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O

Tribunal de Contas da União
fiscaliza os processos de desestatização realizados pela
Administração Pública Federal, compreendendo as privatizações de empresas, as concessões e
permissões de serviço público, as contratações das Parcerias Público-Privadas
(PPP) e as outorgas de atividades econômicas reservadas ou monopolizadas
pelo Estado.

INSTRUÇÃO NORMATIVA 81,
DE 20/6/2018
A IN 81/2018 institui o novo modelo
de fiscalização dos processos de desestatização realizados pelo Poder Público e foi elaborada para aprimorar
a dinâmica do acompanhamento das
desestatizações, em especial, no que
se refere aos ritos processuais internos
e à seletividade da atuação do TCU.

Missão
Aprimorar a Administração Pública em benefício da
sociedade por meio do controle externo
Visão
Ser referência na promoção de uma Administração
Pública efetiva, ética, ágil e responsável
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Obs.: Essa norma se aplica a todos os
procedimentos de desestatização que
tiverem edital publicado a partir de
1º/1/2019, bem como a todos os contratos ou termos aditivos para prorrogação ou renovação de concessões ou
permissões celebrados após essa data.
A norma prevê, ainda, que os processos
já autuados ou que vierem a ser autuados até 31/12/2018 permanecerão
submetidos aos ritos estabelecidos nas
INs 27/1998, 46/2004 e 52/2007, que
foram revogadas.

CONSOLIDAÇÃO DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS SOBRE O TEMA
A IN 81/2018 disciplina:
• a fiscalização dos processos de desestatização realizados pela
Administração Pública Federal, compreendendo as privatizações de empresas, as concessões e permissões de serviço público, as contratações das Parcerias Público-Privadas (PPP) e as
outorgas de atividades econômicas reservadas ou monopolizadas pelo Estado;
• os processos de outorga de concessão ou de permissão de serviços públicos que se enquadram nos casos de inexigibilidade ou
dispensa de licitação, previstos em lei específica.

APERFEIÇOAMENTO DO ACOMPANHAMENTO
DAS DESESTATIZAÇÕES A CARGO DO TCU
A nova regra prevê o fim dos múltiplos estágios de acompanhamento dos processos de privatização de empresas estatais, de concessão e de permissão de serviço público, de contratação de Parcerias Público-Privadas e de outorga de atividades econômicas reservadas ou monopolizadas pelo Estado. Assim, permite ao Tribunal:
•
•

priorizar a relevância, materialidade e oportunidade;
fiscalizar as desestatizações de maior risco.

PLANEJAMENTO DOS PROCESSOS DE ANÁLISE
DE DESESTATIZAÇÃO NO TCU (ART. 2º E ART. 10º)
Em até 150 de antecedência da data prevista para a publicação
do edital, os órgãos gestores dos processos de desestatização
deverão enviar ao Tribunal extrato, contendo:
•
•
•
•
•

descrição do objeto da licitação;
previsão de investimentos;
relevância;
localização dos empreendimentos; e
cronograma do processo licitatório.

Em até 150 dias de antecedência da data de assinatura dos contratos ou dos termos aditivos para prorrogação ou renovação
de concessões ou permissões, inclusive as de caráter antecipado,
os gestores deverão enviar ao TCU os extratos dos contratos ou
termos aditivos, contendo:
•
•
•
•

descrição sucinta do objeto;
condicionantes econômicas;
localização;
cronograma da prorrogação e normas autorizativas.

ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO AO TCU (ART. 3º, 4º E 5º)
Em até 90 dias de antecedência da data de
publicação do edital licitatório, os gestores
deverão enviar ao TCU os EVTEAs – Estudos
de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental; as minutas do edital, com anexos; a minuta do contrato e o caderno de encargos; os
resultados das audiências públicas; e demais
documentos para a formalização da desestatização, listados nos arts. 3º, 4º ou 5º.

ANÁLISE TÉCNICA E JULGAMENTO
PELO PLENÁRIO DO TCU (ART. 9º)
Em até 75 dias do recebimento de todos os
documentos do processo de acompanhamento
da desestatização, a unidade técnica do TCU
deverá remeter a proposta de mérito para o
Relator.
Nos casos complexos, o Ministro Relator poderá fixar prazo superior aos 75 dias para a
análise desse acompanhamento.

