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é como lei sem prévia anuência 

ou anuência sem comunicação 

é comunicação sem diálogo 

ou diálogo sem expressão 

é como publicidade sem divulgação 

é transparência na opacidade 
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RESUMO 

SCHIEFLER, Gustavo Henrique Carvalho. Diálogos público-privados: da opacidade à 

visibilidade na administração pública. 2016. 377 fls. Tese (Doutorado em Direito do Estado) 

– Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 2016.  

 

Esta tese de doutorado defende que os diálogos estabelecidos entre agentes públicos e 

agentes econômicos, porque inevitáveis, inerentes e decisivos para a função administrativa, 

impactam significativamente o desafio de legitimação estatal perante a população. O 

fenômeno é robustecido no estado brasileiro, considerado o seu caráter desenvolvimentista, 

a presumida situação de corrupção sistêmica e o ambiente de opacidade em que os diálogos 

público-privados se encontram. Por corolário, esses diálogos, orais ou escritos, para que não 

comprometam a legitimidade estatal, devem ser conduzidas em rigorosa responsividade aos 

interesses públicos, o que remete, especialmente, à efetiva imposição do direito 

administrativo e, mais especificamente, ao fidedigno registro e à publicidade do processo 

administrativo. Contudo, atualmente existe uma carência de procedimentos administrativos 

regulamentados – ou adequadamente regulamentados – para a condução dessas 

comunicações, o que eleva o risco de que permaneçam na informalidade, potencializando 

conluios e a captura de agentes públicos. Defende-se que o risco de opacidade dos diálogos 

público-privados é agravado pela constatação de que a informalidade é um fenômeno 

presente, insuperável e, em razão dos avanços tecnológicos, frequentemente indetectável. Os 

problemas do principal-agente e da captura são apresentados como explicações teóricas que 

embasam o risco de que interesses econômicos privados preponderem sobre os interesses 

públicos nesses diálogos. Elencam-se as potenciais soluções repressivas e preventivas para 

o controle parcial dos riscos dos diálogos público-privados, destacando-se, nesse contexto, 

a institucionalização de procedimentos administrativos específicos. A solução é defendida 

como aquela que, sem a pretensão de extinguir o fenômeno, possui a maior probabilidade de 

conferir-lhe visibilidade, a fim de que parâmetros aceitáveis de transparência, abertura à 

competição e ética profissional sejam implementados. São analisadas e classificadas as 

diferentes espécies de diálogos público-privados existentes no contexto brasileiro, de acordo 

com a natureza e o nível de aderência aos parâmetros previamente identificados como 

adequados, em conjunto com uma série de sugestões normativas e operacionais. Após 

detalhada análise sobre a audiência público-privada, em que agentes públicos e agentes 

econômicos dialogam em reunião exclusiva, defende-se um conjunto de sugestões para a 

alteração de sua principal norma regulamentadora, o Decreto Federal nº 4.334/2002. No 

âmbito da função regulatória, diferentes espécies de diálogo público-privado são 

investigadas, como a submissão de minutas de normas regulatórias por agentes econômicos, 

a análise de impacto regulatório (AIR), as consultas públicas, as audiências públicas, a 

tomada de subsídio e a reunião participativa. No âmbito dos contratos administrativos, 

examina-se criticamente, dentre outros, o procedimento de manifestação de interesse (PMI), 

o procedimento de manifestação de interesse social (PMI Social), os diálogos prévios a 

editais licitatórios e contratações diretas, a etapa de pesquisa de preços com fornecedores, o 

request for information (RFI), o request for proposal (RFP) e o road show. Cuida-se também 

dos diálogos público-privados conduzidos no âmbito dos processos administrativos 

sancionatórios, em atenção às negociações que antecedem a celebração do acordo de 

leniência, do termo de ajustamento de conduta (TAC) e do termo de compromisso de 

cessação de prática (TCC). 

 

Palavras-chave: Direito Administrativo. Processo Administrativo. Administração Pública. 

Diálogos Público-Privados. 



ABSTRACT 

SCHIEFLER, Gustavo Henrique Carvalho. Public-private dialogues: from opacity to 

visibility in public administration. 2016. 377 p. Thesis (Doctorate) – Faculty of Law, 

University of São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

This doctoral thesis argues that the dialogues established between public and economic 

agents, which are unavoidable, inherent and decisive for the administrative function, 

significantly influence the challenge of state legitimation before the population. The 

phenomenon is strengthened in the Brazilian state, considering its developmental character, 

the presumed situation of systemic corruption and the environment of opacity in which 

public-private dialogues meet. As a corollary, these dialogues, oral or written, so as not to 

compromise state legitimacy, must be conducted in strict responsiveness to public interests, 

which refers, in particular, to the effective imposition of administrative law and, more 

specifically, to reliable registration and publicity in administrative process. However, there 

is currently a shortage of regulated - or adequately regulated - administrative procedures for 

conducting such communications, which increases the risk of those remaining in informality, 

amplifying the possibility of collusions and public agents’ capture. It is argued that the risk 

of opacity on public-private dialogues is aggravated by the finding that the informality is a 

present, insurmountable and, due to technological advances, often undetectable 

phenomenon. The problem of the principal-agent and the capture theory are presented as 

theoretical explanations that support the risk that private economic interests might prevail 

over public interests in these dialogues. The potential repressive and preventive solutions for 

the partial control of the risks of public-private dialogues are listed, highlighting, in this 

context, the institutionalization of specific administrative procedures. The solution is 

defended as one that, without intending to eliminate the phenomenon, is most likely to give 

it visibility, so that acceptable parameters of transparency, openness to competition and 

professional ethics are implemented. The different types of public-private dialogues existing 

in the Brazilian context are analyzed and classified according to the nature and level of 

compliance to parameters previously identified as appropriate, together with a series of 

normative and operational suggestions. After detailed analysis of the public-private 

audience, in which public agents and economic agents dialog in an exclusive meeting, a set 

of suggestions for the amendment of its main regulatory standard, the Federal Decree n. 

4.334/2002, is presented. Within the scope of the regulatory function, different types of 

public-private dialogue are investigated, such as submission of regulatory drafts by 

economic agents, Regulatory Impact Analysis (RIA), public consultations, public hearings, 

and the participatory meeting. In the scope of administrative contracts, the following are 

critically examined, among others: the express of interest procedure (EOI), the express of 

social interest procedure (Social EOI), the dialogues prior to bidding documents and direct 

contracts, the stage of price research with suppliers, the request for information (RFI), the 

request for proposal (RFP) and the road show. The study also covers public-private 

dialogues conducted in the context of administrative procedures for sanctions, specifically 

negotiations prior to the conclusion of the leniency agreement, the term of conduct 

adjustment and the term of commitment to cease practice. 

Keywords: Administrative law. Administrative process. Public administration. Public-

Private Dialogues. 

 



 

 

 

 

 

RESUMEN 

SCHIEFLER, Gustavo Henrique Carvalho. Diálogos público-privados: de la opacidad a la 

visibilidad en la administración pública. 2016. 377 pág. Tesis: (Doctorado en Derecho 

Estatal) – Facultad de Derecho, Universidad de São Paulo, 2016.  

 

Esta tesis de doctorado sostiene que los diálogos establecidos entre los agentes públicos y 

los agentes económicos, porque inevitables, inherentes y decisivos para la función 

administrativa, impactan significativamente el desafío de la legitimización estatal frente a la 

población. El fenómeno es fortalecido en el Estado brasileño, considerado como su carácter 

de desarrollo, la presunta corrupción sistémica, y el ambiente de opacidad en el que los 

Diálogos Público-Privados se encuentran. Por consecuencia, esos diálogos, orales o escritos, 

para que no comprometan la legitimidad del Estado, deben ser conducidos en rigurosa 

correlación a los intereses públicos, lo cual se refiere, especialmente, a la efectiva 

imposición del derecho administrativo y, más específicamente, al fidedigno registro y a la 

publicidad del proceso administrativo. No obstante, en la actualidad existe una insuficiencia 

de procedimientos administrativos reglamentados – o adecuadamente reglamentados - para 

la conducción de esas comunicaciones, lo que eleva el riesgo de que permanezcan en la 

informalidad, impulsando colusión y la captura de agentes públicos. Se argumenta que el 

riesgo de la opacidad de los Diálogos Público-Privados es agravado por la verificación que 

la informalidad es un fenómeno presente, insuperable y, en razón a los avances tecnológicos, 

frecuentemente indetectable. Los problemas del principal agente y de la captura son 

presentados como explicaciones teóricas que justifican el riesgo de que los intereses 

económicos privados predominen sobre los intereses públicos en esos diálogos. Se 

enumeran las potenciales soluciones represivas y preventivas para el control parcial de los 

riesgos de los Diálogos Público-Privados, destacándose, en este contexto, la 

institucionalización de procedimientos administrativos específicos. La solución es 

defendida como aquella que, sin la pretensión de extinguir el fenómeno, posee la mayor 

probabilidad que le sea conferido visibilidad, a fin de que parámetros aceptables de 

transparencia, apertura a la competencia y ética profesional sean implementados. Son 

analizadas y clasificadas las diferentes especies de Diálogos Público-Privados existentes en 

el contexto brasileño, de acuerdo con la naturaleza y el nivel de adherencia a los parámetros 

previamente identificados como adecuados, en conjunto con una serie de sugestiones 

normativas y operacionales. Después de ser detallado el análisis sobre la Audiencia Público-

Privada, en que agentes públicos y agentes económicos dialogan en reunión exclusiva, se 

defiende un conjunto de sugerencias para la alteración de su principal norma reglamentaria, 

el Decreto Federal nº 4.334/2002. En el ámbito de la función reglamentaria, diferentes 

especies son investigados, como la sumisión de minutas de normas reglamentarias por 

agentes económicos, el Análisis del Impacto Normativo (AIN), las Consultas Públicas, las 

Audiencias Públicas, la Toma de Subsidio y la Reunión Participativa. En el ámbito de los 

contratos administrativos, se examina críticamente, entre otros, el Procedimiento de la 

Manifestación del Interés (PMI), el Procedimiento de la Manifestación del Interés Social 

(PMI Social), los diálogos previos a las convocatorias de las licitaciones y a las 

contrataciones directas, la etapa de consulta de los precios con los proveedores, el Request 

for Information (RFI), el Request for Proposal (RFP) y el Road Show. Se cuida también de 

los diálogos público-privados conducidos en el ámbito de los procesos administrativos 

sancionatorios, en atención a las negociaciones que anteceden a la celebración del acuerdo 

de indulgencia, del Término de Ajuste de Conducta (TAC) y del Término de Compromiso 

de Cesión de Practica (TCC).  



Palabras claves: Derecho Administrativo. Proceso Administrativo. Administración 

Pública. Diálogos Público-Privados. 

 

 

  



 

 

 

 

 

ZUSAMMENFASSUNG 

SCHIEFLER, Gustavo Henrique Carvalho. Öffentlich-private Dialoge: von der 

Undurchsichtigkeit  bis zur Sichtbarkeit der öffentlichen Verwaltung. 2016. 377 Seiten. 

Doktorarbeit (Doktorat in Staatsrecht) – Hochschule für Jura, Universität von São Paulo, 

2016. 

 

Diese Doktorarbeit vertritt den Standpunkt, dass die Dialoge zwischen den öffentlichen 

Dienstleistern und den wirtschaftlichen Akteuren, weil sie unvermeidbar, inhärent und 

ausschlaggebend für die Verwaltungsfunktion sind, sich auf  bedeutende Weise  auf die 

Herausforderung der staatlichen Legitimation gegenüber der Bevölkerung auswirken. 

Dieses Phänomen zeigt sich verstärkt im brasilianischen Staat, wenn man seine 

entwicklungsfördernde Eigenschaft, seine mutmassliche systemische Korruption und das 

undurchsichtige Umfeld, in dem sich die öffentlich-privaten Dialoge befinden, in Betracht 

zieht.  Als logische Folge müssen diese verbalen oder schriftlichen Dialoge den öffentlichen 

Interessen strikt entgegenkommen, damit sie nicht die staatliche Legitimität beeinträchtigen, 

und dafür sind besonders die effektive Durchsetzung des Verwaltungsrechtes und speziell 

das zuverlässige Register und die Möglichkeit der Einsichtnahme in den 

Verwaltungsprozess notwendig. Heutzutage fehlen aber geregelte – oder angemessen 

geregelte – Verwaltungsverfahren, um diese Kommunikationen durchzuführen, was das 

Risiko erhöht, dass sie in der Informalität bleiben und geheime Absprachen und die 

Vereinnahmung von öffentlichen Dienstleistern potenzieren. Das Risiko der 

Undurchsichtigkeit der öffentlich-privaten Dialoge ist dadurch grösser, da die Informalität 

ein aktuelles Phänomen, das unüberwindbar und aufgrund des technologischen Fortschritts 

oft nicht feststellbar ist, darstellt. Das Problem des Hauptakteurs und der Vereinnahmung 

werden als theoretische Erklärungen vorgestellt, die das Risiko begründen, dass in diesen 

Dialogen private wirtschaftliche Interessen Vorrang haben vor den öffentlichen Interessen. 

Angeführt werden die repressiven und vorsorglichen potenzialen Lösungen für die teilweise 

Risikokontrolle der öffentlich-privaten Dialoge, wobei in diesem Zusammenhang die 

Institutionalisierung von spezifischen Verwaltungs-verfahren vorgehoben wird. Die Lösung, 

die vertreten wird, ist diejenige, die ohne den Anspruch auf die Beseitung des Phänomens 

die grösste Wahrscheinlichkeit besitzt, es sichtbar zu machen, damit akzeptable Parameter 

von Transparenz, Öffnung für den Wettbewerb und  professionelle Ethik eingeführt werden. 

Es werden verschiedene Arten von öffentlich-privaten Dialogen analysiert und klassifiziert, 

die im brasilianischen Kontext existieren, in Einklang mit der Art und dem Verbindungsgrad 

an die vorherig als angemessen identifizierten Parameter und zusammen mit einer Reihe von 

normativen und operativen Vorschlägen. Nach einer detaillierten Analyse der öffentlich-

privaten Audienz, in der die öffentlichen Dienstleister und wirtschaftlichen Akteure in einer 

exklusiven Besprechung  einen Dialog halten, wird eine Reihe von Vorschlägen vertreten 

zur Änderung der Hauptregulierungsnorm, das Bundesdekret Nr. 4.334/2002. Im Rahmen 

der Regulativfunktion werden verschiedene Arten von öffentlich-privaten Dialogen 

untersucht, wie die Unterbreitung von Entwürfen von Regulierungsnormen durch 

wirtschaftliche Akteure, die Analyse der Regulierungsauswirkungen, die öffentlichen 

Anfragen, die öffentlichen Audienzen, die Informationseinsammlung für die Erstellung 

einer Regulierungsnorm und die partizipative Besprechung. Im Rahmen der 

Verwaltungsverträge werden u.a. das Verfahren der Interessenbekundung, das Verfahren der 

sozialen Interessenbekundung, die Dialoge vor der Bekanntmachung der Ausschreibung und 

den direkten Einstellungen, die Phase der Preisforschung bei den Lieferanten, der request 

for information (RFI), der request for proposal (RFP) und die road show  kritisch untersucht. 

Es werden auch die öffentlich-privaten Dialoge im Rahmen der Verwaltungsprozesse, die 



Verstösse ermitteln, angesprochen, im Hinblick auf die Verhandlungen vor dem Abschluss 

des Abkommens für eine Strafmilderung, vor der Erklärung der Verhaltensanpassung und 

vor der Verpflichtungserklärung der Einstellung der Praktiken. 

 

Schlagworte:  Verwaltungsrecht. Verwaltungsprozess. Öffentliche Verwaltung. Öffentlich-

private Dialoge.       
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INTRODUÇÃO 

 

 

Esta tese de doutorado é resultado da pesquisa acadêmica conduzida pelo autor durante 

o período de 2014 a 2016, sob a orientação do Professor Doutor Gustavo Henrique Justino de 

Oliveira, no programa de Doutorado em Direito do Estado oferecido pela Pós-Graduação da 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). 

O objeto de pesquisa refere-se às comunicações, orais e escritas, intercambiadas entre 

agentes públicos e agentes econômicos no âmbito de suas relações jurídico-administrativas – 

ou, mais simplesmente, sobre diálogos público-privados.  

O principal problema identificado no fenômeno, que justificou o interesse no tema, 

consiste na cotidiana informalidade com que esses diálogos são conduzidos pela administração 

pública brasileira. Essa informalidade, identificada no título do trabalho como a opacidade dos 

diálogos público-privados, se perfectibiliza quando essas comunicações não são devidamente 

registradas em processo administrativo, a despeito do consolidado reconhecimento de que a 

processualidade é elemento central do direito administrativo e, pois, vinculante ao exercício da 

função administrativa. A consequência negativa primária dessa informalidade é o obstáculo que 

impõe sobre o exercício de controle sobre os processos administrativos, dada a incompleta 

memória da formação decisória e a inviabilidade de observância fidedigna do princípio da 

publicidade.  

A faceta eminentemente jurídica do problema foi investigada a partir de uma análise 

detalhada e sistemática sobre a regulamentação normativa dessas interlocuções. No último 

capítulo, especialmente, verifica-se a hipótese de que existem indesejáveis lacunas normativas 

na disciplina dos diálogos público-privados, uma vez que as normas legais e infralegais 

dedicadas às diferentes espécies dessas comunicações, quando existentes, são insuficientes e 

inadequadas. 

Mas a insuficiência normativa não é o único elemento que enseja a sobredita 

informalidade. A ausência de registro de uma determinada comunicação entre um agente 

público e um agente econômico pode representar uma conduta deliberada adotada em favor de 

um esquema de corrupção. Ou ainda, é igualmente comum que essa informalidade seja 

decorrência do mero desconhecimento, por parte do agente público, sobre as normas jurídicas 

aplicáveis aos diálogos público-privados.  

Logo, a disciplina normativa é apenas uma das múltiplas facetas do problema da 

opacidade que recai sobre esses diálogos. A compreensão aprofundada de suas causas e 
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consequências exige, em complemento à análise jurídica, uma investigação sobre elementos 

históricos, sociológicos, políticos, econômicos, da cultura administrativa, da ética profissional 

e até da tecnologia da informação e comunicação.  

Em razão disso, esta tese de doutorado carrega um manifesto caráter interdisciplinar, 

pois entremeia a análise jurídica com elementos dessas outras ciências, em esforço genuíno de 

contribuição à compreensão das causas e consequências do problema da opacidade dos diálogos 

público-privados. A abordagem interdisciplinar do fenômeno, que raramente é examinado de 

forma autônoma pela academia, é percebida pelo autor como de invulgar relevância para o 

desenvolvimento do direito administrativo. 

O presente estudo consolida as investigações acadêmicas experimentadas pelo autor 

após a sua dissertação de mestrado, que foi dedicada à análise de uma única espécie de diálogo 

público-privado: o procedimento de manifestação de interesse (PMI)1. Desta feita, o objeto de 

pesquisa foi significativamente ampliado e aprofundado, de forma que abrange todo o gênero 

dos diálogos público-privados, considerado uma categoria própria da atividade administrativa. 

Sob múltiplas perspectivas, analisa-se um fenômeno comunicacional que se manifesta em 

relações jurídico-administrativas de naturezas variadas; no último capítulo do estudo, por 

exemplo, são examinadas aproximadamente duas dezenas de espécies de diálogos público-

privados desenvolvidos em processos administrativos de natureza regulatória, contratual e 

sancionatória.  

A contribuição original deste estudo está vinculada ao ângulo investigativo proposto 

para a análise dos relacionamentos público-privados de caráter econômico. Notadamente 

incomum, o recorte é direcionado à dimensão comunicacional do fenômeno. A investigação 

orienta-se para as causas, as consequências jurídico-econômicas e a regulamentação jurídica 

aplicável aos diálogos público-privados, incluindo-se uma análise sistemática e a classificação 

das diferentes espécies existentes. Um considerável fragmento de ineditismo também pode ser 

identificado no anunciado caráter interdisciplinar com que o fenômeno é examinado. Há uma 

nota distintiva também na ênfase destinada aos riscos dos mecanismos dialógicos, em contraste 

com um possível recorte que centralizaria a perspectiva consensual dessas interlocuções – a 

opção se deve à percepção de que nas interlocuções entre agentes públicos e agentes 

econômicos, contrariamente às interlocuções com a sociedade civil, os riscos de corrupção e de 

captura são mais acentuados. 

                                                 
1 Com o objetivo de assegurar o ineditismo desta tese de doutorado, todo excerto cujo conteúdo, direta ou 

indiretamente, encontra algum paralelo em trechos da referida dissertação de mestrado, ou nas demais publicações 

do autor, teve tal condição identificada em nota de rodapé.  
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O método da pesquisa descobre-se por seu caráter teórico e analítico, sem prejuízo de 

algumas pontuais evocações de fontes empíricas, que foram essenciais para o assentamento dos 

pressupostos fáticos. Além da extração de dados a partir de publicações oficiais e editoriais, 

notícias jornalísticas e precedentes jurisprudenciais, uma pesquisa empírica foi empreendida 

diretamente pelo autor, que solicitou e recebeu informações de quarenta e cinco órgãos e 

entidades da administração pública federal2. Por vezes, também, o texto revela-se temperado 

com passagens opinativas, de natureza subjetiva, que desvelam e fazem conhecer melhor o 

autor – o que, acredita-se, é elemento inarredável em pesquisas de ciências sociais. Sempre que 

consciente, procedeu-se à devida identificação desses trechos, atribuindo-lhes o registro 

expresso de que o leitor se encontra perante a opinião do autor.  

O primeiro capítulo, denominado Os diálogos público-privados e o efeito sobre a 

percepção de legitimidade do estado pela população, dedica-se à introdução do objeto de 

estudo, ao oferecimento das razões que creditam a sua contemporânea relevância para o direito 

administrativo, à apresentação dos pressupostos adotados e à sintética exposição das principais 

discussões que suportaram o seu desenvolvimento. Desenvolve-se a reflexão de que os diálogos 

público-privados, indispensáveis para o exercício da função administrativa, encontram-se em 

meio à dualidade que emerge entre a busca por consensualidade e uma agravada cultura de 

desconfiança sobre os relacionamentos público-privados. Porque potencialmente informais e 

imunes aos mecanismos de controle, essas interlocuções desafiam as limitações e a própria 

eficácia do direito administrativo, ao qual se encontram subordinadas. Por consequência, os 

diálogos público-privados devem ser reconhecidos e compreendidos pelo grande impacto que 

ocasionam ao processo de legitimação estatal perante a população, que depende da 

responsividade e do bom sucesso no exercício da função administrativa. Discute-se, ainda no 

primeiro capítulo, que a intensidade de tal repercussão é robustecida no desafio de legitimação 

do estado brasileiro, considerado o seu caráter desenvolvimentista, os indícios de uma 

contemporânea crise de responsividade, a acentuada carga tributária, a reduzida taxa de retorno 

ao bem-estar social e a aparente situação de corrupção sistêmica. 

                                                 
2 Os questionários encaminhados encontram-se no Apêndice A. Nos dias 8 e 10 de outubro de 2016, esses 

questionários foram encaminhados a quarenta e seis órgãos ou entidades da administração pública federal. Desse 

conjunto, apenas um órgão não respondeu (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento). Os conteúdos 

dessas solicitações de informações e as respectivas respostas podem ser acessados eletronicamente, por meio da 

rede mundial de computadores (internet), a partir dos links registrados nas correspondentes referências 

bibliográficas desta tese de doutorado. Essas informações foram empregadas a título ilustrativo durante o trabalho, 

sem que houvesse a pretensão de examiná-las sistematicamente para o levantamento de conclusões, como ocorreria 

num estudo de caráter eminentemente empírico. 



 

 

 
20 
 

Os dois capítulos subsequentes avançam a pesquisa sobre o dilema que se manifesta 

entre a verificada opacidade dos diálogos público-privados e a idealizada busca por sua plena 

visibilidade na administração pública.  

No segundo capítulo, especificamente, intitulado O dilema da opacidade: o risco da 

informalidade nos diálogos público-privados, apresenta-se a situação de informalidade desses 

diálogos no Brasil, em conjunto com o correspondente dever jurídico de registro de tais 

comunicações e a inabalável influência de elementos extraprocessuais sobre a formação 

decisória nos processos administrativos. Explora-se também a correlação entre o fenômeno da 

corrupção e a necessidade de que os envolvidos empreguem canais sigilosos e informais de 

comunicação. Na sequência, analisa-se o impacto do contemporâneo avanço tecnológico 

criptográfico, que confere a quaisquer interlocutores a possibilidade de que comunicações 

eletrônicas e transferências financeiras sejam realizadas universal e instantaneamente, sem 

custo significativo, em ambiente de sigilo e opacidade. Em conjunto com a pluriforma das 

estratégias corruptivas, esses fatores são determinantes para a conclusão de que os riscos que 

emergem dos diálogos público-privados informais são tecnicamente insuperáveis.  

Numa última seção, em abordagem que se serve de teorias originárias das ciências 

econômicas, analisa-se em detalhes o processo de descoberta dos interesses públicos pelo 

agente público, o risco de preponderância dos seus interesses individuais, o problema do 

principal-agente na administração pública e o risco de captura dos agentes públicos por agentes 

econômicos – todos fatores que agravam a probabilidade de que reine a opacidade sobre esses 

diálogos, e não a visibilidade.  

O terceiro capítulo, designado Em busca de visibilidade: o ideal de transparência, 

abertura à competição e ética nos diálogos público-privados, investe em uma análise das 

potenciais soluções à diagnosticada opacidade dessas relações comunicacionais. Examina-se, a 

partir do direito administrativo, a potencialidade de medidas preventivas e repressivas 

dedicadas à contenção dos riscos dos diálogos público-privados, expandindo-se a busca por 

soluções que, inclusive, extrapolam a seara jurídica, como o fomento à ética profissional. 

Verificam-se em detalhes as medidas vinculadas à transparência ativa e à ampliação da 

participação competitiva entre os agentes econômicos nesses diálogos público-privados, que, 

em conjunto com o fomento à ética profissional, formam as diretrizes essenciais defendidas 

para essas interlocuções. Argumenta-se que a institucionalização de procedimentos 

administrativos típicos para a condução dessas comunicações, que implementem as 

referenciadas diretrizes, representa a medida com maior potencial preventivo para os riscos do 
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fenômeno. Nada obstante, fundamenta-se a opinião de que a institucionalização dessas 

comunicações é solução meramente parcial, pois o risco de informalidade sempre remanescerá.  

Sustenta-se também que as soluções definitivas para o controle dos riscos dos diálogos 

público-privados dependem da cessação do fenômeno e, pois, não guardam compatibilidade 

com a constituição federal, já que militam em favor de uma redução enérgica das competências 

estatais, seja por meio da extinção de programas governamentais ou da privatização de seus 

ativos. Assim, a implementação dessas últimas soluções, que possuem caráter disruptivo, 

depende de fatores que extrapolam a seara jurídica, pertencendo eminentemente às searas 

política e econômica, razão pela qual não serão analisadas em detalhe. Os diálogos público-

privados, portanto, continuarão atribuindo riscos à administração pública enquanto e na medida 

em que permanecerem essenciais à função administrativa.  

O quarto e último capítulo, denominado Análise e classificação dos procedimentos 

administrativos de diálogo público-privado, é dirigido a um exame e ordenação sistemáticos 

das espécies de diálogos público-privados atualmente desenvolvidas pela administração pública 

brasileira. Organiza-se a análise desses procedimentos administrativos a partir de quatro 

gêneros, de acordo com o ambiente em que as comunicações são empreendidas: (i) em todos 

os âmbitos do processo administrativo; (ii) nos processos administrativos de natureza 

regulatória; (iii) nos processos administrativos dedicados às contratações públicas; e (iv) nos 

processos administrativos sancionatórios.  

Examinam-se as particularidades e as similaridades dos seguintes fenômenos 

dialógicos, em ordem: (i) as audiências público-privadas, em que agentes públicos e agentes 

econômicos dialogam em reunião reservada e exclusiva; (ii) a submissão de minutas de normas 

regulatórias por agentes econômicos; (iii) a análise de impacto regulatório (AIR); (iv) as 

consultas públicas; (v) as audiências públicas; (vi) o intercâmbio documental; (vii) a tomada de 

subsídio; (viii) a reunião participativa; (ix) os diálogos conduzidos durante a fiscalização de 

atividades econômicas; (x) os conselhos regulatórios; (xi) o procedimento de manifestação de 

interesse (PMI); (xii) o procedimento de manifestação de interesse social (PMI Social); (xiii) 

os diálogos prévios aos editais de licitação pública e às contratações diretas; (xiv) o request for 

information (RFI) e o request for proposal (RFP); (xv) a pesquisa de preços com fornecedores; 

(xvi) o road show; (xvii) as negociações prévias ao acordo de leniência; (xviii) as negociações 

prévias ao termo de ajustamento de conduta (TAC); e (xix) as negociações prévias ao termo de 

compromisso de cessação de prática (TCC).  

O objetivo primário dessa análise individualizada e sistemática – que, inclusive, deu 

origem a matrizes analíticas dedicadas a cada espécie, compiladas no Apêndice B deste estudo 
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– é contribuir com a identificação das principais características dos diálogos público-privados 

existentes na administração pública brasileira. Além disso, verificam-se e comparam-se, a partir 

dos parâmetros materiais preestabelecidos, aquelas características que representam boas 

práticas de governança pública e aqueloutras que, caso implementadas, poderiam estimulá-las3. 

Com isso, sugere-se um conjunto de adequações normativas e operacionais entendidas como 

necessárias para que a situação de opacidade contemporânea dos diálogos público-privados seja 

parcialmente revertida em um contexto de maior visibilidade. 

Os argumentos apresentados nesta tese de doutorado foram construídos e dispostos a 

partir de diferentes intensidades. Por vezes, sempre que, seguramente, inexistia risco de prejuízo 

ao cerne do estudo, alguns debates foram referenciados de forma mais sintética – seja porque 

maiores ênfases eram prescindíveis para a argumentação pretendida, porque uma discussão 

mais aprofundada escaparia significativamente à proposta do estudo ou por já existir publicação 

pretérita do autor sobre o tema.  

Nada obstante todos os esforços dedicados a uma maior síntese, o caminho percorrido 

pelo estudo é relativamente extenso, particularmente porque, como se verá, buscou-se atribuir 

a cada tópico o merecido aprofundamento. É o que se encontra adiante. 

  

                                                 
3 A expressão governança pública pode ser sintetizada como as condições essenciais para, durante o exercício da 

administração pública, “garantir o comportamento ético, íntegro, responsável, comprometido e transparente da 

liderança; controlar a corrupção; implementar efetivamente um código de conduta e de valores éticos; observar e 

garantir a aderência das organizações às regulamentações, códigos, normas e padrões; garantir a transparência e a 

efetividade das comunicações; balancear interesses e envolver efetivamente os stakeholders (cidadãos, usuários 

de serviços, acionistas, iniciativa privada)”. Cf. BRASIL. Governança Pública: referencial básico de governança 

aplicável a órgãos e entidades da administração pública e ações indutoras de melhoria. Tribunal de Contas da 

União. Brasília: TCU, Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, 2014, p. 17 
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CONCLUSÃO 

 

 

1) Os diálogos estabelecidos entre agentes públicos e agentes econômicos, porque 

inevitáveis, inerentes e decisivos para o exercício da função administrativa, impactam 

significativamente o grau de responsividade da administração pública à coletividade e, 

consequentemente, o desafio de legitimação estatal perante a população. O fenômeno é 

robustecido no estado brasileiro contemporâneo, considerado o seu caráter intervencionista-

desenvolvimentista, o presumido e histórico contexto de corrupção sistêmica, os indícios de 

uma contemporânea crise de responsividade, a acentuada carga tributária e a reduzida taxa de 

retorno ao bem-estar social.  

2) A ausência de registro e publicidade sobre os diálogos público-privados milita 

contrariamente ao desafio de legitimação estatal porque há um acentuado risco de que, por 

intermédio dessas comunicações, sem que haja possibilidade de controle, os agentes públicos 

deixem de se submeter à lei e passem a perseguir interesses econômicos incompatíveis com os 

interesses públicos, em violação à esperada responsividade da atuação administrativa.  

3) Conforme revelam variados indícios extraídos de publicações editoriais, de 

notícias jornalísticas, de relatórios de precedentes jurisprudenciais e, inclusive, da própria 

pesquisa empírica empreendida para a redação deste estudo, são incontáveis os diálogos 

público-privados conduzidos pela administração pública brasileira em ambiente de severa 

opacidade. É frequente que processos administrativos não registrem integralmente as 

informações e comunicações que conduziram às suas conclusões, não sendo possível resgatar 

de forma fidedigna a memória da formação decisória.  

4) A informalidade dos diálogos público-privados é característica que ofende o 

direito administrativo brasileiro, pois que a forma processual é impositiva para o exercício da 

função administrativa. Ainda que tal operação afigure-se distante da realidade contemporânea, 

todos os diálogos público-privados, sejam orais ou escritos, deveriam ser integralmente 

registrados em processo administrativo. Inclusive, no caso das comunicações orais, a gravação 

audiovisual é a medida com maior potencial de aderência à legalidade, pelo grau de fidelidade 

às informações intercambiadas. Para além do registro, o acesso ao conteúdo dos diálogos 

público-privados, como regra, deveria ser livre a qualquer interessado, independentemente de 

suas motivações, ou até mesmo espontaneamente concedido, se relevante para os interesses 
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públicos, em atenção às regras gerais de publicidade e de transparência ativa insculpidas na Lei 

Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).  

5) O desvirtuamento voluntário das finalidades administrativas está condicionado 

à existência de canais informais e sigilosos de comunicação entre os agentes envolvidos. Em 

virtude da disseminação de tecnologias de criptografia de ponta a ponta, o custo e a dificuldade 

técnica para a estruturação de canais eletrônicos eficientes, informais e sigilosos para a 

manutenção de diálogos público-privados informais são diminutos ou inexistentes. Ainda em 

virtude dos avanços da criptografia eletrônica, o risco de que diálogos público-privados 

informais originem, estruturem e desenvolvam esquemas de corrupção é agravado pela 

contemporânea facilidade com que também transações financeiras sejam realizadas de forma 

universal, pouco custosa, instantânea e indetectável, por intermédio das recém-disseminadas 

moedas digitais (Bitcoin, por exemplo). A ausência de formas predefinidas para o 

entabulamento de esquemas de corrupção, que nem sempre se estruturam a partir do pagamento 

de vantagens pecuniárias indevidas, é outro elemento que dificulta a detecção e a mitigação dos 

riscos dos diálogos público-privados. 

6) O risco de ausência de detecção sobre a eventual preponderância de interesses 

privados do agente público durante os diálogos público-privados é acentuado também pela 

natural subjetividade e complexidade da atuação administrativa, que não encontra nas normas 

jurídicas uma fórmula que prescinda de juízos valorativos para a perseguição dos interesses 

públicos. A dificuldade para a verificação desses potenciais comportamentos desviados também 

é justificada com o auxílio de elementos originários das ciências econômicas, especialmente a 

partir do problema do principal-agente, responsável pela compreensão de que, como inexistem 

meios para se monitorar eficiente e diretamente os agentes públicos, permite-se que, sem 

detecção, interesses econômicos ilegítimos sejam perseguidos durante os diálogos público-

privados, ou ainda, que os agentes públicos atuem sem o comprometimento esperado pela 

coletividade. Aplicando-se a teoria da captura ao contexto dos diálogos público-privados, 

compreende-se igualmente que há uma propensão de que agentes econômicos patrocinem o 

desprestígio voluntário dos interesses públicos pelos agentes públicos, para que passem a atuar 

em benefício de interesses exclusivamente privados, em agravamento dos riscos da ausência de 

controle pleno sobre essas comunicações.  

7) O ideal de plena visibilidade sobre os diálogos público-privados é utópico, haja 

vista que, independentemente das medidas preventivas ou repressivas implementadas para o 

controle de seus riscos, uma parcela de informalidade comunicacional permanecerá inerente às 

relações jurídico-administrativas e sempre influenciará os processos administrativos. Portanto, 
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o direito administrativo, por si só, é incapaz de assegurar o pleno controle sobre os riscos dos 

diálogos público-privados; é capaz, no entanto, de mitigar parcialmente esses riscos a partir de 

um conjunto de medidas preventivas e repressivas. 

8) Analisando-se as medidas preventivas e repressivas existentes para o controle 

dos riscos dos diálogos público-privados, há uma manifesta predileção às medidas preventivas, 

pois a eficácia das medidas repressivas resta parcialmente neutralizada pela dificuldade de 

imposição efetiva das sanções legais. Essa dificuldade é particularmente agravada pela própria 

natureza dos diálogos público-privados informais, haja vista a anunciada inviabilidade técnica 

de que órgãos de controle obtenham conhecimento a respeito da existência e do conteúdo de 

interlocuções propositadamente ocultadas. Apesar disso, uma relevante e preventiva função 

simbólica decorre da simples existência dessas normas repressivas, o que contribui para afastar 

da ilicitude uma parcela significativa dos interlocutores de diálogos público-privados. 

9) Dentre as medidas preventivas para o controle dos riscos dos diálogos público-

privados, a maior eficácia repousa sobre aquelas que visam à eliminação do fenômeno, seja a 

eliminação de programas governamentais ou mediante privatização dos ativos pertencentes à 

administração pública. Contudo, essa estratégia, caso adotada sistematicamente, não encontra 

compatibilidade com a atual constituição federal, que pugna por um estado desenvolvimentista, 

responsável por orientar, promover e intervir sobre as atividades econômicas.  

10) A realização de reformas pontuais sobre o direito administrativo e sobre os 

programas governamentais vigentes representam as medidas preventivas que, em consonância 

com as diretrizes constitucionais, podem mitigar parcialmente os riscos dos diálogos público-

privados, embora a plena eficácia dessa solução seja reconhecidamente inalcançável. Nesse 

contexto, a institucionalização de procedimentos administrativos de diálogo público-privado 

configura a medida reformativa com maior potencial para promover visibilidade ao fenômeno.  

11) Para que essa institucionalização dos diálogos público-privados ocorra em 

conformidade com o direito administrativo e não sirva como instrumento de falsa legitimação 

às decisões porventura adotadas em ambiente extraprocessual, é imperioso que três principais 

diretrizes sejam observadas numa desejada operação de transformação da cultura administrativa 

e de reforma sobre os regulamentos normativos dedicados ao fenômeno: a transparência ativa 

sobre os diálogos, a ampla abertura à participação competitiva-colaborativa dos interessados e 

o fomento à ética profissional. De toda sorte, sempre que necessário para preservar a eficácia 

do procedimento administrativo, é admissível que a publicidade seja temporariamente mitigada, 

para que seja – apenas – posteriormente revelada; o dever de registro fidedigno sobre os 
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diálogos público-privados, contudo, sempre existirá, pois que é condição para o exercício de 

controle sobre a administração pública.  

12) Os regulamentos normativos dedicados aos diálogos público-privados devem 

considerar o risco de que a oportunidade de interlocução seja utilizada como instrumento de 

captura informacional, expediente por meio do qual o agente econômico obtém a prevalência 

dos seus interesses mediante o oferecimento acintoso de um volume desproporcional de 

informações e provocações, em abuso do seu direito à participação. Portanto, embora a regra 

geral seja o dever administrativo de resposta individual, justificada e circunstanciada às 

contribuições dos agentes econômicos, os regulamentos devem ressalvar a hipótese excepcional 

de abuso desse direito, ocasião em que o particular não gozará do direito de obter resposta.  

13) A vinculação expressa de códigos de conduta ética aos procedimentos de diálogo 

público-privado é estratégia preventiva relevante, pois permite que os participantes tenham 

pleno conhecimento e periódicas lembranças sobre os comportamentos esperados e desejados 

durante essas comunicações. A vinculação de preceitos éticos é indispensável porque servem 

como um importante incentivo ao cumprimento dos deveres funcionais, em complemento aos 

incentivos e desincentivos jurídico-econômicos. A pesquisa bibliográfica revelou, a partir de 

estudos empíricos já realizados, que, frequentemente, a eficácia das normas morais e 

socialmente desejáveis é maior que a eficácia das normas jurídicas comuns, cujas sanções 

podem ser percebidas como simples transações comerciais, ou mesmo, desconsideradas em 

razão da baixa probabilidade de detecção do ilícito. Ainda sob essa perspectiva, a disseminação 

da compreensão sobre as consequências sociais negativas que decorrem da informalidade dos 

diálogos público-privados pode ter um efeito positivo sobre a probabilidade de que os 

interlocutores se mantenham alinhados à ética e às normas jurídicas. 

14) A eficácia preventiva da solução institucional proposta para os diálogos público-

privados aumentará mediante a conversão dos seus respectivos processos administrativos ao 

ambiente eletrônico, para que, em conformidade com o que já ocorre em muitos processos 

judiciais, também seja concedido livremente, em tempo real, pela rede mundial de 

computadores (internet), o acesso integral de seus conteúdos aos interessados. Se ausente o 

sigilo, nos termos da Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), o acesso 

eletrônico deve ser livre a qualquer cidadão, em atenção ao dever de publicidade e de 

transparência ativa, sendo presumido o interesse do cidadão nos processos administrativos. 

15) Atualmente, o estágio de institucionalização dos procedimentos de diálogo 

público-privado na administração pública brasileira é flagrantemente incipiente. As próprias 

regras jurídicas existentes em dedicação à disciplina dos diálogos público-privados são 
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frequentemente desconhecidas pelos próprios agentes públicos, conforme revelou a pesquisa 

empírica e bibliográfica empreendida. A constatação denuncia uma carência que transpõe a 

ciência jurídica, pois depende de soluções vinculadas ao fomento de uma cultura administrativa 

hoje inexistente. 

16) Diversas espécies de diálogo público-privado – a submissão de minutas de 

normas regulatórias, os diálogos conduzidos durante a fiscalização de atividades econômicas, 

o road show e os diálogos prévios à elaboração de editais licitatórios ou às contratações diretas, 

por exemplo – sequer possuem previsão legal ou alguma regulamentação normativa, excetuadas 

aquelas contratações em que o procedimento de manifestação de interesse (PMI) já é permitido. 

Outras espécies – o intercâmbio documental, a tomada de subsídio, a reunião participativa, o 

request for information (RFI) e o request for proposals (RFP) – constituem iniciativas que, 

embora disciplinadas em regulamento próprio, não possuem expresso e específico fundamento 

em lei; inclusive, numa interpretação mais rigorosa, verificou-se que algumas de suas 

características podem ser consideradas como contrárias às normas jurídicas aplicáveis. Para 

esses institutos, conclui-se que a superveniência de uma disciplina legal seria benéfica ao 

propósito de institucionalização dos diálogos público-privados, em razão da maior segurança 

jurídica que confere aos interlocutores. 

17) Uma das mais relevantes espécies de diálogo público-privado também se 

encontra em estado primitivo de institucionalização: as audiências público-privadas, por meio 

das quais os agentes públicos dialogam de forma presencial e reservada com agentes 

econômicos. A relevância dessas reuniões exclusivas é mais acentuada porque se inserem no 

âmago de numerosos relacionamentos público-privados de caráter econômico, inclusive 

durante outros procedimentos administrativos típicos de diálogo público-privado, 

independentemente da natureza do processo administrativo. O Decreto Federal nº 4.334/2002, 

que representa a principal norma jurídica dedicada ao fenômeno e que, muito por isso, exerceu 

influência direta sobre o conteúdo de inúmeras normativas análogas, revela uma disciplina 

inadequada, insuficiente e parcialmente desconhecida pelos próprios agentes públicos 

subordinados. Defende-se uma urgente reforma sobre o seu conteúdo e, a fim de orientá-la, 

sugeriu-se um extenso conjunto de alterações normativas, muitas delas em linha com o que 

prescreve a vanguardista Portaria nº 107/2014, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA). 

18) A análise de impacto regulatório (AIR), por sua vez, uma espécie de diálogo 

público-privado com grande potencial para prover visibilidade às comunicações que ocorrem 

no processo de formação das normas regulatórias, ainda não encontra significativo respaldo na 
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cultura das agências reguladoras brasileiras, tampouco nos regulamentos que disciplinam esses 

processos administrativos. Defende-se, para que a situação seja remediada, a aprovação do 

Projeto de Lei nº 1.539/2015, que tramita atualmente na Câmara dos Deputados e confere um 

detalhado e expandido regramento ao instituto.  

19) Uma análise histórica e comparativa sobre o procedimento de manifestação de 

interesse (PMI) sugere esta espécie de diálogo público-privada encontra-se em fase mais 

avançada de desenvolvimento institucional, excetuando-se as consultas públicas e as audiências 

públicas. A consolidação normativa promovida pelo Decreto Federal nº 8.428/2015 e a recente 

inclusão do instituto pela Lei Federal nº 13.303/2016 (Lei das Estatais) constituem evidências 

dessa institucionalização. Contudo, ainda persistem carências em matéria de abertura à 

participação, haja vista a anunciada possibilidade de restrição do universo de interlocutores 

após análise prévia da qualificação técnica do particular interessado. Também não há clareza 

em relação à obrigação de registro das comunicações orais e sobre o livre acesso à integralidade 

das informações orais ou escritas intercambiadas durante o procedimento.  

20) A paulatina institucionalização do procedimento de manifestação de interesse 

(PMI) repercutiu no desenvolvimento e na implementação de outras soluções dialógicas no 

âmbito das contratações públicas e de ajustes correlatos. Exemplo disso foi a previsão legal 

concernente ao procedimento de manifestação de interesse social (PMI Social), que inaugurou 

o ordenamento jurídico brasileiro com uma solução dialógica para o planejamento de parcerias 

voluntárias. Igualmente, a prática influenciou o conteúdo de normas projetadas, a exemplo do 

que ocorre com o Projeto de Lei do Senado nº 559/2013, que pretende estabelecer novas normas 

gerais sobre licitação pública. Este projeto legislativo, assim como outros diversos, prevê a 

expansão do procedimento de manifestação de interesse (PMI) às contratações públicas 

ordinárias, o que é uma solução defendida por este estudo.  

21) Não há detalhamentos normativos a respeito das regras aplicáveis às negociações 

que precedem os acordos de leniência, os termos de ajustamento de conduta (TACs) e os termos 

de compromisso de cessação de prática (TCCs), o que revela mais uma vez a ausência de uma 

solução institucionalizada para os diálogos público-privados. A omissão também acomete todas 

as reuniões eventualmente solicitadas para a discussão de penalidades administrativas, como 

aquelas aplicáveis, por exemplo, no âmbito dos contratos administrativos. Defende-se a 

aplicabilidade das normas gerais dedicadas às audiências público-privadas, solução que, salvo 

rara exceção, ilustrada pela Instrução Normativa nº 118/2015, da Agência Nacional de Cinema 

(ANCINE), não é apresentada de forma explícita pelos normativos inseridos no âmbito dos 

processos administrativos sancionatórios. 
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22) A corriqueira informalidade dos diálogos público-privados, estimulada por uma 

cultura administrativa avessa à abertura participativa-colaborativa e por normas jurídicas cujo 

conteúdo é insuficiente e inadequado para discipliná-los, além de desconhecido por uma parcela 

dos próprios agentes públicos, obstaculiza o processo de legitimação do estado brasileiro 

perante a população, pois possibilita, sem obstáculos, que os interesses públicos que justificam 

esses relacionamentos público-privados sejam desvirtuados. A sugerida institucionalização de 

procedimentos típicos para essas comunicações, a partir dos parâmetros predefinidos, é medida 

com potencial para converter a opacidade desses diálogos público-privados; o potencial dessa 

conversão à visibilidade, no entanto, é notadamente parcial, haja vista que, enquanto essas 

comunicações permanecerem essenciais à função administrativa, por razões alheias ao direito 

administrativo, também remanescerá o risco da informalidade e suas respectivas consequências 

negativas à administração pública e à coletividade.  
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APÊNDICE A590 

 

 

Questionário encaminhado às agências reguladoras federais pelo Sistema Eletrônico do 

Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC)591 

 

 
Prezado Diretor,  

 

Solicito informações a respeito do seguinte: 

 

1. Qual o procedimento previsto para que um particular (pessoa física ou pessoa 

jurídica) submeta uma proposta de norma regulatória à Agência? Existe 

regulamentação sobre este procedimento? Se sim, qual é a norma? 

 

2. Em que âmbito é possível que um particular (pessoa física ou jurídica) opine 

previamente sobre o conteúdo de uma proposta de norma regulatória a ser expedida 

pela Agência? Existe regulamentação sobre este procedimento? Se sim, qual é a 

norma? 

 

3. No âmbito dos processos administrativos da Agência (procedimentos 

administrativos normativos, de contratação pública, de fiscalização, de aplicações de 

sanções), existe o registro das comunicações realizadas entre os agentes públicos e os 

particulares? Por exemplo, existe registro dos telefonemas (transcrição ou síntese da 

conversa), das reuniões (gravações), dos e-mails (cópias)? Se sim, onde esses registros 

são arquivados? É possível obter acesso ao conteúdo? 

 

4. Caso um particular requeira uma reunião presencial com os agentes públicos 

pertencentes à Agência, para tratar de tema que lhe interessa, qual o procedimento 

previsto para que esta reunião aconteça? Existe regulamentação sobre este 

procedimento? Se sim, qual é a norma? 

 

 

  

                                                 
590 Os dois modelos de questionários ora apresentados foram encaminhados a quarenta e seis órgãos ou entidades 

da administração pública federal. Os questionários propriamente ditos e as respectivas respostas podem ser 

acessados eletronicamente, por meio da rede mundial de computadores (internet), a partir dos links registrados nas 

referências bibliográficas desta tese de doutorado.  
591 Em 8 de outubro de 2016, este questionário foi encaminhado às doze seguintes entidades da administração 

pública federal: Agência Espacial Brasileira (AEB), Agência Nacional de Águas (ANA), Agência Nacional de 

Aviação Civil (ANAC), Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) , Agência Nacional do Cinema 

(ANCINE), Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP), Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Agência Nacional de Transportes 

Aquaviários (ANTAQ), Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) e Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). Optou-se por incluir o DNPM nesta 

categoria, pois, embora não se qualifique como agência reguladora, detém algumas competências normativas 

regulatórias, vide artigo 2º de seu regimento interno (aprovado pela Portaria n° 247, de 08 de abril de 2011, do 

Ministério de Minas e Energia).   
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Questionário encaminhado a sociedades de economia mista, empresas públicas, 

fundações, autarquias e órgãos federais pelo Sistema Eletrônico do Serviço de 

Informação ao Cidadão (e-SIC)592 

 

 
Prezados Diretor, 

 

Solicito informações a respeito do seguinte: 

 

1. Qual o procedimento previsto para que um particular (pessoa física ou pessoa 

jurídica) submeta uma proposta de contratação pública (prestação de serviços, venda de 

um produto bem, construção de uma obra, etc) para atendimento das necessidades 

[da/do] [nome do órgão ou entidade]? Existe regulamentação sobre este procedimento? 

Se sim, qual é a norma? 

 

2. No âmbito dos processos administrativos da entidade (procedimentos 

administrativos de contratação pública, de fiscalização, de aplicações de sanções), 

existe o registro das comunicações realizadas entre os agentes públicos e os 

particulares? Por exemplo, existe registro dos telefonemas (transcrição ou síntese da 

conversa), das reuniões (gravações), dos e-mails (cópias)? Se sim, onde esses registros 

são arquivados? É possível obter acesso ao conteúdo? 

 

3. Caso um particular requeira uma reunião presencial com os agentes públicos 

pertencentes [a/ao] [nome do órgão ou entidade], para tratar de tema que lhe interessa, 

qual o procedimento previsto para que esta reunião aconteça? Existe regulamentação 
sobre este procedimento? Se sim, qual é a norma?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
592 Em 10 de outubro de 2016, este questionário foi encaminhado aos trinta e quatro seguintes órgãos ou entidades 

da administração pública federal: Advocacia-Geral da União (AGU), Banco Central do Brasil (BACEN), Banco 

do Brasil S.A (BB), Banco do Nordeste do Brasil S.A (BNB), Caixa Econômica Federal (CEF), Centrais Elétricas 

Brasileiras S.A. (ELETROBRÁS), Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (ELETRONORTE), Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM), Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais (CASEMG), Companhia 

de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF), Companhia Docas do Estado de 

São Paulo (CODESP), Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes (DNIT), Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (INFRAERO), 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 

(EBSERH), Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (DATAPREV), Financiadora de Estudos 

e Projetos (FINEP), Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Fundação Nacional do Índio 

(FUNAI), Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR), Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Defesa, Ministério da 

Educação, Ministério da Integração Nacional, Ministério da Justiça, Ministério da Saúde, Ministério das 

Comunicações, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Ministério do Trabalho e Emprego, Petróleo 

Brasileiro S.A. (PETROBRAS), Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). O único órgão que não 

respondeu à solicitação de informações foi o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 
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APÊNDICE B 

 

 

Quadro 1 - Matriz sintética de análise sobre os diálogos público-privados 

 

Nome do diálogo público-privado 

Ocorrência  

  Processos administrativos no âmbito das contratações públicas 

  Processos administrativos no âmbito da função regulatória 

  Processo administrativo sancionatório 

 Processos administrativos de qualquer natureza 

Natureza das interlocuções 

  Escrita 

  Oral 

Frequência estimada na administração pública brasileira 

  Cotidiano 

  Frequente 

  Esporádico 

  Raro 

Formalidade 

  Procedimento específico previsto em lei 

  Procedimento específico previsto e detalhado em decreto e/ou 

regulamento interno 
 Procedimento com previsão insuficiente em decreto e/ou regulamento 

interno 
 Procedimento sem previsão normativa 

Registro sobre as comunicações no processo administrativo 

  Prováveis diálogos informais/extraprocessuais 

 Não há procedimento padronizado sobre o tema 

 Informação sobre a síntese das comunicações deve ser registrada 

  Informação sobre a íntegra das comunicações deve ser registrada 

Publicidade sobre os documentos 

  Possibilidade de sigilo temporário 

  Publicidade espontânea (transparência ativa) 

 Sem previsão específica. Publicidade mediante requerimento de 

acordo com a Lei Federal nº 12.527/2011 
  Informações disponíveis na rede mundial de computadores 

Amplitude de participação 

  Edital de convocação promovido pela administração pública 

  Possibilidade de provocação do diálogo por parte do agente 

econômico  
Possibilidade jurídica de participação popular e/ou de outros agentes 

econômicos 
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 Diálogos reservados. Possibilidade jurídica de exclusão de 

participação conjunta de potenciais interessados 
 Não há procedimento padronizado sobre o tema 

Ética  

  Código de conduta específico para o procedimento 

  Diretrizes éticas no edital 

  Sem diretrizes éticas específicas para o diálogo público-privado 

Controle  

 Sem previsão de controle específico / Sujeição ao controle interno e 

externo comum sobre as atividades da administração pública 
  Sujeição a alguma espécie de controle interno ou externo específica 

Percepção sobre o grau de importância do diálogo público-privado para a 

administração pública 
  Baixa 

 Média 

 Alta 

Percepção sobre o grau de importância do diálogo público-privado para o 

agente econômico 
  Baixa 

 Média 

 Alta 

Percepção sobre o grau de riscos (reduzido, regular, elevado) 

  Potencial lesivo aos interesses públicos/patrimônio público em caso 

de corrupção ou captura técnica 
  Probabilidade de ocorrência de corrupção ou de captura técnica 

  Potencial grau de impacto sobre o processo de legitimação estatal em 

caso de desvirtuamento 
  Probabilidade de diálogo público-privado informal 

Percepção sobre o nível de complexidade das medidas para o controle dos riscos 

(reduzido, regular, elevado) 
  Complexidade para implementação de medidas preventivas 

  Complexidade para implementação de medidas repressivas 

Nível de institucionalização na administração pública brasileira  

 Inexistente 

  Incipiente 

  Regular 

  Avançado 

 

Quadro 2 - Matriz sintética de análise sobre as audiências público-privadas 

 

Audiências público-privadas 

Ocorrência  

 Processos administrativos de qualquer natureza 



 

 

 
358 
 

Natureza das interlocuções 
 

Oral 

Frequência estimada na administração pública brasileira 
 

Cotidiano 

Formalidade 

 Procedimento com previsão insuficiente em decreto e/ou regulamento 

interno 

Registro sobre as comunicações no processo administrativo 
 

Prováveis diálogos informais/extraprocessuais 

 Informação sobre a síntese das comunicações deve ser registrada 

Publicidade sobre os documentos 

 Sem previsão específica. Publicidade mediante requerimento de 

acordo com a Lei Federal nº 12.527/2011 

Amplitude de participação 
 

Possibilidade de provocação do diálogo por parte do agente 

econômico 
 Diálogos reservados. Possibilidade jurídica de exclusão de 

participação conjunta de potenciais interessados 

Ética  
 

Sem diretrizes éticas específicas para o diálogo público-privado 

Controle  

 Sem previsão de controle específico / Sujeição ao controle interno e 

externo comum sobre as atividades da administração pública 

Percepção sobre o grau de importância do diálogo público-privado para a 

administração pública  
Baixa 

Percepção sobre o grau de importância do diálogo público-privado para o 

agente econômico 
 Alta 

Percepção sobre o grau de riscos  

Elevado Potencial lesivo aos interesses públicos/patrimônio público em caso 

de corrupção ou captura técnica 

Elevado Probabilidade de ocorrência de corrupção ou de captura técnica 

Elevado Potencial grau de impacto sobre o processo de legitimação estatal em 

caso de desvirtuamento 

Elevada Probabilidade de diálogo público-privado informal 

Percepção sobre o nível de complexidade das medidas para o controle dos riscos  

Elevado Complexidade para implementação de medidas preventivas 

Elevado Complexidade para implementação de medidas repressivas 

Nível de institucionalização na administração pública brasileira  
 

Incipiente 

 

Quadro 3 - Matriz sintética de análise sobre a submissão de minutas de normas 

reguladoras por agentes econômicos 



 

 

 
359 

 

 

 

 

Submissão de minutas de normas reguladoras por agentes econômicos 

Ocorrência  
 

Processos administrativos no âmbito da função regulatória 

Natureza das interlocuções 
 

Escrita 

Frequência estimada na administração pública brasileira 
 

Esporádico 

Formalidade 

 Procedimento sem previsão normativa 

Registro sobre as comunicações no processo administrativo 
 

Prováveis diálogos informais/extraprocessuais 

 Não há procedimento padronizado sobre o tema 

Publicidade sobre os documentos 

 Sem previsão específica. Publicidade mediante requerimento de 

acordo com a Lei Federal nº 12.527/2011 

Amplitude de participação 

  Edital de convocação promovido pela administração pública 
 

Possibilidade de provocação do diálogo por parte do agente 

econômico 

Ética  
 

Sem diretrizes éticas específicas para o diálogo público-privado 

Controle  

 Sem previsão de controle específico / Sujeição ao controle interno e 

externo comum sobre as atividades da administração pública 

Percepção sobre o grau de importância do diálogo público-privado para a 

administração pública 
 Média 

Percepção sobre o grau de importância do diálogo público-privado para o 

agente econômico 
 Alta 

Percepção sobre o grau de riscos  

Elevado Potencial lesivo aos interesses públicos/patrimônio público em caso 

de corrupção ou captura técnica 

Regular Probabilidade de ocorrência de corrupção ou de captura técnica 

Elevado Potencial grau de impacto sobre o processo de legitimação estatal em 

caso de desvirtuamento 

Elevado Probabilidade de diálogo público-privado informal 

Percepção sobre o nível de complexidade das medidas para o controle dos riscos  

Reduzido Complexidade para implementação de medidas preventivas 

Elevado Complexidade para implementação de medidas repressivas 

Nível de institucionalização na administração pública brasileira  

 Inexistente 
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Quadro 4 - Matriz sintética de análise sobre a análise de impacto regulatório (AIR) 

 

Análise de impacto regulatório (AIR) 

Ocorrência  
 

Processos administrativos no âmbito da função regulatória 

Natureza das interlocuções 
 

Escrita 

Frequência estimada na administração pública brasileira 
 

Esporádico 

Formalidade 

 Procedimento com previsão insuficiente em decreto e/ou regulamento 

interno 

Registro sobre as comunicações no processo administrativo 
 

Prováveis diálogos informais/extraprocessuais 
 

Informação sobre a íntegra das comunicações deve ser registrada 

Publicidade sobre os documentos 

 Sem previsão específica. Publicidade mediante requerimento de 

acordo com a Lei Federal nº 12.527/2011 

Amplitude de participação 
 

Edital de convocação promovido pela administração pública 
 

Possibilidade jurídica de participação popular e/ou de outros agentes 

econômicos 

Ética  
 

Sem diretrizes éticas específicas para o diálogo público-privado 

Controle  

 Sem previsão de controle específico / Sujeição ao controle interno e 

externo comum sobre as atividades da administração pública 

Percepção sobre o grau de importância do diálogo público-privado para a 

administração pública 
 Alta 

Percepção sobre o grau de importância do diálogo público-privado para o 

agente econômico 
 Alta 

Percepção sobre o grau de riscos  

 Elevado Potencial lesivo aos interesses públicos/patrimônio público em caso 

de corrupção ou captura técnica 

 Regular Probabilidade de ocorrência de corrupção ou de captura técnica 

 Elevado Potencial grau de impacto sobre o processo de legitimação estatal em 

caso de desvirtuamento 

 Regular Probabilidade de diálogo público-privado informal 

Percepção sobre o nível de complexidade das medidas para o controle dos riscos  

 Regular Complexidade para implementação de medidas preventivas 

 Elevada Complexidade para implementação de medidas repressivas 

Nível de institucionalização na administração pública brasileira  
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Incipiente 

 

Quadro 5 - Matriz sintética de análise sobre as consultas públicas 

 

Consultas públicas 

Ocorrência  
 

Processos administrativos no âmbito das contratações públicas 
 

Processos administrativos no âmbito da função regulatória 

Natureza das interlocuções 
 

Escrita 

Frequência estimada na administração pública brasileira 
 

Frequente 

Formalidade 
 

Procedimento específico previsto em lei 
 

Procedimento específico previsto e detalhado em decreto e/ou 

regulamento interno 

Registro sobre as comunicações no processo administrativo 
 

Informação sobre a íntegra das comunicações deve ser registrada 

Publicidade sobre os documentos 

 Sem previsão específica. Publicidade mediante requerimento de 

acordo com a Lei Federal nº 12.527/2011  
Informações disponíveis na rede mundial de computadores 

Amplitude de participação 
 

Edital de convocação promovido pela administração pública 
 

Possibilidade jurídica de participação popular e/ou de outros agentes 

econômicos 

Ética  
 

Sem diretrizes éticas específicas para o diálogo público-privado 

Controle  

 Sem previsão de controle específico / Sujeição ao controle interno e 

externo comum sobre as atividades da administração pública 

Percepção sobre o grau de importância do diálogo público-privado para a 

administração pública 
 Média 

Percepção sobre o grau de importância do diálogo público-privado para o 

agente econômico 
 Média 

Percepção sobre o grau de riscos  

 Regular Potencial lesivo aos interesses públicos/patrimônio público em caso 

de corrupção ou captura técnica 

 Reduzido Probabilidade de ocorrência de corrupção ou de captura técnica 

 Elevado Potencial grau de impacto sobre o processo de legitimação estatal em 

caso de desvirtuamento 

 Reduzido Probabilidade de diálogo público-privado informal 
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Percepção sobre o nível de complexidade das medidas para o controle dos riscos  

 Reduzido Complexidade para implementação de medidas preventivas 

 Elevado Complexidade para implementação de medidas repressivas 

Nível de institucionalização na administração pública brasileira  
 

Avançado 

 

Quadro 6 - Matriz sintética de análise sobre as audiências públicas 

 

Audiências públicas 

Ocorrência  
 

Processos administrativos no âmbito das contratações públicas 
 

Processos administrativos no âmbito da função regulatória 

Natureza das interlocuções 
 

Escrita 
 

Oral 

Frequência estimada na administração pública brasileira 
 

Frequente 

Formalidade 
 

Procedimento específico previsto em lei 
 

Procedimento específico previsto e detalhado em decreto e/ou 

regulamento interno 

Registro sobre as comunicações no processo administrativo 

 Informação sobre a síntese das comunicações deve ser registrada 

Publicidade sobre os documentos 

 Sem previsão específica. Publicidade mediante requerimento de 

acordo com a Lei Federal nº 12.527/2011 

Amplitude de participação 
 

Edital de convocação promovido pela administração pública 
 

Possibilidade jurídica de participação popular e/ou de outros agentes 

econômicos 

Ética  
 

Sem diretrizes éticas específicas para o diálogo público-privado 

Controle  

 Sem previsão de controle específico / Sujeição ao controle interno e 

externo comum sobre as atividades da administração pública 

Percepção sobre o grau de importância do diálogo público-privado para a 

administração pública 
 Média 

Percepção sobre o grau de importância do diálogo público-privado para o 

agente econômico  
Baixa 

Percepção sobre o grau de riscos  
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 Elevado Potencial lesivo aos interesses públicos/patrimônio público em caso 

de corrupção ou captura técnica 

 Reduzido Probabilidade de ocorrência de corrupção ou de captura técnica 

 Elevado Potencial grau de impacto sobre o processo de legitimação estatal em 

caso de desvirtuamento 

 Reduzido Probabilidade de diálogo público-privado informal 

Percepção sobre o nível de complexidade das medidas para o controle dos riscos  

 Regular Complexidade para implementação de medidas preventivas 

 Elevado Complexidade para implementação de medidas repressivas 

Nível de institucionalização na administração pública brasileira  
 

Avançado 

 

Quadro 7 - Matriz sintética de análise sobre o intercâmbio documental 

 

Intercâmbio documental 

Ocorrência  
 

Processos administrativos no âmbito da função regulatória 

Natureza das interlocuções 
 

Escrita 

Frequência estimada na administração pública brasileira 
 

Raro 

Formalidade 
 

Procedimento específico previsto e detalhado em decreto e/ou 

regulamento interno 

Registro sobre as comunicações no processo administrativo 
 

Informação sobre a íntegra das comunicações deve ser registrada 

Publicidade sobre os documentos 

 Sem previsão específica. Publicidade mediante requerimento de 

acordo com a Lei Federal nº 12.527/2011 

Amplitude de participação 
 

Edital de convocação promovido pela administração pública 
 

Possibilidade jurídica de participação popular e/ou de outros agentes 

econômicos 

Ética  
 

Sem diretrizes éticas específicas para o diálogo público-privado 

Controle  

 Sem previsão de controle específico / Sujeição ao controle interno e 

externo comum sobre as atividades da administração pública 

Percepção sobre o grau de importância do diálogo público-privado para a 

administração pública 
 Média 

Percepção sobre o grau de importância do diálogo público-privado para o 

agente econômico 
 Média 
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Percepção sobre o grau de riscos  

 Elevado Potencial lesivo aos interesses públicos/patrimônio público em caso 

de corrupção ou captura técnica 

 Regular Probabilidade de ocorrência de corrupção ou de captura técnica 

 Elevado Potencial grau de impacto sobre o processo de legitimação estatal em 

caso de desvirtuamento 

 Reduzido Probabilidade de diálogo público-privado informal 

Percepção sobre o nível de complexidade das medidas para o controle dos riscos  

 Reduzido Complexidade para implementação de medidas preventivas 

 Elevado Complexidade para implementação de medidas repressivas 

Nível de institucionalização na administração pública brasileira  
 

Incipiente 

 

Quadro 8 - Matriz sintética de análise sobre a tomada de subsídio 

 

Tomada de subsídio 

Ocorrência  
 

Processos administrativos no âmbito da função regulatória 

Natureza das interlocuções 
 

Escrita 

Frequência estimada na administração pública brasileira 
 

Raro 

Formalidade 
 

Procedimento específico previsto e detalhado em decreto e/ou 

regulamento interno 

Registro sobre as comunicações no processo administrativo 
 

Informação sobre a íntegra das comunicações deve ser registrada 

Publicidade sobre os documentos 

 Sem previsão específica. Publicidade mediante requerimento de 

acordo com a Lei Federal nº 12.527/2011 

Amplitude de participação 
 

Edital de convocação promovido pela administração pública 
 

Possibilidade jurídica de participação popular e/ou de outros agentes 

econômicos 
 Diálogos reservados. Possibilidade jurídica de exclusão de 

participação conjunta de potenciais interessados 

Ética  
 

Sem diretrizes éticas específicas para o diálogo público-privado 

Controle  

 Sem previsão de controle específico / Sujeição ao controle interno e 

externo comum sobre as atividades da administração pública 

Percepção sobre o grau de importância do diálogo público-privado para a 

administração pública 
 Alta 
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Percepção sobre o grau de importância do diálogo público-privado para o 

agente econômico 
 Média 

Percepção sobre o grau de riscos  

 Elevado Potencial lesivo aos interesses públicos/patrimônio público em caso 

de corrupção ou captura técnica 

 Elevado Probabilidade de ocorrência de corrupção ou de captura técnica 

 Elevado Potencial grau de impacto sobre o processo de legitimação estatal em 

caso de desvirtuamento 

 Elevado Probabilidade de diálogo público-privado informal 

Percepção sobre o nível de complexidade das medidas para o controle dos riscos  

 Reduzido Complexidade para implementação de medidas preventivas 

 Elevado Complexidade para implementação de medidas repressivas 

Nível de institucionalização na administração pública brasileira  
 

Incipiente 

 

Quadro 9 - Matriz sintética de análise sobre a reunião participativa 

 

Reunião participativa 

Ocorrência  
 

Processos administrativos no âmbito da função regulatória 

Natureza das interlocuções 
 

Oral 

Frequência estimada na administração pública brasileira 
 

Raro 

Formalidade 
 

Procedimento específico previsto e detalhado em decreto e/ou 

regulamento interno 

Registro sobre as comunicações no processo administrativo 
 

Prováveis diálogos informais/extraprocessuais 

 Informação sobre a síntese das comunicações deve ser registrada 

Publicidade sobre os documentos 

 Sem previsão específica. Publicidade mediante requerimento de 

acordo com a Lei Federal nº 12.527/2011 

Amplitude de participação 
 

Edital de convocação promovido pela administração pública 
 

Possibilidade jurídica de participação popular e/ou de outros agentes 

econômicos 
 Diálogos reservados. Possibilidade jurídica de exclusão de 

participação conjunta de potenciais interessados 

Ética  
 

Sem diretrizes éticas específicas para o diálogo público-privado 

Controle  
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 Sem previsão de controle específico / Sujeição ao controle interno e 

externo comum sobre as atividades da administração pública 

Percepção sobre o grau de importância do diálogo público-privado para a 

administração pública 
 Alta 

Percepção sobre o grau de importância do diálogo público-privado para o 

agente econômico 
 Média 

Percepção sobre o grau de riscos  

 Elevado Potencial lesivo aos interesses públicos/patrimônio público em caso 

de corrupção ou captura técnica 

 Elevado Probabilidade de ocorrência de corrupção ou de captura técnica 

 Elevado Potencial grau de impacto sobre o processo de legitimação estatal em 

caso de desvirtuamento 

 Elevado Probabilidade de diálogo público-privado informal 

Percepção sobre o nível de complexidade das medidas para o controle dos riscos  

 Regular Complexidade para implementação de medidas preventivas 

 Elevado Complexidade para implementação de medidas repressivas 

Nível de institucionalização na administração pública brasileira  
 

Incipiente 

 

Quadro 10 - Matriz sintética de análise sobre os diálogos público-privados durante a 

fiscalização de atividades econômicas 

 

Diálogos público-privados durante a fiscalização de atividades econômicas 

Ocorrência  
 

Processos administrativos no âmbito da função regulatória 

Natureza das interlocuções 
 

Escrita 
 

Oral 

Frequência estimada na administração pública brasileira 
 

Frequente 

Formalidade 

 Procedimento sem previsão normativa 

Registro sobre as comunicações no processo administrativo 
 

Prováveis diálogos informais/extraprocessuais 

 Não há procedimento padronizado sobre o tema 

Publicidade sobre os documentos 

 Possibilidade de sigilo temporário 

 Sem previsão específica. Publicidade mediante requerimento de 

acordo com a Lei Federal nº 12.527/2011 

Amplitude de participação 
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 Diálogos reservados. Possibilidade jurídica de exclusão de 

participação conjunta de potenciais interessados 

Ética  
 

Sem diretrizes éticas específicas para o diálogo público-privado 

Controle  

 Sem previsão de controle específico / Sujeição ao controle interno e 

externo comum sobre as atividades da administração pública 

Percepção sobre o grau de importância do diálogo público-privado para a 

administração pública 
 Média 

Percepção sobre o grau de importância do diálogo público-privado para o 

agente econômico 
 Alta 

Percepção sobre o grau de riscos  

 Elevado Potencial lesivo aos interesses públicos/patrimônio público em caso 

de corrupção ou captura técnica 

 Elevado Probabilidade de ocorrência de corrupção ou de captura técnica 

 Elevado Potencial grau de impacto sobre o processo de legitimação estatal em 

caso de desvirtuamento 

 Elevado Probabilidade de diálogo público-privado informal 

Percepção sobre o nível de complexidade das medidas para o controle dos riscos  

 Regular Complexidade para implementação de medidas preventivas 

 Elevado Complexidade para implementação de medidas repressivas 

Nível de institucionalização na administração pública brasileira  

 Inexistente 

 

Quadro 11 - Matriz sintética de análise sobre o procedimento de manifestação de 

interesse (PMI) 

 

Procedimento de manifestação de interesse (PMI) 

Ocorrência  
 

Processos administrativos no âmbito das contratações públicas 

Natureza das interlocuções 
 

Escrita 
 

Oral 

Frequência estimada na administração pública brasileira 
 

Frequente 

Formalidade 
 

Procedimento específico previsto e detalhado em decreto e/ou 

regulamento interno 

Registro sobre as comunicações no processo administrativo 

 Não há procedimento padronizado sobre o tema 

Publicidade sobre os documentos 
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 Possibilidade de sigilo temporário 

 Sem previsão específica. Publicidade mediante requerimento de 

acordo com a Lei Federal nº 12.527/2011 

Amplitude de participação 
 

Edital de convocação promovido pela administração pública 
 

Possibilidade de provocação do diálogo por parte do agente 

econômico  
Possibilidade jurídica de participação popular e/ou de outros agentes 

econômicos 
 Diálogos reservados. Possibilidade jurídica de exclusão de 

participação conjunta de potenciais interessados 

Ética  
 

Sem diretrizes éticas específicas para o diálogo público-privado 

Controle  

 Sem previsão de controle específico / Sujeição ao controle interno e 

externo comum sobre as atividades da administração pública 

Percepção sobre o grau de importância do diálogo público-privado para a 

administração pública 
 Alta 

Percepção sobre o grau de importância do diálogo público-privado para o 

agente econômico 
 Alta 

Percepção sobre o grau de riscos  

Elevado Potencial lesivo aos interesses públicos/patrimônio público em caso 

de corrupção ou captura técnica 

Regular Probabilidade de ocorrência de corrupção ou de captura técnica 

Elevado Potencial grau de impacto sobre o processo de legitimação estatal em 

caso de desvirtuamento 

Regular Probabilidade de diálogo público-privado informal 

Percepção sobre o nível de complexidade das medidas para o controle dos riscos  

Regular Complexidade para implementação de medidas preventivas 

Elevado Complexidade para implementação de medidas repressivas 

Nível de institucionalização na administração pública brasileira  
 

Regular 

 

Quadro 12 - Matriz sintética de análise sobre o procedimento de manifestação de 

interesse social (PMI Social) 

 

Procedimento de manifestação de interesse social (PMI Social) 

Ocorrência  
 

Processos administrativos no âmbito das contratações públicas 

Natureza das interlocuções 
 

Escrita 

Frequência estimada na administração pública brasileira 
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Raro 

Formalidade 
 

Procedimento específico previsto em lei 
 

Procedimento específico previsto e detalhado em decreto e/ou 

regulamento interno 

Registro sobre as comunicações no processo administrativo 

 Não há procedimento padronizado sobre o tema 

Publicidade sobre os documentos 

 Sem previsão específica. Publicidade mediante requerimento de 

acordo com a Lei Federal nº 12.527/2011 

Amplitude de participação 
 

Edital de convocação promovido pela administração pública 
 

Possibilidade de provocação do diálogo por parte do agente 

econômico  
Possibilidade jurídica de participação popular e/ou de outros agentes 

econômicos 

Ética  
 

Sem diretrizes éticas específicas para o diálogo público-privado 

Controle  

 Sem previsão de controle específico / Sujeição ao controle interno e 

externo comum sobre as atividades da administração pública 

Percepção sobre o grau de importância do diálogo público-privado para a 

administração pública 
 Média 

Percepção sobre o grau de importância do diálogo público-privado para o 

agente econômico 
 Alta 

Percepção sobre o grau de riscos  

 Elevado Potencial lesivo aos interesses públicos/patrimônio público em caso 

de corrupção ou captura técnica 

Regular Probabilidade de ocorrência de corrupção ou de captura técnica 

Regular Potencial grau de impacto sobre o processo de legitimação estatal em 

caso de desvirtuamento 

 Elevado Probabilidade de diálogo público-privado informal 

Percepção sobre o nível de complexidade das medidas para o controle dos riscos  

 Regular Complexidade para implementação de medidas preventivas 

 Elevado Complexidade para implementação de medidas repressivas 

Nível de institucionalização na administração pública brasileira  
 

Incipiente 

 

 

Quadro 13 - Matriz sintética de análise sobre os diálogos prévios à elaboração de edital 

em licitações públicas comuns e às contratações diretas 
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Diálogos prévios à elaboração de edital em licitações públicas comuns e às 

contratações diretas 

Ocorrência  
 

Processos administrativos no âmbito das contratações públicas 

Natureza das interlocuções 
 

Escrita 
 

Oral 

Frequência estimada na administração pública brasileira 
 

Cotidiano 

Formalidade 

 Procedimento sem previsão normativa 

Registro sobre as comunicações no processo administrativo 
 

Prováveis diálogos informais/extraprocessuais 

 Não há procedimento padronizado sobre o tema 

Publicidade sobre os documentos 

 Sem previsão específica. Publicidade mediante requerimento de 

acordo com a Lei Federal nº 12.527/2011 

Amplitude de participação 

 Não há procedimento padronizado sobre o tema 

Ética  
 

Sem diretrizes éticas específicas para o diálogo público-privado 

Controle  

 Sem previsão de controle específico / Sujeição ao controle interno e 

externo comum sobre as atividades da administração pública 

Percepção sobre o grau de importância do diálogo público-privado para a 

administração pública 
 Alta 

Percepção sobre o grau de importância do diálogo público-privado para o 

agente econômico 
 Alta 

Percepção sobre o grau de riscos  

 Elevado Potencial lesivo aos interesses públicos/patrimônio público em caso 

de corrupção ou captura técnica 

 Elevado Probabilidade de ocorrência de corrupção ou de captura técnica 

 Elevado Potencial grau de impacto sobre o processo de legitimação estatal em 

caso de desvirtuamento 

 Elevado Probabilidade de diálogo público-privado informal 

Percepção sobre o nível de complexidade das medidas para o controle dos riscos  

Regular Complexidade para implementação de medidas preventivas 

 Elevado Complexidade para implementação de medidas repressivas 

Nível de institucionalização na administração pública brasileira  

 Inexistente 
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Quadro 14 - Matriz sintética de análise sobre o request for information (RFI) e o request 

for proposal (RFP) 

 

Request for information (RFI) e o request for proposal (RFP) 

Ocorrência  
 

Processos administrativos no âmbito das contratações públicas 

Natureza das interlocuções 
 

Escrita 

Frequência estimada na administração pública brasileira 
 

Esporádico 

Formalidade 

 Procedimento sem previsão normativa 

Registro sobre as comunicações no processo administrativo 
 

Prováveis diálogos informais/extraprocessuais 

 Não há procedimento padronizado sobre o tema 

Publicidade sobre os documentos 

 Sem previsão específica. Publicidade mediante requerimento de 

acordo com a Lei Federal nº 12.527/2011 

Amplitude de participação 
 

Edital de convocação promovido pela administração pública 
 

Possibilidade jurídica de participação popular e/ou de outros agentes 

econômicos 
 Não há procedimento padronizado sobre o tema 

Ética  
 

Sem diretrizes éticas específicas para o diálogo público-privado 

Controle  

 Sem previsão de controle específico / Sujeição ao controle interno e 

externo comum sobre as atividades da administração pública 

Percepção sobre o grau de importância do diálogo público-privado para a 

administração pública 
 Alta 

Percepção sobre o grau de importância do diálogo público-privado para o 

agente econômico 
 Média 

Percepção sobre o grau de riscos  

Elevado Potencial lesivo aos interesses públicos/patrimônio público em caso 

de corrupção ou captura técnica 

Regular Probabilidade de ocorrência de corrupção ou de captura técnica 

Elevado Potencial grau de impacto sobre o processo de legitimação estatal em 

caso de desvirtuamento 

Regular Probabilidade de diálogo público-privado informal 

Percepção sobre o nível de complexidade das medidas para o controle dos riscos  

Regular Complexidade para implementação de medidas preventivas 

 Elevado Complexidade para implementação de medidas repressivas 
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Nível de institucionalização na administração pública brasileira  
 

Incipiente 

 

Quadro 15 - Matriz sintética de análise sobre a pesquisa de preços com potenciais 

fornecedores e prestadores de serviços 

 

Pesquisa de preços com potenciais fornecedores e prestadores de serviços 

Ocorrência  
 

Processos administrativos no âmbito das contratações públicas 

Natureza das interlocuções 
 

Escrita 

Frequência estimada na administração pública brasileira 
 

Cotidiano 

Formalidade 

 Procedimento com previsão insuficiente em decreto e/ou regulamento 

interno 

Registro sobre as comunicações no processo administrativo 
 

Prováveis diálogos informais/extraprocessuais 

 Informação sobre a síntese das comunicações deve ser registrada 

Publicidade sobre os documentos 

 Sem previsão específica. Publicidade mediante requerimento de 

acordo com a Lei Federal nº 12.527/2011 

Amplitude de participação 

 Diálogos reservados. Possibilidade jurídica de exclusão de 

participação conjunta de potenciais interessados 

Ética  
 

Sem diretrizes éticas específicas para o diálogo público-privado 

Percepção sobre o grau de importância do diálogo público-privado para a 

administração pública 
 Alta 

Percepção sobre o grau de importância do diálogo público-privado para o 

agente econômico  
Baixa 

Percepção sobre o grau de riscos  

Regular Potencial lesivo aos interesses públicos/patrimônio público em caso 

de corrupção ou captura técnica 

Reduzido Probabilidade de ocorrência de corrupção ou de captura técnica 

Regular Potencial grau de impacto sobre o processo de legitimação estatal em 

caso de desvirtuamento 

Regular Probabilidade de diálogo público-privado informal 

Percepção sobre o nível de complexidade das medidas para o controle dos riscos  

Reduzido Complexidade para implementação de medidas preventivas 

 Elevado Complexidade para implementação de medidas repressivas 
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Nível de institucionalização na administração pública brasileira  
 

Incipiente 

 

Quadro 16 - Matriz sintética de análise sobre o road show 

 

Road show 

Ocorrência  
 

Processos administrativos no âmbito das contratações públicas 

Natureza das interlocuções 
 

Oral 

Frequência estimada na administração pública brasileira 

 Esporádico 

Formalidade 

 Procedimento sem previsão normativa 

Registro sobre as comunicações no processo administrativo 
 

Prováveis diálogos informais/extraprocessuais 

 Não há procedimento padronizado sobre o tema 

Publicidade sobre os documentos 

 Possibilidade de sigilo temporário 

 Sem previsão específica. Publicidade mediante requerimento de 

acordo com a Lei Federal nº 12.527/2011 

Amplitude de participação 
 

Possibilidade jurídica de participação popular e/ou de outros agentes 

econômicos 
 Diálogos reservados. Possibilidade jurídica de exclusão de 

participação conjunta de potenciais interessados 

Ética  
 

Sem diretrizes éticas específicas para o diálogo público-privado 

Controle  

 Sem previsão de controle específico / Sujeição ao controle interno e 

externo comum sobre as atividades da administração pública 

Percepção sobre o grau de importância do diálogo público-privado para a 

administração pública 
 Alta 

Percepção sobre o grau de importância do diálogo público-privado para o 

agente econômico  
Baixa 

Percepção sobre o grau de riscos  

Elevado Potencial lesivo aos interesses públicos/patrimônio público em caso 

de corrupção ou captura técnica 

Elevado Probabilidade de ocorrência de corrupção ou de captura técnica 

Elevado Potencial grau de impacto sobre o processo de legitimação estatal em 

caso de desvirtuamento 
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Elevado Probabilidade de diálogo público-privado informal 

Percepção sobre o nível de complexidade das medidas para o controle dos riscos  

Regular Complexidade para implementação de medidas preventivas 

 Elevado Complexidade para implementação de medidas repressivas 

Nível de institucionalização na administração pública brasileira  

 Inexistente 

 

Quadro 17 - Matriz sintética de análise sobre as negociações prévias ao acordo de 

leniência 

 

As negociações prévias ao acordo de leniência 

Ocorrência  
 

Processo administrativo sancionatório 

Natureza das interlocuções 
 

Escrita 
 

Oral 

Frequência estimada na administração pública brasileira 
 

Raro 

Formalidade 

 Procedimento com previsão insuficiente em decreto e/ou regulamento 

interno 

Registro sobre as comunicações no processo administrativo 
 

Prováveis diálogos informais/extraprocessuais 

 Informação sobre a síntese das comunicações deve ser registrada 

Publicidade sobre os documentos 

 Possibilidade de sigilo temporário 

 Sem previsão específica. Publicidade mediante requerimento de 

acordo com a Lei Federal nº 12.527/2011 

Amplitude de participação 

 Diálogos reservados. Possibilidade jurídica de exclusão de 

participação conjunta de potenciais interessados 

Ética  
 

Sem diretrizes éticas específicas para o diálogo público-privado 

Controle  

 Sem previsão de controle específico / Sujeição ao controle interno e 

externo comum sobre as atividades da administração pública 

Percepção sobre o grau de importância do diálogo público-privado para a 

administração pública 
 Alta 

Percepção sobre o grau de importância do diálogo público-privado para o 

agente econômico 
 Alta 

Percepção sobre o grau de riscos  
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 Elevado Potencial lesivo aos interesses públicos/patrimônio público em caso 

de corrupção ou captura técnica 

 Elevado Probabilidade de ocorrência de corrupção ou de captura técnica 

 Elevado Potencial grau de impacto sobre o processo de legitimação estatal em 

caso de desvirtuamento 

 Elevado Probabilidade de diálogo público-privado informal 

Percepção sobre o nível de complexidade das medidas para o controle dos riscos  

 Elevado Complexidade para implementação de medidas preventivas 

 Elevado Complexidade para implementação de medidas repressivas 

Nível de institucionalização na administração pública brasileira  
 

Incipiente 

 

Quadro 18 - Matriz sintética de análise sobre as negociações prévias ao termo de 

ajustamento de conduta (TAC) 

 

As negociações prévias ao termo de ajustamento de conduta (TAC) 

Ocorrência  
 

Processo administrativo sancionatório 

Natureza das interlocuções 
 

Escrita 
 

Oral 

Frequência estimada na administração pública brasileira 
 

Esporádico 

Formalidade 

 Procedimento com previsão insuficiente em decreto e/ou regulamento 

interno 

Registro sobre as comunicações no processo administrativo 
 

Prováveis diálogos informais/extraprocessuais 

 Informação sobre a síntese das comunicações deve ser registrada 

Publicidade sobre os documentos 

 Possibilidade de sigilo temporário 

 Sem previsão específica. Publicidade mediante requerimento de 

acordo com a Lei Federal nº 12.527/2011 

Amplitude de participação 

  Edital de convocação promovido pela administração pública 

 Diálogos reservados. Possibilidade jurídica de exclusão de 

participação conjunta de potenciais interessados 

Ética  
 

Sem diretrizes éticas específicas para o diálogo público-privado 

Controle  

 Sem previsão de controle específico / Sujeição ao controle interno e 

externo comum sobre as atividades da administração pública 
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Percepção sobre o grau de importância do diálogo público-privado para a 

administração pública 
 Alta 

Percepção sobre o grau de importância do diálogo público-privado para o 

agente econômico 
 Alta 

Percepção sobre o grau de riscos  

 Elevado Potencial lesivo aos interesses públicos/patrimônio público em caso 

de corrupção ou captura técnica 

 Elevado Probabilidade de ocorrência de corrupção ou de captura técnica 

 Elevado Potencial grau de impacto sobre o processo de legitimação estatal em 

caso de desvirtuamento 

 Elevado Probabilidade de diálogo público-privado informal 

Percepção sobre o nível de complexidade das medidas para o controle dos riscos  

 Elevado Complexidade para implementação de medidas preventivas 

 Elevado Complexidade para implementação de medidas repressivas 

Nível de institucionalização na administração pública brasileira  
 

Incipiente 

 

Quadro 19 - Matriz sintética de análise sobre as negociações prévias ao termo de 

compromisso de cessação de prática (TCC) 

 

As negociações prévias ao termo de compromisso de cessação de prática (TCC) 

Ocorrência  
 

Processo administrativo sancionatório 

Natureza das interlocuções 
 

Escrita 
 

Oral 

Frequência estimada na administração pública brasileira 
 

Raro 

Formalidade 

 Procedimento com previsão insuficiente em decreto e/ou regulamento 

interno 

Registro sobre as comunicações no processo administrativo 
 

Prováveis diálogos informais/extraprocessuais 

 Informação sobre a síntese das comunicações deve ser registrada 

Publicidade sobre os documentos 

 Possibilidade de sigilo temporário 

 Sem previsão específica. Publicidade mediante requerimento de 

acordo com a Lei Federal nº 12.527/2011 

Amplitude de participação 

 Diálogos reservados. Possibilidade jurídica de exclusão de 

participação conjunta de potenciais interessados 
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Ética  
 

Sem diretrizes éticas específicas para o diálogo público-privado 

Controle  

 Sem previsão de controle específico / Sujeição ao controle interno e 

externo comum sobre as atividades da administração pública 

Percepção sobre o grau de importância do diálogo público-privado para a 

administração pública 
 Alta 

Percepção sobre o grau de importância do diálogo público-privado para o 

agente econômico 
 Alta 

Percepção sobre o grau de riscos  

 Elevado Potencial lesivo aos interesses públicos/patrimônio público em caso 

de corrupção ou captura técnica 

 Elevado Probabilidade de ocorrência de corrupção ou de captura técnica 

 Elevado Potencial grau de impacto sobre o processo de legitimação estatal em 

caso de desvirtuamento 

 Elevado Probabilidade de diálogo público-privado informal 

Percepção sobre o nível de complexidade das medidas para o controle dos riscos  

 Elevado Complexidade para implementação de medidas preventivas 

 Elevado Complexidade para implementação de medidas repressivas 

Nível de institucionalização na administração pública brasileira  
 

Incipiente 

 

 


