de Contas do Poder Judiciário? Não 
é sua estrutura ou a forma de composição de seus membros [...], mas 
é a sua capacidade de atuação preventiva. E, em uma época em que 

falamos tanto de eficiência e eficácia, isso é tudo.”

Antonio Herman de Vaconcellos e Benjamin
Ministro do Superior Tribunal de Justiça

Que fatores contribuem para a ocorrência de erros e ilegalidades na gestão 

pública? Quais deles podem ser evitados e de que forma? Levantar indagações 

desse tipo e refletir sobre possíveis soluções também é parte do trabalho de um 

Tribunal de Contas, que tem a atuação preventiva como um de seus pilares.

Nesse sentido, uma das frentes mais eficientes é composta pelas ações educati-

vas, que conseguem se antecipar a ponto de eliminar irregularidades antes mesmo 

de sua origem.

Cursos e materiais que permitam a capacitação de gestores e de suas equipes 

acabam por trazer um duplo retorno à sociedade. Primeiro, de forma imediata, 

espera-se a redução dos equívocos técnicos na execução orçamentária ou na for-

mulação de um edital de licitação, por exemplo. Segundo, em um efeito indireto, 

mas não menos importante, órgãos de controle e cidadãos ganham ainda mais legi-

timidade para cobrar retidão e excelência de agentes políticos e servidores.

Com o objetivo de fortalecer seu caráter pedagógico, o Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo vai ao encontro do jurisdicionado. Em 2016, completamos 20 

anos de Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais percor-

rendo todas as sedes regionais para instruir pessoalmente mais de 8.000 represen-

tantes dos 644 municípios de nossa jurisdição.

Sob essa perspectiva, também decidimos atualizar os 18 manuais editados 

pelo TCESP, incluindo este, que servem de norte para o administrador público de 

nosso Estado. Além de revisá-los à luz das alterações legislativas dos últimos anos, 

incluímos as principais decisões que sedimentam nossa jurisprudência e fizemos 
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recomendações de boas práticas relacionadas à Lei de Acesso à Informação, pro-

mulgada no fim de 2011.

Por fim, espero que gestores e ordenadores de despesas de nosso Estado 

tenham a oportunidade de acessar e dedicar o merecido tempo a este mate-

rial, pois só assim encontrará sentido esta contribuição ao aperfeiçoamento da 

administração pública.

São Paulo, Setembro de 2016.

Dimas Eduardo Ramalho

Presidente
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Introdução

Apresentamos neste Manual o resultado dos estudos desenvolvidos com vistas a 
abranger todas as concessões/permissões de serviços públicos, de âmbito Estadual 
ou Municipal e ser aplicável a todas as entidades que venham a desempenhar o 
papel de reguladoras e fiscalizadoras das concessões, caracterizadas como Agên-
cias Reguladoras.

A matéria está intimamente relacionada às Leis Federais nºs 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995, que dispõe sobre o regime dos serviços públicos previstos no 
artigo 175 da Constituição Federal e 9.074, de 07 de julho de 1995, que dispõe sobre 
outorga e prorrogações das concessões e permissões de serviços públicos.

A Lei Federal n.º 8.987/95 veio regulamentar o citado dispositivo constitucio-
nal, criando normas para a transferência de serviços públicos para a execução por 
particulares.

Devemos ter em mente que aqui não se trata de privatização de empresas ou 
ainda de concessão/permissão de bens públicos. Esta matéria trata especifica-
mente da concessão/permissão de serviços públicos.

Neste contexto, aspecto importante deve-se ao fato de termos diversas empresas 
estatais que foram privatizadas, caso do setor energético (gás e eletricidade). Estas 
empresas deixaram de pertencer ao Poder Público, ficando a cargo da iniciativa 
privada que, agora, exercem um serviço público, objeto de concessão. No âmbito 
do Estado, esta matéria foi regulamentada pela Lei n.º 9361, de 05/07/96, que criou 
o Programa Estadual de Desestatização – PED.

Legislação Aplicável

O trabalho de fiscalização deste Tribunal de Contas encontra suporte em vários 
dispositivos legais, aplicáveis aos diversos aspectos e segmentos dos órgãos fiscali-
zados, consistindo basicamente nos seguintes normativos:

•	 Constituição Federal.
•	 Constituição Estadual.
•	 Lei Orgânica Municipal.
•	 Lei Complementar Federal nº 101, de 04/05/00.
•	 Código Tributário Nacional.
•	 Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64.
•	 Lei Federal nº 8.078, de 11/09/90 (Código de Defesa do Consumidor).
•	 Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93.
•	 Lei Federal nº 8.987, de 13/02/95.
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agências reguladoras10

•	 Lei Federal nº 9074, de 07/07/95.
•	 Lei Federal nº 9.504, de 30/09/97.
•	 Consolidação das Leis do Trabalho.
•	 Lei Complementar Estadual nº 709, de 14/01/93.
•	 Lei Estadual nº10.320, 16/12/68.
•	 Lei Estadual nº 6.544, de 22/11/89.
•	 Lei Estadual nº 7.835, de 08/05/92.
•	 Lei Estadual nº 9.361, de 05/07/96 (PED).
•	 Legislação Complementar (Lei de criação das Agências Reguladoras, regula-

mentos e regimentos).
•	 Resolução nº 40 do Senado Federal, de 20/12/01.
•	 Resolução nº 43 do Senado Federal, de 21/12/01.
•	 Portaria nº 42 da Secretaria do Tesouro Nacional, de 14/04/99, e alterações.
•	 Portaria nº 163 da Secretaria do Tesouro Nacional, de 04/05/01, e alterações.
•	 Normas Brasileiras de Contabilidade e Auditoria.
•	 Súmulas de Jurisprudência deste Tribunal.
•	 Deliberações do Tribunal.
•	 Resolução nº4/10 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo).
•	 Instruções vigentes.
•	 Ordens de Serviço vigentes.

O que São Agências Reguladoras?

São órgãos criados pelo poder público com a finalidade de regular e fiscalizar a 
atuação de empresas privadas, prestadoras de serviços públicos. Em geral, envol-
vem serviços públicos, cuja execução foi transferida à iniciativa privada por delega-
ção, decorrente de concessão ou permissão. Cabe às Agências Reguladoras verificar 
o cumprimento das metas estabelecidas nos contratos, podendo, inclusive, aplicar 
multas aos concessionários/permissionários. Existem ainda Agências Reguladoras 
criadas para regulamentar e fiscalizar determinada atividade econômica.

O ressurgimento das Agências Reguladoras no Brasil deu-se com as Emendas 
Constitucionais nºs 5/95 (sobre a concessão de gás canalizado), 8/95 (sobre a con-
cessão ou permissão dos serviços de telecomunicações e a criação de um órgão 
regulador) e 9/95 (que extinguiu o monopólio daPetrobrás).

As Agências Reguladoras são autarquias de regime especial, conforme a própria 
lei de criação das mesmas, que assim as estabelece. São autarquias de regime espe-
cial, sendo este caracterizado por um conjunto de privilégios específicos que a lei 
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criadora outorga à entidade para a consecução de seus objetivos. Estes privilégios 
caracterizam-se, basicamente, pela estabilidade de seus dirigentes, autonomia 
financeira e poder normativo:

•	 Estabilidade de seus dirigentes: os administradores possuem mandatos, 
só podendo ser destituídos por condenação judicial transitada em julgado, 
improbidade administrativa ou descumprimento injustificado das políticas 
estabelecidas para o setor.

•	 Autonomia financeira: possuem receita própria e liberdade de sua aplicação.
•	 Poder normativo: regulamentam as matérias de sua competência.
A criação de Agências Reguladoras, por tratar-se de autarquia, depende de auto-

rização legislativa, de iniciativa do Poder Executivo (artigos37, XIX e 61, § 1º, da CF).
Dentro do seu papel de regulador e fiscalizador das concessões/permissões de 

serviços públicos, cabe às Agências Reguladoras oferecer o serviço adequado aos 
usuários, tal qual como definido no artigo 7º da Lei de Concessões.

Conforme Maria Sylvia Zanella di Pietro significa organizar determinado setor 
afeto à agência, bem como controlar as entidades que atuam nesse setor. Contro-
lam atividades que são objeto de concessão, permissão ou autorização de serviço 
público (telecomunicações, energia elétrica, transportes etc.). 

As atribuições das agências reguladoras devem resumir-se às funções que o 
poder concedente exerce nestes contratos: regulamentar os serviços que constituem 
objeto da delegação, realizar o procedimento licitatório para escolha do concessio-
nário ou permissionário, celebrar o contrato de concessão ou permissão ou praticar 
ato unilateral de outorga, definir o valor da tarifa, revisão e reajuste, controlar a exe-
cução dos serviços, aplicar sanções, encampar, decretar a caducidade, intervir, fazer 
a rescisão amigável, fazer a reversão dos bens ao término da concessão, exercer o 
papel de ouvidor de denúncias e reclamações dos usuários, enfim exercer todas as 
prerrogativas do Poder Público na concessão, permissão e autorização.

Quanto às normas que podem editar, devem ser para regular a própria atividade 
da agência e essas devem ser de efeitos internos e conceituar, interpretar, sem inovar 
na ordem jurídica. As matérias objeto de regulamentação são exclusivamente as 
referentes aos contratos de concessão, observados os parâmetros da lei. Não podem 
ultrapassar matéria de competência do legislador.

O que é Concessão/Permissão de Serviços Públicos?

Costuma-se ligar o termo concessão à privatização. Diferentemente da privati-
zação, no seu sentido restrito, em que ocorre a transferência de empresas de pro-
priedade do Estado para a iniciativa particular, a concessão é a privatização apenas 
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da gestão de determinada atividade estatal. Como a privatização, pressupõe a satis-
fação do interesse público.

Na concessão, o Poder Público permanece com a titularidade do serviço público, 
porém a execução é delegada a um particular que a assume em seu nome, por conta 
e risco. A atividade é exercida por agentes e técnicas privados, mas continua subme-
tida ao regime jurídico-administrativo.

Em uma mesma concessão podemos ter diversas figuras jurídicas: Poder Conce-
dente, Interveniente/Anuente, Contratante, Agência Reguladora e Concessionário.

As concessões e permissões sujeitam-se à fiscalização do poder concedente res-
ponsável pela sua delegação e será efetuada por intermédio de órgão técnico do 
poder concedente ou por entidade com ele vinculada (arts. 3º e 30 da LF 8987/95). 
Surgem assim as Agências Reguladoras.

Embora este manual tenha como fulcro principal as Agências Reguladoras, 
criadas para a fiscalização das concessões de serviços públicos, deve ser ressal-
tado também o fato de existirem concessões em que não existe a chamada Agência 
Reguladora. Nestes casos, conforme a própria Lei estabelece, cabe diretamente ao 
poder concedente a fiscalização.

Como ocorre a Concessão/ 
Permissão de Serviços Públicos

Conforme artigo 14 da Lei Federal nº 8.987/95, toda concessão de serviço 
público, precedida ou não de execução de obra pública será objeto de prévia lici-
tação, nos termos da legislação própria. Note-se aqui, que pela própria caracterís-
tica das concessões, a Lei Federal nº 8.987/95 faz uma série de inovações a serem 
observadas em relação ao estabelecido pela conhecida Lei de Licitações, a Lei 
Federal nº 8.666/93.

Em especial, estas inovações dizem respeito ao conteúdo do edital, aos critérios 
para julgamento da licitação e às cláusulas essenciais dos contratos de concessão.

Ressalta-se, ainda, que a Lei de Concessões estabeleça três formas pelas quais os 
serviços podem ser delegados a outros, que não o poder público:

1. Concessão de Serviço Público.
2. Concessão de Serviço Público precedida de Execução de Obra Pública.
3. Permissão de Serviço Público.

O quadro a seguir demonstra, resumidamente, as diferenças entre cada uma 
destas formas:
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Espécie de  
Concessão

Concessão de 
Serviço Público

Concessão de 
Serviço Público 
precedida de 

execução de obra 
pública

Permissão

objeto delegado serviços públicos

serviços públicos 
com obrigatorieda-
de de execução de 
obras

serviços públicos

concessionário
pessoa jurídica ou 
consórcio de em-
presas

pessoa jurídica ou 
consórcio de em-
presas

pessoa jurídica ou 
pessoa física

prazo determinado determinado título precário

licitação concorrência concorrência
qualquer  
modalidade

termo de contrato obrigatório obrigatório
contrato de ade-
são (art. 40, lf 
8.987/95)

Além da forma descrita no que concerne às concessões, a Lei Federal nº 9.074/95, 
em seus artigos 27 a 29 prevê ainda, nos casos dos serviços públicos prestados por 
pessoas jurídicas sob controle direto da União, a possibilidade de se promover a pri-
vatização simultaneamente com a outorga de nova concessão. Este foi o caso típico 
do setor energético (gás e eletricidade), em que foram privatizadas empresas esta-
tais juntamente com a outorgada concessão.

Finalidades das Concessões

Quando o Poder Público delega a um particular a execução de um serviço 
público, permanece com o poder concedente, perante a população que usufrui 
daquele serviço, a obrigatoriedade de prestação do serviço adequado.

A importância é tanta, que a Lei de Concessões reservou um capítulo próprio 
para tratar do serviço adequado a ser colocado à disposição dos usuários. Mais 
ainda, a Lei também reservou outro capítulo para tratar dos direitos e obrigações 
dos usuários, vinculando ainda, nos direitos, aqueles atribuídos pela Lei Federal nº 
8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.

Conforme artigo 175, inciso IV da Constituição Federal, a lei disporá sobre a 
obrigação de manter o serviço adequado.

Neste sentido, o artigo 6º da citada Lei Federal nº 8.987/95 define que toda 
concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno 
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atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinen-
tes e no respectivo contrato. Define ainda:

•	 Serviço adequado: é o que satisfaz as condições de regularidade, continui-
dade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua presta-
ção e modicidade das tarifas.

•	 Atualidade: compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das 
instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço.

Conforme artigo7º da citada Lei, são direitos e obrigações dos usuários:
•	 receber serviço adequado;
•	 receber do poder concedente e da concessionária informações para a defesa 

de interesses individuais ou coletivos;
•	 obter e utilizar o serviço, com liberdade de escolha, observadas as normas do 

poder concedente;
•	 levar ao conhecimento do poder público e da concessionária as irregularida-

des de que tenham conhecimento, referentes ao serviço prestado;
•	 comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela con-

cessionária na prestação do serviço;
•	 contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos através 

dos quais lhes são prestados os serviços.

Fiscalização das Agências Reguladoras

Estas Entidades estão sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas do Estado con-
soante Lei Complementar Estadual nº 709, de 14/01/93 e ainda as Instruções vigentes, 
devendo as mesmas efetuarem a prestaçãode contas estabelecida para as autarquias.

Julgamentos do Tribunal de Contas do  
Estado de São Paulo

TC 190/026/11 - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado 
de São Paulo - ARSESP. – Conselheiro Dr. Sidney Estanislau Beraldo - “Diante do 
exposto, e considerando as manifestações favoráveis da Assessoria Técnica, DD. 
PFE e DD. MPC, voto pela regularidade das contas da AGÊNCIA REGULADORA 
DE SANEAMENTO E ENERGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO – ARSESP, exercí-
cio de 2011, nos termos do artigo 33, II, da Lei Complementar Estadual nº 709/93, 
com ressalva das questões apontadas nos itens “Contratos Remetidos ao Tribu-
nal”, “Pessoal”, “Almoxarifado”, “Bens Patrimoniais” e “Atendimento à Lei Orgânica, 

46468003 miolo.indd   14 17/10/2016   15:03:24



tribunal de contas do estado de são paulo 15

Instruções e Recomendações do Tribunal”, e com as determinações e alerta lança-
dos no corpo deste voto”.

TC 1701/026/10 – Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de 
Transporte do Estado de São Paulo - ARTESP –Conselheira Dra. Cristiana de 
Castro Moraes. “(...) voto pela regularidade com ressalva das contas da Agência 
Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo - 
ARTESP, relativas ao exercício de 2010, com quitação aos responsáveis, nos termos 
do artigo 35 da mesma Lei, e liberação dos responsáveis pelos adiantamentos, rela-
cionados às fls.131/132 do anexo, nos termos do artigo 50 da citada Lei. Recomendo 
que a Agência adote providências visando estruturação interna no tocante à sua 
defesa em contencioso administrativo e em outros setores igualmente importantes 
para o desempenho de suas atribuições”.

TC 301/026/11 - Agência Reguladora de Serviços Delegados do Município de 
Itu–Ar-Itu–Auditor Dr. Josué Romero–“Pelos motivos expressos na sentença refe-
rida, JULGO REGULARES, COM RESSALVAS, as contas do exercício de 2011 da 
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE ITU– 
AR-ITU, com amparo no art. 33, II, da Lei Complementar, com as seguintes reco-
mendações: inserir no relatório de atividades remetido a esta Corte parâmetros 
concernentes às ações e programas desenvolvidos no exercício; observar a norma 
municipal relacionada aos adiantamentos; adotar medidas concretas junto com o 
Executivo com vistas ao cumprimento da legislação local no tocante às transferên-
cias financeiras destinadas a este órgão e atender às Instruções desta Corte acerca 
do prazo de remessa de documentos ao AUDESP”.

TC 701/026/11 - Agência Reguladora dos Serviços de Água e Esgoto – Arsae. 
– Mauá–Auditor Dr. Antonio Carlos dos Santos – “As contas da Autarquia Munici-
pal - ARSAE apresentam óbices à sua aprovação. Malgrado o resultado financeiro 
favorável, a ARSAE não cumpre plenamente sua missão de Agência Reguladora, 
exercendo de forma incipiente suas atividades de regulação, acompanhamento e 
fiscalização dos serviços de fornecimento de água e de tratamento de esgoto no 
âmbito municipal. Conforme consignado pela Fiscalização, em face do reduzido 
quadro de pessoal técnico, diga-se de passagem, todos em regime precário em 
comissão, absolutamente incompatível com a independência funcional essencial à 
atividade de regulação e fiscalização, não estão presentes as condições imprescin-
díveis a garantir a qualidade de sua missão na extensão necessária. Os argumentos 
colacionados pela defesa ratificam o caráter material e humano precários da insti-
tuição, na medida em que se anuncia, anos após a criação da Agência Reguladora, a 
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contratação de consultoria jurídica para elaboração de marco regulatório e manual 
de regulação técnica, econômica e jurídica bem como preparação de concurso 
público para arregimentação de quadro técnico efetivo. Tal panorama deficiente 
é merecedor de maior preocupação dado sua missão essencial voltada ao serviço 
público essencial de distribuição de água e de coleta de esgoto. A Fiscalização, 
por ocasião da próxima inspeção in loco, deve anotar e trazer em relatório a efe-
tividade das medidas anunciadas pela defesa. Nesta conformidade, considerando 
os dados constantes do relatório da Fiscalização, e nos termos do que dispõem a 
Constituição Federal, artigo 73, §4º e a Resolução n° 03/2012 deste Tribunal, JULGO 
IRREGULARES as contas da AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA 
E ESGOTO – ARSAE, do exercício de 2011, conforme artigo 33, inciso III, ‘b’ da Lei 
Complementar Estadual nº 709/93, aplicando-se os incisos XV e XXVII do artigo 2º 
do mesmo diploma legal”.

TC 704/026/11 - ARSAE - Agência Reguladora do Serviço de Água e Esgoto 
de Mirassol. Auditor Dr. Samy Wurman – “Pelos motivos expressos na sentença 
referida, JULGO REGULARES COM RESSALVA as Contas em apreço, com fulcro 
no artigo 33, II, da Lei Complementar Estadual nº 709/1993, quitando o respon-
sável, Senhor Enivaldo José Marteli, com base no artigo 35 do mesmo Diploma 
Legal. Determino à Origem: a) o cumprimento dos prazos para a prestação anual de 
contas, especialmente em relação ao quadro de pessoal e às informações deman-
dadas pelo Audesp; e b) cumprimento do artigo 60 e seus incisos da Lei Federal nº 
8.666/1993, quando da formalização de termos contratuais”.

TC 1130/026/14 - Agência Municipal Reguladora e Fiscalizadora dos Ser-
viços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos da Estância Turística 
de Embu - AMLURB. Auditor Dr. Valdenir Antonio Polizeli - “JULGO REGULA-
RES as contas da Agência Municipal Reguladora e Fiscalizadora dos Serviços de 
Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos da Estância Turística de Embu - 
AMLURB relativas ao exercício de 2014” (..) “Sem embargo, recomendo ao atual 
gestor para que envide esforços a fim de completar a estrutura administrativa e 
operacional da autarquia, bem como observe com rigor os prazos para envio dos 
dados ao Sistema AUDESP”.

TC 1343/026/10 - Agência Reguladora do Serviço de Água, Esgoto e Resíduos 
de Guaratinguetá – ARSAEEG – Conselheiro Dr. Fulvio Julião Biazzi–“Em razão do 
exposto e acompanhando as manifestações favoráveis de ATJ-Assessoria e de sua 
digna Chefia julgo regulares as presentes contas, nos termos do artigo 33, inciso I 
da Lei Complementar nº 709/93”.
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TC 2755/026/12 - ARSAE – Agência Reguladora do Serviço de Água e Esgoto 
de Andradina. Auditor Dr. Samy Wurman - “Pelos motivos expressos na sentença 
referida, JULGO REGULAR COM RESSALVA o BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO 
DE 2012 da ARSAE – AGÊNCIA REGULADORA DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO 
DE ANDRADINA, com fundamento no artigo 33, II, da Lei Complementar Estadual 
n.º 709, de 14 de janeiro de 1993. Determino à Origem que: a) efetue a regulariza-
ção da forma de provimento dos cargos indicados pela Fiscalização, em atenção 
ao disposto no artigo 37, II, da Constituição Federal; e b) cumpra os prazos fixados 
por esta Casa para o envio de informações ao Sistema Audesp. Haverá a Autarquia 
de adotar as medidas necessárias junto às instâncias competentes para que o seu 
quadro de pessoal efetivo seja criado”.
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