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“[...] existem grandes esforços em discutir uma ‘autonomia’ das agências reguladoras 
independentes, sem que se aperceba que, quando a Constituição desejou assegurar margens 
de autonomia, fê-lo por meio de mecanismos inquestionáveis. Foi o que se passou com os 
Tribunais de Contas.

Nesse contexto, a obra de Benjamin Zymler e de Guilherme Henrique de La Rocque 
Almeida apresenta dupla relevância.

Em primeiro lugar, trata-se de uma tentativa de construção sistemática e sistêmica da 
atividade de controle desempenhada pelo Tribunal de Contas, sem subordinar o tratamento 
a outros institutos e rejeitando a abordagem secundária que até o presente tem caracterizado 
outros estudos.

Em segundo lugar, a obra se volta ao exame de uma das faces mais problemáticas do 
instituto do controle. Trata-se de examinar o controle externo sobre concessões de serviços 
públicos e parcerias público-privadas. A relevância que esses instrumentos adquiriram para 
o florescimento do chamado ‘Estado-Regulador’ sempre despertou a enorme preocupação 
teórica e prática quanto ao controle estatal correspondente. A atuação dos Tribunais 
de Contas, nesse campo, reflete um processo de aprendizagem e aperfeiçoamento, que 
permanece ignorado pela esmagadora maioria da Nação e da doutrina. A obra apresenta 
ao público os resultados dessa evolução (que ainda não se encontra acabada).
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Mas há outro ângulo que exige destaque. A obra fornece subsídios extraordinariamente 
relevantes sobre a experiência da implantação de concessões e parcerias público-privadas 
no estrangeiro, daí extraindo meditações imprescindíveis para assegurar que os esforços 
nacionais promovam a efetiva satisfação dos direitos fundamentais e a satisfação do que se 
usa denominar de interesse público. 

Não me parece possível que qualquer esforço sério de levar a cabo os projetos de parceria 
público-privada, no Brasil, possa ignorar as informações, as meditações e as advertências 
trazidas pelos autores. Essas virtudes asseguram ao livro a condição de marco doutrinário 
para o pensamento jurídico brasileiro no setor examinado.”

Marçal Justen Filho
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