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EXAME DE MINUTA DE CONTRATO 
OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 
CONCESSÃO PATROCINADA DA RODOVIA 
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PÚBLICO-PRIVADA – APROVAÇÃO COM 
RESSALVAS – NATUREZA JURÍDICA DA 
CAT E PRAZO PARA A PUBLICAÇÃO DO 
EDITAL CORRESPONDENTE 

 
 
 
 
 
  RELATÓRIO 
 
1. Vem a esta Advocacia-Geral do Estado, por meio do Ofício n.º 
455/2006, pedido de exame e emissão de parecer a respeito da minuta do 
Edital para licitação da concessão da rodovia MG-050, na modalidade de 
parceria público-privada, bem como seus anexos. 
 
2. O ilustre Consulente destaca o fato de que alguns itens do Edital ainda 
sofrerão alterações, a saber:  
 
(i) cláusula 72, item 72.2, será modificado quanto a definição da Câmara 
Arbitral a fim de permitir sua livre escolha quando da sua necessidade, 
observada a legislação vigente;  
 
(ii) o Anexo V – Quadro de Indicadores de Desempenho ainda sofrerá 
alterações técnicas em função da revisão dos indicadores e da 
compatibilização do fluxo de caixa do empreendimento;  
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(iii) relativamente às cláusulas de equilíbrio econômico-financeiro ainda está 
pendente a definição da metodologia de seu cálculo. 
 
3. A consulta pontua, outrossim, a necessidade de se analisar a respeito 
da natureza jurídica da denominada Contraprestação Adicional à Tarifa – 
CAT, mormente pelos seus efeitos tributários, tendo em vista manifestação de 
interessado quando da consulta pública realizada pelo DER/MG sobre os 
termos da minuta do Edital. 
 
4. Requer-se, ainda, esclarecimento quanto ao prazo de publicação do 
Edital à consideração das limitações impostas pela Lei Eleitoral. 
 
5. Por fim, diz o consulente que a Nota Técnica da Assessoria de 
Contratos e Licitação do DER/MG será encaminhada posteriormente. 
 
6. Registre-se o fato de que foi distribuído, na Advocacia-Geral do 
Estado, expediente que indagava sobre a natureza jurídica da CAT, tendo sido 
encaminhado à Advocacia-Contenciosa, conforme orientação do Sr. 
Advogado-Geral do Estado. 
 
7. À época, foi emitido o Parecer 04/2006, de 13 de fevereiro de 2006, 
por meio do qual recomendou-se que a consulta fosse dirigida à Receita 
Federal e à Receita Municipal, diante do fato de que os tributos incidentes 
sobre a CAT são de competência de referidas unidades federativas. 
 
8. Não obstante advertiu o referido Parecer o fato de que, 
independentemente da manifestação pretendida, não teria a resposta a ser 
dada o condão de impedir, posteriormente, a cobrança dos tributos tidos como 
devidos pelos entes políticos competentes, sujeitando-se o Estado de Minas 
Gerais às sanções legais pertinentes. 
 
9. Ao retornar aludido expediente ao DER/MG, o ilustre Procurador 
Chefe daquela Autarquia solicitou a remessa do mesmo a esta Consultoria 
Jurídica para que fosse anexado ao presente expediente para análise conjunta, 
o que ora se promove. 
 
10. De outro lado, há de se frisar o fato de que, à consideração da 
Resolução AGE n.º 157, de 25 de fevereiro de 2006, foi constituída comissão 
de estudos para analisar o Edital em foco, sendo que os ilustres Procuradores 
do Estado lotados no DER/MG incumbiram-se de proceder ao exame do 
Edital, à exceção da minuta do contrato que dele faz parte integrante, o que de 
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fato ocorreu tendo sido emitida a Nota Jurídica n.º 523/2006, que foi 
encaminhada a esta Consultoria Jurídica pelo Ofício n.º 32/06 PJU/DEJ. 
 
11. Assim, após leitura do Edital e das manifestações exaradas quando da 
consulta pública deflagrada, tem-se que, adiante, se procede à análise da 
minuta do contrato que acompanha o Edital uma vez que o exame deste 
encontra-se já realizado pelos Procuradores do Estado subscritores da Nota 
Jurídica acima referida, aprovada pelo Procurador-Chefe do DER/MG. 
 
  PARECER 
 
12. Com efeito, a matéria em apreço é nova na legislação e na doutrina 
pátrias, não tendo, até o presente momento, havido manifestação do Poder 
Judiciário a respeito das peculiaridades do contrato administrativo 
disciplinado pelas normas jurídicas que dispõem sobre as parcerias público-
privadas. 
 
13. Assim, em que pese à existência de posicionamentos doutrinários 
contrários à adoção de tal mecanismo jurídico de contratação pública, o fato é 
que a legislação federal e as estaduais já editadas sobre o assunto encontram-
se em pleno vigor e deverão, portanto, até pronunciamento definitivo do 
Judiciário, serem, ao nosso sentir, observadas. 
 
14. É que, com o devido respeito dos que pensam em contrário, nos 
incluímos dentre aqueles que enxergam ser constitucional a legislação 
disciplinadora das parcerias público-privadas, revelando-se, assim, como mais 
uma opção à disposição da Administração Pública para viabilizar 
empreendimentos de elevado valor financeiro. A propósito, cite-se escólio do 
Procurador do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Marcos Juruena Villela Souto: 
 

Pode-se concluir, assim, que os contratos examinados não violam a 
sistemática do direito brasileiro, encontrando respaldo nos arts. 22, 
XXVII, 24, I e 175, CF, merecendo apoio pelos instrumentos 
adicionais que cria para viabilizar investimentos indispensáveis e 
inadiáveis, com maior segurança dos agentes financiadores (in, 
Direito Administrativo das Parcerias, Lúmen Juris, 2005, p. 55). 

 
15.  Inicia-se, dessa maneira, pela análise da minuta do contrato, cláusula 
por cláusula, análise esta que se servirá do preclaro estudo consubstanciado na 
Nota Jurídica n.º 523/2006, emitida pelo DER/MG. 
 
  I – ASPECTOS PONTUAIS DO CONTRATO: 
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15.1. DO PREÂMBULO: O mesmo encontra-se em consonância com o 
seu propósito na medida em que dele consta a qualificação das partes 
contratantes e da entidade interveniente; a definição clara do objeto contratual 
e a identificação de que a sua exploração se dará sob o regime de concessão 
patrocinada, bem assim, há a identificação da legislação a que se submete o 
contrato. Convém, entretando, acrescer à legislação citada a Lei de 
Arbitragem, qual seja, Lei federal n.º 9.307, de 23 de setembro de 1996. 
 
15.1.1. Neste tópico, se sugere, outrossim, a exclusão da expressão “com 
cobrança de pedágio dos usuários, complementada por CONTRAPRESTAÇÃO 
ADICIONAL À TARIFA a ser paga pelo DER/MG”, constante do segundo 
parágrafo do Preâmbulo, na medida em que neste próprio parágrafo já se diz 
que a exploração se dará em regime de concessão patrocinada, sendo, pois, ao 
nosso sentir, dispensada a redundância. 
 
15.2. CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS: 
Cláusula 1 – Definições: À semelhança da Nota Jurídica n.º 523/2006, nos 
afigura imprópria a definição de conceitos jurídicos no contrato a ser 
entabulado, admitindo-se, no máximo, a mantença daqueles conceitos de 
institutos jurídicos novos decorrentes da novel legislação de parcerias 
público-privadas, os quais deverão, por essa razão, ser mantidos. 
 
Cláusula 2 – Anexos: Nada a opor. 
 
Cláusula 3 – Da Legislação Aplicável e do Regime Jurídico do Contrato: 
Nesta passagem, tem-se que há repetição da legislação já mencionada no 
Preâmbulo, o que se revela um desnecessário excesso. Logo, sugere-se a 
exclusão do item 3.2, com a correspondente renumeração dos itens 
subseqüentes. 
 
Cláusula 4 – Interpretação: Recomenda-se a manutenção da cláusula em 
questão, com a retificação da cláusula 4.2 para que, onde consta a expressão 
“CONCESSÃO ADMINISTRATIVA”, altere-se para CONCESSÃO 
PATROCINADA e, quanto à referência ao item 3.2 seja modificado de modo 
a constar à referência a legislação citada no Preâmbulo. 
 
15.3. CAPÍTULO II – OBJETO E NATUREZA DA CONCESSÃO 
PATROCINADA: 
Cláusula 5 – Objeto da concessão patrocinada: Recomenda-se a 
eliminação da caixa alta adotada para algumas palavras ao longo da cláusula, 
recomendação esta que se estende para toda a minuta do contrato, mantendo-a 
somente quando houver referência à CONCESSIONÁRIA ou ao DER/MG ou 
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a alguma das abreviações, por exemplo, CAT. No item 5.1, sugere-se a 
identificação correta do objeto ou a remissão ao Preâmbulo no qual o mesmo 
já foi definido. 
 
Cláusula 6 – Natureza da concessão patrocinada: Recomenda-se, no item 
6.1, a menção a legislação estadual a que o contrato também se submete. 
 
15.4. CAPÍTULO III – PRAZO DA CONCESSÃO PATROCINADA: 
Cláusula 7 – Prazo da Concessão Patrocinada: Nada a opor quanto ao item 
7.1. Em relação ao item 7.2, que admite a prorrogação excepcionalmente 
como mecanismo de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, 
observada a cláusula 29 da minuta do contrato, há de se ponderar que 
mencionada prorrogação deverá ater-se ao princípio da razoabilidade não se 
admitindo prorrogação por período igual ao do contrato original ou excessivo 
às necessidades reais de amortização do capital empregado no 
empreendimento, sob pena de indesejada eternização da relação contratual e 
vulneração da legislação de regência. 
 
15.5. CAPÍTULO IV – BENS DA CONCESSÃO PATROCINADA: 
Cláusula 8 – Bens integrantes da concessão patrocinada: Nada a opor. 
 
Cláusula 9 – Bens de domínio público: Nada a opor. 
 
15.6. CAPÍTULO V – CONCESSÃO PATROCINADA: 
Cláusula 10 – Disposições sobre a concessionária: Recomenda-se, a 
exemplo das considerações constantes da Nota Jurídica n.º 523/2006, a  
exclusão do item 10.2, porquanto sem previsão legal e, também, a do item 
10.4, uma vez que já consta expressamente da Lei federal n.º 11.079, de 2004 
(art. 9º, parágrafo 3º), sendo, em verdade, desnecessário sua presença no 
contrato, renumerando-se o item subseqüente. 
 
Cláusula 11 – Transferência acionária: Nada a opor. 
 
Cláusula 12 – Capital social: Nada a opor. 
 
Cláusula 13 – Prestação de informações: No item 13.1, I, recomenda-se que 
a menção as cláusulas 53, 54 e 57 seja na ordem crescente das mesmas e não 
aleatoriamente como consta da minuta em análise. 
 
Cláusula 14 – Plano de Gestão Ambiental: Nada a opor. 
 
Cláusula 15 – Plano de Gestão Social: Nada a opor. 
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Cláusula 16 – Plano de Segurança da Rodovia: Nada a opor. 
 
Cláusula 17 – Plano de localização de praças de pedágio e pedagiamento: 
Nada a opor. 
 
15.7. Capítulo VI – Financiamento: 
Cláusula 18 – Financiamento: Nada a opor. 
 
15.8. Capítulo VII – Desapropriações: 
Cláusula 19 – Responsabilidades da concessionária: Aqui de se registrar 
que tanto em relação à desapropriação quanto em relação à servidão 
administrativa competirá à concessionária tão-somente a execução do 
procedimento, mantendo-se com o Poder Concedente a titularidade de se 
declarar a necessidade da instituição ou da desapropriação ou da servidão 
administrativa, uma vez que tal ato é indelegável. 
 
Cláusula 20 – Declaração de utilidade pública: Nada a opor. 
 
15.9. Capítulo VIII – Projetos: 
Cláusula 21 – Elaboração dos projetos: O item 21.3.1 impõe ao DER/MG, 
na hipótese de sua omissão, a aceitação do projeto elaborado pela 
concessionária, não há nele ilegalidade, no entanto convém destacá-lo a fim 
de que a equipe técnica do DER/MG avalie, sob os critérios de oportunidade e 
conveniência, de sua manutenção ou não na minuta do contrato. 
 
15.10. Capítulo IX – Prestação de serviços: 
Cláusula 22 – Condições de funcionamento da rodovia: Há apenas erro de 
digitação no item 22.14.1 uma vez que o artigo que inicia a frase foi digitado 
em letra minúscula não seguindo o padrão adotado nos demais itens que 
compõem a cláusula. 
 
Cláusula 23 – Intervenções obrigatórias: Nada a opor. 
 
Cláusula 24 – Obras de recuperação funcional, de restauração da 
rodovia, e de melhoria e ampliação de capacidade: Nada a opor. 
 
Cláusula 25 – Áreas de serviço: Nada a opor. 
 
Cláusula 26 – Instalação de terceiros: Nada a opor. 
 
15.11. Capítulo X – Exploração do sistema rodoviário: 
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Cláusula 27 – Transferência de controle: Nada a opor. 
 
Cláusula 28 – Operação das intervenções obrigatórias e obras de 
melhoria e ampliação de capacidade: No item 28.1.3 reitera-se a mesma 
ponderação constante do item 15.9. supra. 
 
Cláusula 29 – Equilíbrio econômico-financeiro: Quanto ao reequilíbio do 
contrato, tem-se que a própria consulta destaca que se encontra pendente a 
definição da metodologia de cálculo, o que, de acordo com a definição 
técnica, poderá afetar o item 29.9. Trata-se, pois, de uma definição da equipe 
técnica do DER/MG, que deverá ser providenciada. No item 29.11.2.1 reitera-
se a mesma ponderação constante do item 15.9. supra. 
 
Cláusula 30 – Risco do volume de tráfego na rodovia: Nada a opor. 
 
Cláusula 31 – Revisões programadas do contrato e do plano de negócios 
da rodovia: Nada a opor. 
 
Cláusula 32 – Compartilhamento de ganhos: No item 32.2 há a 
necessidade de se identificar o que significa a sigla TIR. 
 
15.12. Capítulo XI – Quadro de Indicadores de Desempenho: 
Cláusula 33 – Quadro de Indicadores de Desempenho (QID):  Conforme 
destaca a Consulta o Anexo V que se refere ao QID ainda sofrerá alterações 
técnicas, logo há de se atentar para o fato de as mesmas, eventualmente, 
exigirem a modificação das disposições constantes desta cláusula. 
 
Cláusula 34 – Verificador Independente: Recomenda-se a inserção de item 
para que se esclareça que a contratação do Verificador Independente pelo 
DER/MG estará sujeito à Lei federal n.º 8.666, de 1993. 
 
15.13. Capítulo XII – Remuneração da concessionária: 
Cláusula 35 – Mecanismo de aferição e pagamento da contraprestação 
adicional à tarifa: Idêntica recomendação constante do item 15.13 supra 
relativamente à multa prevista no item 35.6. 
 
Cláusula 36 – Reajuste da contraprestação básica adicional à tarifa: Nada 
a opor. 
 
Cláusula 37 – Penalidade por inadimplemento do DER/MG no 
pagamento da contraprestação adicional à tarifa: Idêntica recomendação 
constante do item 15.13. supra relativamente à multa prevista no item 37.1, I. 
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Cláusula 38 – Garantia de pagamento da contraprestação adicional à 
tarifa: Em relação a esta cláusula é de se registrar que a Advocacia-Geral do 
Estado já emitiu a Nota Jurídica n.º 1.069, de 7 de fevereiro de 2006, por meio 
da qual, mediante interpretação sistemática da legislação aplicável à espécie, 
recomendou a alteração do objeto social da CODEMIG, via lei, para que a 
mesma se adequasse ao ordenamento jurídico e, em conseqüência, pudesse 
atuar como garantidora no presente contrato. Não obstante, em sede de 
esclarecimentos, foi emitida nova manifestação pela Advocacia-Geral do 
Estado registrando que a opção administrativa de manter a CODEMIG como 
garantidora sem a alteração legal de seu objeto social, opção esta fundada na 
interpretação literal do art. 8º, inciso VI, da Lei federal n.º 11.079, de 2004, 
embora não seja a ideal não revela ilegalidade, competindo, contudo, seja 
fundamentada pela autoridade competente. 
 
Cláusula 39 – Cobrança do pedágio: Nada a opor. 
 
Cláusula 40 – Reajuste da tarifa básica de pedágio: Nada a opor. 
 
Cláusula 41 – Forma de pagamento do pedágio: Nada a opor. 
 
Cláusula 42 – Isenções de pagamento do pedágio: Nada a opor. 
 
Cláusula 43 – Fontes acessórias de receita: Nada a opor. 
 
15.14. Capítulo XIII – Garantias e Seguros: 
Cláusula 44 – Garantias: Nada a opor. 
 
Cláusula 45 – Seguros: Nada a opor. 
 
15.15. Capítulo XIV – Fiscalização da concessionária: 
Cláusula 46 – Fiscalização: Nada a opor. 
 
Cláusula 47 – Não-acatamento de determinações: No item 47.2, parte final, 
alterar a redação para que conste: ... sem prejuízo do direito de a 
CONCESSIONÁRIA apresentar o recurso cabível nos termos da legislação. 
 
15.16. Capítulo XV – Responsabilidade perante terceiros: 
Cláusula 48 – Responsabilidade Geral: Nada a opor. 
 
Cláusula 49 – Contratos com terceiros: No item 49.4, recomenda-se excluir 
a expressão: “nos termos gerais da relação comitente-comissário”. 
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15.17. Capítulo XVI – Extinção da concessão patrocinada: 
Cláusula 50 – Casos de extinção: No item 50.1, V, recomenda-se à inserção 
de concordata, recuperação judicial e extrajudicial como hipóteses, também, 
de extinção da concessão. Avaliação esta que dependerá do DER/MG. 
 
Cláusula 51 – Advento do termo contratual: Nada a opor. 
 
Cláusula 52 – Encampação: Nada a opor. 
 
Cláusula 53 – Caducidade: Nada a opor. 
 
Cláusula 54 – Rescisão: Nada a opor. 
 
Cláusula 55 – Falência ou extinção da concessionária: Destaca-se esta 
cláusula a fim de que o DER/MG avalie sobre a conveniência de inserir no 
título da cláusula às hipóteses de concordata, recuperação judicial e 
extrajudicial. Ocorrendo a inclusão em apreço será necessário alterar o item 
55.2 de sorte a incluir nele, igualmente, as situações jurídicas mencionadas. 
 
Cláusula 56 – Anulação: Nada a opor. 
 
15.18. Capítulo XVII – Intervenção: 
Cláusula 57 – Intervenção: Nada a opor. 
 
15.19. Capítulo XVIII – Reversão dos bens: 
Cláusula 58 – Reversão dos bens: Nada a opor. 
 
15.20. Capítulo XIX – Sanções, penalidades e prêmio por desempenho 
excepcional: 
Cláusula 59 – Multas: Nesta cláusula pondera-se sobre a conveniência de 
definir-se um prazo único para as hipóteses recursais descritas nos itens 
59.1.4 e 59.2, uniformizando-os. 
 
Cláusula 60 – Penalidades por inexecução: Nada a opor. 
 
Cláusula 61 – Prêmio por desempenho excepcional: Nada a opor. 
 
15.21. Capítulo XX – Direitos e Obrigações dos Usuários: 
Cláusula 62 – Direitos e Obrigações: Esta cláusula visa disciplinar direitos e 
obrigações, iniciando-se pelos direitos e obrigações dos usuários e, a partir do 
item 62.2 fixa obrigações à concessionária. Ao nosso juízo, já que há cláusula 
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específica que define as obrigações da concessionária (cláusula 65) melhor 
seria transferir os itens 62.2 a 62.3, para a referida a cláusula aludida, 
procedendo-se as necessárias adaptações formais ao contrato. 
 
15.22. Capítulo XXI – Obrigações das partes: 
Cláusula 63 – Obrigações gerais das partes: Nada a opor. 
 
Cláusula 64 – Obrigações do DER/MG: Nada a opor. 
 
Cláusula 65 – Obrigações da concessionária: Nada a opor. 
 
Cláusula 66 – Caso fortuito e força maior: Nada a opor. 
 
15.23. Capítulo XXII – Alteração e execução do contrato 
Cláusula 67 – Alteração do contrato: Nada a opor. 
 
Cláusula 68 – Da execução do contrato: Nada a opor. 
 
15.24. Capítulo XXIII – Solução de divergências: 
Cláusula 69 – Divergências técnicas: À consideração da alteração do item 
72.2, tal como noticiado pelo consulente, faz-se necessário, também, alterar o 
item 69.1.3.1 de modo a se estabelecer que no caso de não haver acordo entre 
os contratantes quanto a indicação do terceiro membro do Comitê Técnico o 
mesmo seja indicado por outra entidade, por exemplo, o CREA/MG. 
 
15.25. Capítulo XXIV – Propriedade industrial e intelectual: 
Cláusula 70 – Direitos de propriedade industrial e intelectual: No item 
70.1 há a previsão de se transferir ao DER/MG gratuitamente a propriedade 
industrial e intelectual dos elementos que se revelarem necessários às funções 
que incumbem ao DER/MG, inclusive quando elaborados por terceiros 
contratados pela concessionária. Logo, há de se estabelecer à exigência de que 
a concessionária fará constar cláusula em referidos contratos da qual conste 
tal obrigatoriedade. 
 
15.26. Capítulo XXV – Arbitragem: 
Cláusula 71 – Processo de arbitragem: Nada a opor. 
 
Cláusula 72 – Solução de controvérsias: À consideração de que a Lei 
estadual n.º 14.868, de 2003, em seu art. 13, § 1º, estabelece a arbitragem 
institucional, recomenda-se que no item 72.1, a redação final do parágrafo 
expresse: ...dirimidas por arbitragem institucional; excluindo-se da frase a 
expressão restante. Já, no item 72.2 aprova-se a alteração noticiada na 
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Consulta na medida em que a eleição da instituição arbitral há de ser, quando 
for o caso, submetida a escolha dos contratantes, observada a legislação.  
 
15.27. Capítulo XXVI – Disposições diversas: 
Cláusula 73 – Acordo completo: Nada a opor 
 
Cláusula 74 – Comunicações: Nada a opor. 
 
Cláusula 75 – Publicidade da concessão patrocinada: Nada a opor. 
 
Cláusula 76 – Contagem de prazos: Nada a opor. 
 
Cláusula 77 – Exercício de direitos: Nada a opor. 
 
Cláusula 78 – Interveniente-anuente: Reporta-se, aqui, ao comentário feito 
sobre a cláusula 38, no item 15.13. supra. 
 
Cláusula 79 – Invalidade parcial: Nada a opor. 
 
Cláusula 80 – Valor estimado do contrato: Há a necessidade de se definir o 
valor estimado do contrato. 
 
Cláusula 81 – Foro: Nada a opor 
 
  II – NATUREZA JURÍDICA DA CAT 
 
16. Neste particular, tem-se que ao tempo da audiência pública foi 
questionado por um dos interessados o fato de que a CAT não se trataria 
propriamente de uma receita da concessionária, mas, sim, possuiria natureza 
jurídica de subvenção ou subsídio concedido pelo DER/MG a fim de eliminar 
eventual déficit da concessionária em face da insuficiência momentânea dos 
recursos por esta auferidos via à cobrança de tarifa. 
 
16.1 Neste sentido, aduz a Consulta que o intento da empresa interessada 
seria, ao caracterizar a natureza jurídica da CAT como sendo uma mera 
subvenção, não sujeitá-la à incidência dos impostos federais e municipal 
eventualmente exigidos, com o que traria reflexo imediato na fixação da 
proposta gerando benefícios para os cofres do DER/MG. 
 
16.2. Entretanto, ressalta a Consulta o fato de que se não prevalecente a tese 
da empresa interessada os reflexos para o contrato serão negativos uma vez 
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que, em futuro próximo, ocorrerão pleitos de reequilíbrio da equação 
financeira. 
 
17. Ao nosso juízo, a CAT, a partir da conceituação de concessão 
patrocinada que se depreende tanto da legislação federal quanto da legislação 
estadual sobre parcerias público-privadas possui natureza dúplice. 
 
17.1. Explico-me. É que servirá ela tanto para, eventualmente, subsidiar as 
atividades da concessionária em razão de insuficiência financeira representada 
pela escassez dos recursos advindos da cobrança da tarifa, o que ocorria 
normalmente nas concessões clássicas, mas, também, consiste ela em 
complementação de receita, remunerando, assim, a exemplo da tarifa, a 
própria concessionária. 
 
17.2. Ora, o item 35.1.1 da minuta do contrato dá esta demonstração ao 
conceituar a CAT, nos seguintes termos: 
 

A CONTRAPRESTAÇÃO ADICIONAL À TARIFA é o valor a ser 
pago mensalmente pelo DER/MG à CONCESSIONÁRIA, nas 
condições previstas no CONTRATO, para assegurar à 
CONCESSIONÁRIA a complementação das receitas necessárias 
para a prestação do SERVIÇO aos usuários  da RODOVIA, ... 
(destacamos) 
 

18. Aliás, a doutrina que já se debruça sobre o instituto das parcerias 
público-privdas aduz que a CAT é uma espécie de subsídio, não se tratando, 
entretanto de um subsídio apenas, vai além, como ressaltamos no item 17.1. A 
esse respeito apostila Renato Poltronieri: 
 

A concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de 
obras públicas cujo pagamento ao parceiro privado será feito por 
meio de contraprestação pecuniária composta pela tarifa cobrada 
dos usuários acrescida por um valor complementar do Poder Público 
(parceiro público). Em resumo, na parceria patrocinada o 
ressarcimento do parceiro privado será feito parte pelo usuário e 
parte pela administração contratante. (in, Parcerias Público-
Privadas e a Atuação Administrativa, Juarez de Oliveira, 2005, p. 
102). 
 

19. Em razão disto é que não nos revela juridicamente sustentável a tese 
de que a CAT, a exemplo das concessões clássicas em que a concessionária é 
remunerada apenas pela cobrança de tarifas, atuando o Poder Concedente 
eventualmente para cobrir déficits, possuiria mera natureza de subsídio. 
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19.1. Ao contrário, ela além da natureza eventual de subsídio, possui, 
sobretudo, natureza de complementação de receita, paga mensalmente, com o 
que sobre ela haverão de incidir os tributos federais e municipal identificados 
na Consulta, observada a legislação de regência de cada qual dos tributos 
aludidos. O não recolhimento da tributação em apreço, naturalmente, trará 
reflexos para o DER/MG, ante o princípio da responsabilidade tributária. 
 
20. Não obstante abre-se à concessionária, como ressaltado no Parecer 
04/2006, subscrito pelo ilustre Procurador do Estado Dr. Antônio Carlos 
Diniz Murta, a possibilidade da mesma formular consulta aos entes políticos 
competentes pela instituição dos tributos em apreço, convindo ao DER/MG 
que aguarde eventual manifestação das outras unidades da Federação a 
respeito, até lá se orienta no sentido de se reconhecer a incidência da 
tributação na parcela atinente a CAT. 
 
  III – PRAZO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL 
           LEGISLAÇÃO ELEITORAL 
 
21. A indagação posta na Consulta se refere à existência ou não de prazo 
legal para a publicação do Edital tendo em vista o ano eleitoral em curso, no 
qual, dentre outras, ocorrerão eleições majoritárias no plano estadual. 
 
22. A Lei federal n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997, em seu art. 73 
dispõe a respeito das condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas 
eleitorais, estabelecendo, em seu inciso V vedações a contratações, o que 
poderia sugerir a idéia de que se estenderia para quaisquer tipos de 
contratação. 

 
22.1 No entanto, a doutrina e jurisprudência são unânimes que o termo 
contratar constante do art. 73, inciso V aludido se refere a pessoal. Razão pela 
qual não está limitado a qualquer prazo de tempo a publicação do Edital 
pertinente a contratação aqui almejada, a qual se refere a uma concessão 
patrocinada sob o regime da legislação de parcerias público-privadas. 
 
23. Contudo é importante destacar que, embora possível à publicação do 
Edital a qualquer tempo, não será permitido a publicidade institucional desta 
contratação nos três meses que antecedem o pleito eleitoral, ou seja, a partir 
do dia 30.06.2006, ex-vi do art. 73, inciso VI, alínea b, da Lei federal n.º 
9.504, de 1997, verbis: 
 

VI – nos três meses que antecedem o pleito: 
 
[...] 
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b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham 
concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos 
atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos federais, 
estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da 
administração indireta, salvo em caso de grave e urgente 
necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral. 
 

24. Registre-se que o descumprimento do inciso acima transcrito, ensejará 
além de multa pecuniária, também, a sujeição do agente público à cassação do 
registro ou do diploma (art. 73, §§ 4º e 5º, da Lei federal n.º 9.504, de 1997, o 
último parágrafo citado na redação dada pela Lei federal n.º 9.840, de 28 de 
setembro de 1999). 
 
   CONCLUSÃO 
 
 Do que vem de ser exposto, recomenda-se sejam procedidas as 
alterações pontuais apontadas ao longo deste parecer em relação à minuta do 
contrato apresentada para exame. 
 
 Em relação a CAT, ao ser reconhecida sua natureza dúplice (subsídio 
e complemento de remuneração), entende-se que sobre ela incidirão os 
tributos mencionados na Consulta, não devendo, pois, o DER/MG deixar de 
exigi-los sob pena de incorrer em sanções legais à vista do princípio da 
responsabilidade tributária. 
 
 Quanto ao prazo para a publicação do Edital, não há restrição da 
legislação eleitoral, podendo ser publicado a qualquer tempo, o que será 
vedado é a publicidade institucional da contratação almejada no período de 3 
(três) meses que antecede as eleições, ou seja, a partir do dia 30.06.2006¸ 
inclusive. 
 
 Por fim, de se destacar que competirá ao DER/MG, por seu órgão 
técnico próprio, emitir manifestação sobre os termos do Edital e seus Anexos, 
mormente quanto às definições precisas e objetivas do QID e da metodologia 
do cálculo para o eventual reequilíbrio do contrato, manifestação esta que não 
acompanhou a Consulta, frise-se. 
 
 É como se submete à elevada apreciação superior. 
 
 Belo Horizonte, 15 de março de 2006. 
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