
Organizações integrantes do projeto Jogos Limpos 

Dentro e Fora dos Estádios, com o apoio das Aentidades e demais organizações signatárias desta 

nota, vêm a público se pronunciar sobre o Regime 

Diferenciado de Contratação Pública (RDC) para as obras 

da Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos e 

Paraolímpicos de 2016, aprovado, na noite de quarta-feira 

(15/6), pela Câmara dos Deputados. 

Desde sua proposição em 2010, o RDC vem trazendo 

questões controversas. A versão votada pelos deputados 

federais traz uma complicação ainda maior. O artigo 6º. do 

Projeto de Lei de Conversão 17, de 2011, estabelece que, 

enquanto durar o processo de licitação, todos os orçamentos 

prévios produzidos pelo governo serão sigilosos. 

As justificativas para esse sigilo não nos parecem 

suficientes. Segundo declarações da Secretaria de 

Relações Institucionais ao jornal Folha de S.Paulo, a 

divulgação dos preços diminuiria a competição. 

Essa argumentação, além de ferir os princípios 

constitucionais da publicidade e da moralidade nos 

processos de contratações públicas, não justifica a edição 

de lei para esse fim. Instrumentos como os créditos 

adicionais (art. 41 da Lei 4320/64) já permitiriam resguardar 

os dados públicos de ações de possíveis cartéis.

As dotações orçamentárias da Copa de 2014 e da Olimpíada 

de 2016 poderiam ser executadas por meio da 

suplementação de recursos. A reserva de contingência 

poderia financiar a diferença entre os recursos previstos na 

lei orçamentária e os gastos efetivos, tudo de forma 

transparente e de acordo com os princípios constitucionais.

O entendimento do Supremo Tribunal Federal, conforme seu 

Informativo 628, segue no mesmo sentido: “A Administração 

deve observar, sempre, os princípios estabelecidos no caput 

do art. 37 da CF. Dentre eles, têm destaque os princípios da 

impessoalidade, expressão da isonomia (art. 5º., caput), e da 

publicidade, decorrência da idéia de transparência e do 

princípio republicano (CF, art. 1º., caput)”.

Além de constituir um dos meios de legitimação da 

administração pública, pressuposto necessário à 

efetivação da participação popular, o princípio da 

publicidade administrativa caracteriza-se como direito 

fundamental do cidadão, indissociável do princípio 

democrático. 

Significa dizer que os atos da administração não podem 

desenvolver-se em segredo. O princípio da publicidade é 

tema central dos regimes democráticos e só pode ser 

mitigado em situações excepcionais e com fundadas 

justificativas, o que não é o caso da realização de 

investimentos necessários para os eventos da Copa e da 

Olimpíada.

O sigilo que se pretende também se choca com a Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF), cujo princípio fundamental 

pressupõe a ação transparente como meio de prevenir 

riscos e corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das 

contas públicas (art. 1º., § 1º.), não raras vezes 

comprometido pela prática de corrupção. 

Para coibir essa prática, o Estatuto Fiscal, com redação 

dada pela Lei Complementar nº. 131, de 2009, assegura a 

transparência mediante a “l iberação ao pleno 

conhecimento e acompanhamento da sociedade, em 

tempo real, de informações pormenorizadas sobre a 

execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos 

de acesso público” (art. 48, parágrafo único, I). 

Nessa esteira, a LRF determina que todos os entes da 

Federação, sem exceção, disponibilizarão a qualquer 

pessoa física ou jurídica o acesso a informações referentes 

à despesa, exigindo a divulgação de todos os atos 

praticados pelas unidades gestoras, inclusive no que se 

refere ao procedimento licitatório (art. 48-A, I). 

Trata-se de lei complementar exigida pelo artigo 163 da 

Constituição Federal que não pode ser alterada por lei 

ordinária, tampouco por medida provisória.

O sigilo aprovado para o RDC impede o acompanhamento 

da aplicação dos recursos públicos em investimentos 

expressivos, como os da Copa do Mundo de 2014 e da 

Olimpíada de 2016. Grandes aumentos nos custos dos 

projetos, como os que ocorreram durante os Jogos 

Panamericanos no Rio de Janeiro, em 2007, poderiam 

passar desapercebidos.

Ao não permitir a divulgação dos orçamentos prévios, a 

medida impede uma atuação preventiva da sociedade que 

contribua para evitar a prática de corrupção nos 
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procedimentos licitatórios. As rotinas dos órgãos oficiais de 

controle também ficam prejudicadas sem a ampla 

publicidade das informações, exigindo requerimento de 

todos os atos, o que torna o controle menos efetivo.

Nunca é demais relembrar que a sociedade brasileira paga 

caro pelas práticas de corrupção, as quais, não raras vezes, 

têm origem em desvios ocorridos nos processos licitatórios.

Com esse cenário, não há razão para reduzir a 

transparência e instituir o sigilo injustificável na gestão 

pública, cujo resultado não será outro senão o 

estabelecimento de um campo fértil para práticas de 

corrupção. 

Citando recente declaração do ex-presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva acerca do debate da publicidade dos arquivos 

governamentais, “o povo tem mais é que saber”.

Nesse sentido, as entidades e organizações signatárias 

desta nota vêm a público manifestar as seguintes 

considerações sobre o RDC:

1) Criação da modalidade de Contratação Integrada, sem a 

necessidade de apresentação do Projeto Básico. Pela 

medida aprovada, toda licitação relacionada à Copa e à 

Olimpíada deve ser realizada preferencialmente com base 

num “anteprojeto de engenharia”, terminologia genérica 

que não inclui, por exemplo, tomada inicial de preços dos 

materiais necessários para obras de engenharia. A falta de 

um projeto básico pode ser ruim tanto para o poder público, 

que pode receber uma obra mais cara ou de pior qualidade, 

como para a empresa que realize a obra, caso as cobranças 

por parte do governo fiquem muito além dos recursos que 

recebeu para realizar as obras;

2) Exclusão, no RDC, de limites para a modificação dos 

gastos de até 25% em obras de construção e 50% para 

reformas. Essa medida pode provocar um expressivo 

aumento nos gastos públicos e gerar dificuldades no 

controle social de investimentos de grande porte;

3)Definição das obras do RDC como responsabilidade dos 

grupos gerenciadores da Copa e da Olimpíada. 

Praticamente qualquer intervenção nas cidades-sede pode 

ser considerada como parte da preparação para a Copa de 

2014 e contratada pelo RDC. A medida convertida em lei 

não institui critérios e limites claros para os grupos 

executivos das cidades-sede da Copa e para a Autoridade 

Pública Olímpica que determinem o que é ou não uma obra 

necessária para a realização dos eventos;

4) Inclusão do RDC na MP 527. A regulamentação do RDC 

deveria ser feita por meio de um instrumento legislativo 

próprio, e não incluída em uma medida provisória editada 

para assunto completamente diferente. Essa prática, 

embora comum em nosso país, é extremamente nociva à 

democracia. Matéria sobre licitações e contratações por 

parte da administração pública direta e indireta está inserida 

no rol de competências constitucionais privativas da União e 

deve ser disciplinada sob forma de normas gerais 

nacionais, as quais devem ser igualmente aplicadas pelas 

três esferas de governo. Essa prática dificulta a clareza das 

propostas e do que está sendo discutido no Congresso 

Nacional.

Entidades signatárias:


