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Introdução 
A parceria entre o setor público e o setor privado surgiu no Brasil principalmente a 

partir dos anos 90, com a flexibilização do monopólio estatal, as privatizações e a concessão 
da prestação dos serviços públicos e da exploração de atividades até então reservadas ao 
Estado. 

Latu senso, pode-se dizer que as Parcerias Público-Privada são múltiplas e contínuas 
relações negociais estabelecidas entre o Poder Público e a iniciativa privada, proporcionando, 
por responsabilidade destes, o desenvolvimento de atividades que sejam de alguma maneira 
de interesse da coletividade. 

Nesse contexto, as parcerias entre a Administração Pública e as entidades privadas – 
concessões públicas, contratos de gestão com organizações sociais (OSs) e termos de parceria 
com organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIPs) – se diferenciam dos 
contratos entre ambas, pois estes ou não constituem relação contínua ou não instituem 
interesses comuns juridicamente relevantes [1].  

Por outro lado, há demandas sociais e infraestruturais em relação às quais este tipo de 
parceria não se mostra vantajosa ou atrativa para a iniciativa privada e a Administração 
Pública não possui recursos para supri-las diretamente. Por isso, inicialmente em âmbito 
estadual e em seguida federal, surgiram projetos de lei visando a instituição de um novo 
modelo de parceria, a Parceria Público-Privada, stricto senso. 

O Estado de Minas Gerais foi o primeiro estado a editar lei sobre o assunto, a Lei 
Estadual nº 14.868/2003, que dispõe sobre o Programa Estadual de Parcerias Público-Privada, 
seguida pela Lei nº 11.688/2004, do Estado de São Paulo, e pela Lei nº 12.234/2005, do 
Estado do Rio Grande do Sul. Em âmbito federal, editou-se a Lei nº 11.079/2004, a 
denominada “Lei das Parcerias Público-Privadas”. 

Do mesmo modo, em 2006, o Estado de Minas Gerais realizou o primeiro programa de 
Parceria Público-Privada no Brasil, na área de infraestrutura rodoviária, com a licitação para a 
concessão patrocinada, conceituada a seguir, da exploração de dois trechos da Rodovia MG-
050, que conecta a região metropolitana de Belo Horizonte ao Estado de São Paulo. 

O setor de infraestrutura rodoviária é de suma importância para o desenvolvimento de 
um país em que, segundo dados do Instituto Brasileiro de Logística, aproximadamente 63% 
do total de carga transportada ocorre por via rodoviária [2]. Entretanto, o Estado não possui 
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recursos para ampliar, reformar e conservar todas as rodovias existentes no país ou construir 
novas rodovias para interligar regiões. 

Desta maneira, a concessão da prestação do serviço público de reestruturação, 
renovação e complementação de rodovias revela-se como alternativa interessante para o Poder 
Público. Porém, existem rodovias ou trechos de rodovias em que a concessão pública regida 
pela Lei nº 8.987/1995, a “Lei Geral das Concessões”, não é atrativa à iniciativa privada, 
mostrando-se necessário um complemento às tarifas cobradas dos usuários, que será arcado 
pelo Poder Concedente, ou contraprestação arcada integralmente pela Administração Pública, 
ambos os casos na forma de Parcerias Público-Privadas. 

Objetivos 
Com evidência de ser desfavorável às empresas privadas a exploração de rodovias tendo 

como remuneração somente as tarifas cobras dos usuários, visa-se analisar as Parcerias 
Público-Privadas como uma maneira para desenvolver o setor de infraestrutura rodoviária 
nacional, em especial a partir do exemplo relativo à Rodovia MG-050. 

Metodologia 
Inicialmente, serão apresentadas as especificidades da contratação dos entes privados 

realizada pela Administração Pública por meio das modalidades de Parcerias Público-
Privadas. 

Em seguida, restringindo-se ao setor de infraestrutura rodoviária, analisar-se-á o 
relevante papel das Parcerias Público-Privadas como incentivo às empresas privadas 
investirem neste setor, proporcionando a expansão e manutenção da malha rodoviária 
nacional. 

Por fim, examinar-se-á o contrato de concessão da Rodovia MG-050, primeiro exemplo 
de Parceria Público-Privada no sistema rodoviário no Brasil. 

As Parcerias Público-Privadas no Brasil 
Conforme introduzido acima, as parcerias entre o Estado e a iniciativa privada podem 

ser vistas em dois âmbitos, amplo ou estrito. Consideram-se Parcerias Público-Privada, de 
maneira genérica, os múltiplos vínculos negociais, com os quais a iniciativa privada realiza 
investimentos no desenvolvimento de atividades de interesse público, que deveriam ser 
exercidas pelo próprio Estado, mas que são concedidas ao particular por meio de parceria, 
destacando que a responsabilidade recai sobre os particulares. 

Constata-se que o objetivo das parcerias estatais com empresas privadas é transferir a 
responsabilidade do atendimento de demandas da coletividade ou do próprio Estado ao 
particular, a partir de contratos contínuos de interesse comum juridicamente relevante, uma 
vez que a gestão direta pela Administração Pública não é sempre possível ou a melhor opção 
para atender ao interesse geral. 

Assim, são exemplos de vínculos negociais considerados parcerias entre o Pode Público 
e os particulares os contratos administrativos de concessão de serviços ou obras públicas, 
regidos pela Lei 8.987/1995, os contratos de gestão com organizações sociais, cuja 
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regulamentação é exercida pela Lei nº 9.637/1998, e os termos de parceria com organizações 
da sociedade civil de interesse público, previstos pela Lei nº 9.790/1999. 

Tendo em vista a dificuldade estatal em prestar determinados serviços essenciais para o 
desenvolvimento nacional, considerando a falta de disponibilidade de recursos financeiros por 
parte da Administração Pública, a maior eficiência da gestão do setor privado [3] e 
incapacidade de remuneração das concessionárias pela simples exploração da atividade, criou-
se um novo tipo de concessão, o instituto denominado Parcerias Público-Privadas, em sentido 
estrito. 

A primeira legislação sobre as Parcerias Público-Privadas foi a Lei do Estado de Minas 
Gerais nº 14.868/2003, instituindo o Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas, 
seguida pela Lei nº 14.869/2003, do mesmo estado, que criou o Fundo de Parcerias Público-
Privada de Minas Gerais, entidade contábil sem personalidade jurídica, responsável pela 
sustentação financeira do Programa Estadual de Parcerias Público- Privadas. Ainda em 
âmbito estadual, os Estados de São Paulo e Rio Grande do Sul editaram a Lei nº 11.688/2004 
e a Lei nº 12.234/2005, respectivamente. 

No entanto, era necessária a edição de lei federal versando sobre as normas gerais no 
que diz respeito à contratação de Parcerias Público-Privadas nos âmbitos da União Federal, 
Estados-membros, Distrito Federal e Municípios. Deste modo, publicou-se a Lei nº 11.079, 
em 30 de dezembro de 2004, a qual caracterizou as Parcerias Público-Privadas como 
contratos administrativos de concessão e previu duas modalidades, a concessão patrocinada e 
a concessão administrativa, conforme consta no artigo 2º da referida lei. 

Os dois primeiros parágrafos do mencionado artigo 2º definem as modalidades de 
Parcerias Público-Privadas, cujo objetivo é gerar compromissos financeiros estatais firmes e 
de longo prazo, como se verifica: 

 
“Art. 2º Parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão, na 
modalidade patrocinada ou administrativa. 
§1º Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de 
que trata a Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando envolver, adicionalmente à 
tarifa cobrada dos usuários contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro 
privado. 
§2º Concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que a 
Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de 
obra ou fornecimento e instalação de bens. (...)” 
 
A Lei das Parcerias Público-Privadas instituiu normas disciplinando sobre o 

oferecimento de garantia de pagamento adicional de tarifa pelo Poder Concedente aos 
concessionários de serviços ou obras públicas, o que já havia sido previsto pela Lei 
8.987/1995. Entretanto, a viabilidade prática dependia da criação de garantias para proteger o 
concessionário contra o inadimplemento estatal. Neste cenário, criou-se a modalidade 
concessão patrocinada – concessão de serviço público, que pode incluir exploração de obras 
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públicas, envolvendo, além da tarifa tradicionalmente paga pelos usuários à concessionária, 
contraprestação pecuniária estatal [4]. 

A concessão patrocinada será outorgada somente a sociedades de propósito específico, 
nos termos do artigo 9º da Lei nº 11.079/2004, e tem como remuneração a combinação da 
tarifa cobrada aos administrados com a contraprestação pecuniária paga pelo Poder 
Concedente. Ou seja, faz-se por necessário que a remuneração das concessões patrocinadas 
seja por via pública e por via particular, sendo caso de concessão administrativa quando a 
remuneração se dê somente por contraprestação pública ou concessão comum se a 
remuneração ocorrer somente pela tarifa paga pelos administrados. 

A concessão administrativa é uma nova opção contratual para a Administração Pública 
obter serviços de infraestrutura penitenciária, policial, educacional, por exemplo, deixando a 
cargo do particular o detalhamento e meios empregados para sua efetivação, o qual deverá 
assumir os encargos de investimento e implementação. Porém, o Estado é o responsável pelo 
pagamento integral da contraprestação pelo serviço concedido. 

Deve-se destacar que, nesta modalidade de parceria, a remuneração do capital ocorre a 
longo prazo e vinculada ao resultado da exploração da concessão, assim como na concessão 
patrocinada, entretanto a contraprestação estatal não necessariamente deverá ser em forma de 
pecúnia. A contraprestação poderá ser feita por ordem bancária, cessão de créditos não 
tributários, outorga de direitos em face à Administração Pública, outorga de direitos sobre 
bens públicos dominicais ou por outros meios admitidos por lei [5]. Por sua vez, a 
remuneração da concessionária por meio do recebimento de tarifas dos administrados 
especificamente para remunerar o serviço prestado, como evidenciado na concessão comum, 
descaracterizaria a concessão administrativa [6], tendo em vista que esta modalidade de 
Parceria Público-Privada é empregada justamente nos casos em que a usuária do serviço é a 
própria Administração Pública, mesmo que de maneira indireta. 

Logo, nota-se que as concessões administrativas podem ocorrer de duas maneiras, 
serviços de prestação direta ao Estado e serviços públicos, dos quais a Administração Pública 
é usuária indireta. 

A concessão administrativa de serviços públicos é caracterizada pela prestação 
diretamente aos administrados sem cobrança de tarifas, quando a concessionária será 
remunerada pela Administração Pública. Desta forma, o Poder Concedente será usuário 
indireto, uma vez que este é o detentor dos direitos e responsabilidades econômicas que 
recairiam sobre os usuários. 

A concessão administrativa de serviços ao Estado, por sua vez, tem por objeto o 
oferecimento de utilidades à própria Administração Pública, que será usuária direta dos 
serviços e remunerará a contratada. Neste caso, o investimento realizado pela concessionária 
visará a criação, ampliação ou recuperação de infraestrutura necessária a prestação do serviço 
público diretamente pelo Poder Concedente. O patrimônio da infraestrutura necessária para a 
prestação estatal do serviço será da concessionária até a amortização, podendo ser revertido 
ao Poder Concedente ao término do contrato. 
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Da mesma forma que ocorre na concessão patrocinada, a empresa ou consórcio 
vencedor do leilão deverá constituir uma sociedade de propósito específico, que receberá a 
outorga para implantar e gerir o objeto da parceria. 

Portanto, com o advento da Lei das Parcerias Público-Privadas, passam-se a ter as 
concessões patrocinadas, concessões administrativas e concessões comuns, estas 
caracterizadas pelo não o pagamento por parte do Estado de tarifa adicional, conforme 
previsto pelo artigo 2º, §3º da Lei 11.079/2004, e regidas pela Lei 8.987/1995. 

No que diz respeito à licitação para a contratação de Parcerias Público-Privadas, o 
modelo adotado deverá ser a concorrência, regida pelas Leis nºs 8.987/1995 e 8.666/1993, de 
acordo com o artigo 10 da Lei nº 11.079/2004, sendo difícil a adoção de outra modalidade, 
tendo em vista o alto valor do contrato de concessão [7]. 

No que diz respeito à escolha da proposta, o artigo 12, II da Lei das Parcerias Público-
Privadas estabelece que poderão ser utilizados como critérios de julgamento os critérios 
previstos pelos incisos I e V do artigo 15 da Lei nº 8.987/1995, quais sejam, o menor valor da 
tarifa do serviço público a ser prestado e a melhor proposta em razão da combinação dos 
critérios de menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado com o de melhor técnica, 
além do menor valor da contraprestação a ser paga pela Administração Pública e melhor 
proposta em razão da combinação do menor valor de contraprestação com a melhor técnica, 
de acordo com as proporções estabelecidas no edital. 

Os contratados de concessão regidos pela Lei 11.079/2004 deverão observar o 
investimento mínimo de vinte milhões de reais e o período de prestação do serviço não 
inferior a cinco anos, nos termos do artigo 2º, §4º, I e II da lei em análise. Mostra-se relevante 
destacar que, a duração de cada contrato de concessão deverá considerar a amortização dos 
investimentos realizados e não poderá exceder a trinta e cinco anos, incluindo eventual 
prorrogação, de acordo com o artigo 5º, I desta lei. 

Ademais, conforme apresentado acima, a remuneração da concessionária dependerá dos 
resultados obtidos em sua atuação, não derivando automaticamente da prestação do serviço. 
Desta forma, tornou-se possível a obtenção de serviços em que o particular investe na criação 
de infraestrutura pública necessária à existência do serviço e ajuda a executá-lo. 

Por fim, dois pontos devem ser mencionados. O primeiro é a impossibilidade de uma 
empresa estatal ser concessionária em uma Parceria Público-Privada, uma vez que a 
Administração Pública é proibida de ser titular da maioria do capital votante da sociedade 
criada para atender ao fim da concessão, nos termos do artigo 9º, § 4º da Lei nº 11.079/2004. 
Já o segundo é a criação do Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas, ente 
governamental federal dotado de personalidade jurídica própria de direito privado, cuja 
finalidade é prestar garantia de pagamento de obrigações pecuniárias assumidas pelos 
parceiros públicos federais em virtude das parcerias em estudo, conforme o artigo 16 da Lei 
das Parcerias Público-Privadas [8]. 

Desenvolvimento do Setor Rodoviário Nacional através de PPPs 
No que diz respeito ao transporte de cargas em território brasileiro, não há que se 

questionar a precariedade do setor ferroviário, os altos preços do transporte de cargas por via 
aérea e o fato de que a via marítima não alcança a totalidade do país. Assim, a infraestrutura 
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rodoviária é de extrema importância para o desenvolvimento nacional, tendo em vista que o 
transporte rodoviário de cargas, regido pela Lei nº 11.422/2007, equivale a cerca de 2/3 da 
matriz nacional de movimentação de carga. 

Todavia, apesar de sua natureza estratégica na economia nacional, o setor público 
brasileiro ainda está impossibilitado de atender às necessidades de investimento em 
infraestrutura que o país requer, justificado pela escassez de recursos financeiros, uma vez que 
grande parte da receita é destinada às áreas consideradas pela Constituição Federal de 1988 
como prioritárias, quais sejam, segurança, previdência, saúde e educação [9]. 

Tendo em vista a falta de recursos estatais para viabilizar o desenvolvimento da 
infraestrutura rodoviária nacional, a Administração Pública necessita transmitir para a 
iniciativa privada, por meio de concessões, a exploração das rodovias. Isso possibilitará a 
expansão deste setor com a construção, extensão e manutenção de rodovias, atendendo à 
demanda de crescimento. 

Tradicionalmente, a outorga da exploração de uma rodovia é feita por meio de 
concessão comum, segundo apresentado acima, caracterizada pelo fato de a remuneração do 
ente privado ocorrer integralmente através das tarifas, as quais são cobradas dos 
administrados usuários daquela rodovia. Contudo, há rodovias em que apenas a cobrança de 
pedágios não viabiliza a amortização dos investimentos realizados pelas empresas privadas 
em sua construção, expansão ou manutenção, ao longo do prazo de concessão. 

Diante disso, a concessão de rodovias por meio de Parcerias Público-Privadas parece 
interessante tanto à Administração Pública, quanto ao ente privado que deseja atuar neste 
setor de infraestrutura, conforme será explicado abaixo. Novamente, as Parcerias Público-
Privadas possuem duas modalidades, a concessão patrocinada e a concessão administrativa, as 
quais sempre envolvem aporte de recursos pelo Poder Público. 

Ressalta-se que o modelo mais indicado para a concessão de rodovias é a concessão 
patrocinada, considerando o fato de que a remuneração será composta pela cobrança de tarifas 
aos usuários administrados, na forma de pedágio, e contraprestação pecuniária paga pelo 
Poder Concedente, a qual dependerá do desempenho da concessionária na implementação do 
objeto da concessão. Neste caso, a remuneração do parceiro privado não recai somente sobre 
os cofres públicos, tendo em vista que a rodovia concedida terá um fluxo de usuários 
suficiente para a depreciação dos investimentos privados ocorrer de acordo com as 
características desta modalidade de Parceria Público-Privada, contudo insuficiente para ser 
concedida nos moldes da Lei Geral de Concessões. 

Por sua vez, a concessão administrativa deverá ser a opção para a concessão de 
rodovias de pouca movimentação, caso em que não haverá a cobrança de tarifas dos 
administrados e a remuneração da concessionária será integralmente responsabilidade do 
Pode Concedente. Ao fim, a Administração Pública arcará com os investimentos realizados 
pelo parceiro privado, entretanto a Parceria Público-Privada ainda assim é mais vantajosa que 
a atuação direta do Estado. Isso se deve pelo fato de que os investimentos, inicias e de 
manutenção, serão realizados pelo ente privado e a dívida pública se alongará pelo período da 
concessão, que poderá ser de até trinta e cinco anos, fator relevante ao considerar que a 
maioria dos entes da federação não dispõe de todo o recurso necessário para implementar 
diretamente grandes melhorias na infraestrutura rodoviária de sua competência. 
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Desta maneira, as Parcerias Público-Privadas, mesmo que na modalidade 
administrativa, são um meio importante para viabilizar a melhoria da infraestrutura rodoviária 
nacional sem comprometer o orçamento público, com relação ao qual se nota que as verbas 
públicas não são direcionadas a este setor. 

Avoca-se ainda que a Parceria Público-Privada é uma maneira de melhor gerir os 
recursos nacionais, nos termos do trecho abaixo em destaque: 

 
“(...) os fluxos de capitais públicos e privados são levados a cooperar em projetos que 
não apenas atendam os objetivos de lucratividade e de redução de riscos, mas também 
tenham grande alcance social e de desenvolvimento econômico geral, dando maior 
eficiência aos recursos financeiros de toda a sociedade, recursos esses escassos no 
nosso país.” [10] 
 
Portanto, as Parcerias Público-Privadas têm o condão de combinar esforços públicos e 

privados, os quais poderão viabilizar o desenvolvimento da infraestrutura do setor rodoviário, 
de forma que o parceiro privado terá, desde que atinja às metas de qualidade ao prestar o 
serviço concedido, garantia de remuneração efetuada pela Administração Pública, em todo ou 
em parte, e o parceiro público transferirá à iniciativa privada os riscos envolvidos na 
concessão e o ônus do investimento na construção, ampliação e manutenção da rodovia 
concedida, tendo em vista sua incapacidade financeira. 

Análise da Concessão Patrocinada da Rodovia MG-050 
A concessão de dois trechos da Rodovia MG-050, que conecta a região metropolitana 

de Belo Horizonte ao Estado de São Paulo, foi o primeiro contrato de concessão de Parceria 
Público-Privada no Estado de Minas Gerais e no setor rodoviário nacional, considerado hoje 
como um dos projetos mais importantes em andamento no Brasil, já que seu objeto é uma 
rodovia de 372 km, responsável pelo escoamento da produção do estado mineiro. O projeto da 
concessão da MG-050 prevê a recuperação, ampliação e manutenção dos trechos da rodovia 
concedidos, pelo período de vinte e cinco anos, e o valor total do investimento privado está na 
ordem de R$ 650.000.000,00 [11]. 

O grupo vencedor da licitação do projeto foi o Consórcio de Infraestrutura Bertin-
Equipav (CIBE), lastreado pelos grupos Bertin e Equipav, grandes atuantes no setor de 
infraestrutura, cabendo à Equipav S.A. liderar o consórcio na participação da concorrência 
pública do tipo menor contraprestação pecuniária, realizada pelo Governo do Estado de Minas 
Gerais. Como exigido em lei [12], constituiu-se uma sociedade de propósito específico, a 
Concessionária Nascente das Gerais, detentora da concessão em questão [13]. 

Iniciando a análise do contrato de concessão [14], deste figuram como partes a 
Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas, legitimada pela lei mineira para 
contratar por ser parte do Estado de Minas Gerais [15], e a concessionária da rodovia. Como 
intervenientes-anuentes têm-se a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas 
Gerais e o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. 
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Com relação às disposições gerais do contrato, deve-se destacar que a contraprestação 
pecuniária será paga pela Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas e garantida 
pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais [16]. Além disso, ressalta-
se que o contrato é regido por preceitos de Direito Público, uma vez que é um contrato 
administrativo, o que resguarda à Administração Pública as prerrogativas próprias deste tipo 
de contrato, como a alteração unilateral, com o objetivo de atender ao interesse público, a 
rescisão unilateral nos casos previstos em lei, a fiscalização e aplicação de sanções 
decorrentes da inexecução total ou parcial das cláusulas do contrato, entre outras [17]. 

No que diz respeito ao objeto contratual, a exploração da Rodovia MG-050, de acordo 
com a Cláusula 5.1, incumbe também á concessionária (i) a execução e a gestão dos serviços 
delegados, aqueles necessários à exploração da rodovia; (ii) o apoio na execução dos serviços 
não delegados, aqueles cuja competência é exclusiva do Poder Público; e (iii) a gestão e 
fiscalização dos serviços complementares, convenientes, mas não essenciais, à exploração 
adequada da rodovia, os quais poderão ser subcontratados. 

Conforme mencionado acima, o prazo contratual previsto para a concessão é vinte e 
cinco anos, podendo, em casos excepcionais, ser estendido, com a única finalidade de 
viabilizar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da concessão, garantindo à 
concessionária a amortização do capital investido [18]. 

Com respaldo no artigo 27 da Lei nº 8.987/1995, uma vez que a Lei das Parcerias 
Público-Privadas somente discorre sobre a transferência do controle societário da 
concessionária, a Cláusula 11 do Contrato de Concessão da Rodovia MG 0-50 autoriza tanto a 
transferência da concessão patrocinada quanto do controle societário, desde que previamente 
anuída pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. 

Deve-se destacar a previsão contratual acerca da distribuição de dividendos e 
pagamento de títulos de participação nos lucros e mútuos aos acionistas da concessionária. 
Nos termos da Cláusula 12.5, somente após o efetivo atendimento às condições operacionais 
mínimas de tráfego na rodovia que poderá ser realizada a livre distribuição de dividendos e 
repartição dos lucros e mútuos entre os acionistas, em observância à supremacia do interesse 
público. 

Em relação às obrigações ambientais, é responsabilidade exclusiva da concessionária o 
requerimento, custeio e obtenção de todas as licenças e autorizações ambientais necessárias 
para o pleno exercício de suas atividades, assim como das demais licenças, certidões, alvarás 
e autorizações, de qualquer natureza [19]. 

Atendendo às disposições do artigo 4º, III da Lei nº 11.079/2004, o qual estabelece 
a indelegabilidade das funções de regulação, jurisdicional, de exercício do poder de polícia e 
de outras atividades exclusivas do Estado, prevê a Cláusula 22.4 que a circulação na rodovia 
concedida deverá obedecer à Lei nº 9.503/1997, o Código de Trânsito Brasileiro. Por sua vez, 
a Cláusula 22.5 resguarda à Administração Pública o poder de polícia, na figura da Polícia 
Rodoviária, competindo-lhe a imposição de multas, sanções e medidas administrativas aos 
usuários infratores, devendo a concessionária colaborar, em observância com a prestação 
adequada do serviço delegado. Além disso, é obrigação do Poder Concedente o serviço de 
atendimento de urgência na rodovia, conforme o texto da Cláusula 22.10. 
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Ressalta-se, ainda, que a Cláusula 23 do Contrato de Concessão da Rodovia MG-050 
obriga o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais a realizar 
intervenções em caso de situações de emergência, estado de sítio ou calamidade pública, 
decretando a suspensão ou interrupção da execução de quaisquer trabalhos e obras na rodovia, 
o que é típico da supremacia do interesse público evidenciada nos contratos administrativos. 

De acordo com os artigos 4º, VI e 5º, III da Lei nº 11.079/2004, deve-se haver a 
repartição dos riscos entre as partes, inclusive no que diz respeito ao caso fortuito, força 
maior, fato do príncipe e oscilações econômicas extraordinárias. Todavia, o artigo 14, V da lei 
mineira prevê que o parceiro privado está sujeito aos riscos do empreendimento, salvo os 
casos expressamente previstos pelo edital de licitação ou contrato de concessão. Já o artigo 15 
da mesma lei apresenta mecanismos de redução de riscos, mas com proporcional limitação de 
ganhos à concessionária. Neste sentido, a Cláusula 29.3, apresenta, de maneira 
exemplificativa, os casos em que o equilíbrio econômico-financeiro do contrato estará 
afetado, sendo direito da concessionária devida recomposição [20]. 

Ademais, a Cláusula 32 do Contrato de Concessão da Rodovia MG-050 prevê que os 
ganhos econômicos da concessionária, resultados da redução do risco de crédito dos 
financiamentos obtidos para prestação do objeto da concessão serão compartilhados com o 
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais na proporção de 50% para 
cada. 

Conforme já explicado, a remuneração do parceiro privado na concessão patrocinada 
observa a qualidade da prestação do serviço concedido. Por este motivo, o Contrato de 
Concessão da Rodovia MG-050 dedica à Cláusula 33 a previsão sobre o quadro de 
indicadores de desempenho, parâmetro para o aferimento do desempenho da concessionária, 
que será averiguado por entidade independente. Desta forma, há uma remuneração vinculada 
aos índices de desempenho da concessionária, paga mensalmente pela Administração Pública, 
a partir do momento em que o serviço, obra ou empreendimento esteja disponível para 
utilização [21]. 

Da mesma forma, caso a concessionária demonstre desempenho excepcional, receberá 
um acréscimo de 5% no percentual de compartilhamento de ganhos e terá a redução de 5% no 
percentual de compartilhamento de riscos, ambos a ela atribuídos [22]. 

A prerrogativa estatal de fiscalização da prestação do serviço delegado, nos termos da 
Cláusula 46.1, será realizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas 
Gerais e pelo ente independente responsável pela verificação da prestação do serviço. O 
contrato ainda autoriza a Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas a adotar 
medidas necessárias perante terceiros, determinadas pelo Departamento de Estradas de 
Rodagem do Estado de Minas Gerais e não efetuadas pela concessionária, por custo desta 
[23]. 

Além disso, a concessionária é responsável qualquer prejuízo causado a terceiros, por si 
ou seus administradores, empregados ou prestadores de serviço, ou qualquer pessoa física ou 
jurídica vinculada à concessionária no exercício das atividades da concessão, conforme o 
artigo 37, § 6º da Constituição Federal de 1988, o artigo 25 da Lei nº 8.987/1995 e a Cláusula 
48 do Contrato de Concessão da Rodovia MG-050. 
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É interessante destacar que, apesar de o contrato ser omisso a este respeito, o artigo 12, 
III da Lei 14.868/2003 possibilita a vinculação do prazo de concessão da Parceria Público-
Privada à amortização dos investimentos realizados em sua implementação, o que não há 
respaldo na lei nacional, a qual prevê genericamente que o prazo contratual deve observar a 
depreciação dos investimentos privados. No contrato em questão, contudo, as hipóteses de 
extinção da concessão patrocinada são o advento contratual, a encampação, a caducidade, a 
rescisão, a falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial ou extinção da 
concessionária e a anulação, segundo sua Cláusula 50.1. 

Por fim, a Cláusula 70 do Contrato de Concessão da Rodovia MG-050 versa sobre a 
escolha da arbitragem como método de resolução dos conflitos decorrentes do contrato. Deve-
se destacar que há discussão acerca da possibilidade de a Administração Pública ser parte em 
um processo arbitral, entretanto esse tema foge ao objeto deste estudo e não será abordado. 

Conclusões 
A exploração de algumas rodovias brasileiras não se revela como atividade lucrativa e, 

portanto, atrativa à iniciativa privada. Por outro lado, o Estado não dispõe de verbas para 
manter, reformar e expandir a malha rodoviária nacional na proporção em que se demanda. 
Deste modo, as concessões regidas pela Lei nº 8.987/1995 não são um meio eficiente para 
promover o avanço deste segmento do setor de infraestrutura, importante para o 
desenvolvimento nacional. 

A utilização dos contratos de Parceria Público-Privada para a ampliação e manutenção 
da malha rodoviária brasileira parece ser a solução para o desenvolvimento do setor de 
rodovias, uma vez que o Poder Público, em caso de concessão patrocinada, é responsável por 
complementar as tarifas pagas pelos usuários administrados à concessionária em decorrência 
da utilização da rodovia concedida, tornando sua exploração vantajosa para o ente particular. 
Além disso, no caso das rodovias de menor tráfego, adota-se a concessão administrativa, em 
que o Poder Concedente é o responsável pela remuneração integral à concessionária, em vez 
de o Estado atuar diretamente na expansão dessas pequenas rodovias. 

A Parceria Público-Privada para a exploração da Rodovia MG-050 é um exemplo de 
como a Administração Pública e a iniciativa privada podem atuar em conjunto para atender às 
necessidades sociais, econômicas e infraestruturais, sendo o início de um processo de 
desenvolvimento e expansão das rodovias nacionais. 
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