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CONCEITO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

 Serviço público: é a prestação de utilidades ou comodidades materiais 

concretas essenciais e secundárias à coletividade (elemento material); pelo 

Estado ou por seus delegatários (art. 175, CF/88) (elemento subjetivo); assim 

definidas em lei, sob regime de direito público (elemento formal).Quando o 

consórcio público é de Direito Público, recebe o nome de Associação Pública e 

tem natureza jurídica de autarquia interfederativa. Assim, compõe a 

administração indireta de todos os entes consorciados. 

 

ESCOLAS DE CONCEITUAÇÃO 

 Escola essencialista: serviço público é toda atividade que atenda direta e 

essencialmente à vida em coletividade. 

 Escola subjetivista: basta que esteja sendo prestado pelas entidades da 

Administração Direta ou Indireta para que um serviço seja considerado 

público. (critério subjetivo). 

 Escola formalista: não é possível definir um serviço como público pela 

atividade em si. para que um serviço seja considerado público, é necessário 

que a lei ou o texto constitucional o defina como tal (critério formal). 

 

COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL 

 

 Competência da União: defesa nacional, emissão de moeda, serviço postal, 

telecomunicações, radiodifusão sonora e de sons e imagens, energia elétrica, 

navegação aérea e aeroespacial, transporte ferroviário, aquaviário e rodoviário 

interestadual e internacional, serviços nucleares. 

 Competência dos Municípios: serviços que sejam de interesse local, ou seja, 

aqueles que dizem respeito diretamente à população daquele Município. 

 Competência dos Estados: serviços que não sejam de competência da União 
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ou dos Municípios, por isso chamados de competência remanescente ou 

residual. 

 Competência do Distrito Federal: em regra, compete ao DF a prestação de 

serviços de competência dos Estados e dos Municípios 

 Competência Comum: serviços públicos são prestados de forma paralela, em 

condições de igualdade. Exemplos: saúde, cultura, educação e proteção ao 

meio ambiente. 

 Gestão associada de serviços públicos: a CF prevê que a “União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de 

cooperação entre os entes federados.” 

 

CLASSIFICAÇÕES 

 

 Quanto aos destinatários:  

o Serviços Uti Singuli: São aqueles prestados a toda a coletividade, mas 

cuja utilização pode ser individualizada. 

o Serviços Uti Universi: São aqueles que não podem ser divididos em sua 

utilização e, por isso, são designados como serviços indivisíveis. 

o Serviços Públicos Próprios: São aqueles prestados somente pelo Estado, 

de forma direta ou mediante delegação a particulares, por meio de 

contratos de concessão e permissão. 

o Serviços Públicos Impróprios: São aqueles que podem ser prestados 

por particulares independentemente de delegação do ente estatal. Os 

serviços públicos impróprios não são de titularidade e nem são 

prestados pelo Estado, mas apenas por ele autorizados, 

regulamentados e fiscalizados. A “autorização” consiste numa anuência 

prévia do Estado, no exercício do poder polícia. 

 Quanto ao objeto: 

o Serviços Administrativos: Abrange as atividades internas do Estado, 

voltadas à organização e estruturação institucional. 
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o Serviços Industriais: Trata-se, em verdade, da exploração de atividade 

econômica pelo Estado, não se configurando serviço público 

propriamente dito. 

o Serviços Sociais: Prestados diretamente pelo Estado, visam satisfazer os 

interesses da coletividade. 

 

PRINCÍPIOS 

 

 Princípio da Continuidade na Prestação: está umbilicalmente ligado à prestação 

de serviços públicos, cuja prestação gera comodidades materiais para as 

pessoas e não pode ser interrompida, tendo em vista a necessidade 

permanente de satisfação dos direitos fundamentais. Esse princípio também 

enseja a inviabilidade da exceção do contrato não cumprido nos contratos de 

concessão de serviços públicos. 

o Hipóteses de interrupção dos serviços: motivada por razões de ordem 

técnica ou de segurança das instalações; e, por inadimplemento do 

usuário, considerado o interesse da coletividade. 

 Princípio da Generalidade: Os serviços públicos devem ser prestados de forma 

“erga omnes”, indiscriminada. Alguns autores denominam esse princípio 

como "igualdade entre os usuários". Também conhecido como princípio da 

universalidade, impõe que o serviço deve ser prestado à maior quantidade 

possível de pessoas. 

 Princípio da Modicidade: determina que a prestação de serviços públicos deve 

respeitar a condição econômica do usuário, de modo que as tarifas cobradas 

dos usuários dos serviços sejam as mais baixas (módicas) possíveis. O 

princípio da modicidade não determina que os serviços sejam gratuitos, 

apenas que tenham tarifas baixas, razoáveis. 

 Princípio da Atualidade: conhecido também como princípio da adaptabilidade, 

determina que a prestação do serviço público deve, sempre, ser feita por 

meio das técnicas mais modernas. Atualidade compreende a modernidade 

das técnicas, do equipamento e das instalações e sua conservação, bem como 
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a melhoria e expansão do serviço. 

 Princípio da Mutabilidade: também conhecido como princípio da flexibilidade 

dos meios aos fins, permite alterações na execução dos serviços públicos com 

o objetivo de adaptá-lo ao interesse público, às possibilidades financeiras da 

Administração e às necessidades dos administrados. 

 

CONCESSÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

 Considera-se concessão de serviços públicos a delegação de sua prestação, 

feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de 

concorrência ou diálogo competitivo, à pessoa jurídica ou consórcio de 

empresas.  

 Concessão de serviço público precedida da execução de obra pública: a 

construção, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou 

melhoramento de quaisquer obras de interesse público, delegada pelo poder 

concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência ou diálogo 

competitivo, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas 

 O Poder Público, na forma da lei, prestará diretamente ou sob o regime de 

concessão ou permissão os serviços públicos. Contudo, o art. 2.º da Lei 

9.074/95 estabelece ser proibido ao Poder Público executar serviços públicos 

por meio de concessão ou permissão sem lei autorizativa. 

 

PODER CONCEDENTE 

 São os entes da Administração direta que delegam a execução de 

determinados serviços públicos a particulares. Embora a definição legal de 

poder concedente restrinja-se a entidades políticas, há leis específicas que 

possibilitam a celebração de contrato de concessão por autarquias (agências 

reguladoras, inclusive). 
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CONCESSIONÁRIAS 

 Concessionária é a empresa, ou consórcio de empresas, que celebra o 

contrato administrativo de concessão, ficando responsável pela execução da 

atividade transferida.  O fato de lhe ter sido transferida a execução de um 

serviço público, não enseja a concessão de qualquer benefício da fazenda 

pública, como a imunidade tributária, as prerrogativas processuais de prazos 

dilatados.  

 Responsabilidade Civil das Concessionárias: é aplicada a disposição contida no 

art. 37, §6º, da CF/88 – responsabilidade objetiva, que se estende a todos os 

entes da Administração Direta e Indireta, bem como aos particulares que 

atuem na prestação de serviço público por delegação. Neste caso, há 

responsabilidade subsidiária do Estado. 

 

ESPECIALIDADES NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

DAS CONCESSÕES 

 Para que os serviços públicos sejam concedidos se faz necessária a realização 

de prévia licitação obrigatoriamente na modalidade concorrência, salvo nos 

casos de serviços públicos elencados no Programa Nacional de Desestatização 

(art. 27 da Lei 9.074/95) e nos casos de concessões de geração, transmissão e 

distribuição de energia elétrica (art. 8º da Lei 12.783/13), que poderão se valer 

da modalidade leilão. 

 Os critérios de escolha (julgamento) previstos na Lei nº 8.987/95 são mais 

amplos. São eles: 

o O menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado; 

o A maior oferta, nos casos de pagamento ao poder concedente pela 

outorga da concessão;    

o A combinação, dois a dois, dos critérios referidos nos incisos I, II e VII do 

Art. 15 da Lei 8.987/95;           

o Melhor proposta técnica, com preço fixado no edital;          
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o Melhor proposta em razão da combinação dos critérios de menor valor 

da tarifa do serviço público a ser prestado com o de melhor técnica; 

o Melhor proposta em razão da combinação dos critérios de maior oferta 

pela outorga da concessão com o de melhor técnica; ou        

o Melhor oferta de pagamento pela outorga após qualificação de 

propostas técnicas. 

 

ESPECIALIDADES NO CONTRATO DAS CONCESSÕES 

 O contrato de concessão de serviço público é caracterizado como contrato 

administrativo típico, razão pela qual a legislação reconhece prerrogativas em 

favor do poder concedente. 

 Prazo e prorrogação: os contratos de concessão de serviços públicos, espécies 

de contratos administrativos, devem possuir prazo determinado. Contudo, 

esta Lei não prevê o prazo máximo do contrato de concessão. Em relação aos 

contratos de concessão dos serviços de radiodifusão sonora e de radiodifusão 

de sons e imagens, o prazo de duração será de dez e quinze anos 

respectivamente. 

 Subcontratação e subconcessão: é permitida a subcontratação com terceiros 

de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. 

As relações jurídicas travadas entre as concessionárias de serviços públicos e 

os subcontratados são de Direito Privado, inexistindo vínculo jurídico entre os 

terceiros e o poder concedente. 

 

INTERVENÇÃO 

 Na hipótese de prestação de serviço inadequado por parte da empresa 

concessionária, o poder concedente poderá intervir na concessão, assumindo 

a gestão do serviço. Nesse caso, a Administração Pública nomeia um 

interventor (agente público) por decreto do Executivo. 

 É dever da Administração instaurar o processo administrativo em até 30 
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(trinta) dias após a nomeação do interventor de forma que o procedimento 

terá o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias. 

 

FORMAS DE EXTINÇÃO 

 Advento do termo contratual ou reversão: é a extinção pelo escoamento do 

prazo estabelecido no contrato, pois todos eles deverão ter prazo 

determinado. 

 Encampação (ou Resgate): ocorre quando não há mais interesse público na 

manutenção do contrato, configurando verdadeira cláusula exorbitante, mas 

depende de lei autorizativa específica para se efetivar. Neste caso, o particular 

deverá ser indenizado por todos os prejuízos decorrentes desta extinção. 

 Caducidade: Fundamenta-se no inadimplemento da concessionária, que 

deixou de cumprir suas obrigações contratuais, se instaura um processo 

administrativo. Declarada a caducidade, não resultará para o poder 

concedente qualquer espécie de responsabilidade em relação aos encargos, 

ônus, obrigações. 

 Rescisão:  

o Rescisão consensual (distrato): decorre de acordo entre as partes, pois 

não há mais interesse público e nem vontade da concessionária na 

manutenção do contrato. 

o Rescisão judicial (renúncia): requerida pela concessionária, no caso de 

inadimplemento do poder concedente. 

o Anulação: é a extinção decorrente de um vício de ilegalidade originária. 

Pode ser promovida pela própria Administração Pública, no exercício de 

seu poder de autotutela ou por decisão judicial, mediante a provocação 

de qualquer interessado. 

o Falência ou extinção da concessionária e falecimento ou incapacidade 

do titular, no caso de empresa individual: É a extinção em razão do 

desaparecimento do particular contratado. A doutrina entende que essa 

hipótese de extinção ocorre de pleno direito, isto é, automaticamente, 

independentemente de qualquer ato decisório da Administração.  
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PERMISSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

 A permissão de serviços públicos também possui base constitucional e 

regulamentação pela Lei nº 8.987/95, consistindo na delegação de serviço 

público a particulares que executarão a atividade por sua conta e risco, 

mediante cobrança de tarifas. 

 Diferenças entre Permissão e Concessão:  

o Modalidade licitatória - Concessão: concorrência (ou leilão em se 

tratando de Política Nacional de Desestatização e energia elétrica); 

Permissão: admite outras modalidades, a depender do valor 

contratado. 

o Contratado - Concessão: pessoas jurídicas ou consórcios de empresas;  

Permissão: pessoas físicas ou jurídica. 

o Autorização legislativa - Concessão: depende de autorização legislativa 

expressa para sua celebração; Permissão: dispensa lei específica, salvo 

algumas permissões de natureza especial. 

o Natureza jurídica - Concessão: Contrato; Permissão: Contrato de 

adesão. 

o Revogabilidade - Concessão: não é possível a revogação; Permissão: a 

Lei prevê a revogação unilateral do contrato, desde que existe interesse 

público superveniente. 

 

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

 O art. 175 da CF apenas prevê a concessão e a permissão como formas de 

prestação indireta. Entretanto, o art. 21, XII da Carta Magna dispõe que 

compete à União “explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão 

ou permissão”.   

 A autorização possui natureza de ato administrativo unilateral, precário e 
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discricionário. Atividade não essencial, portanto, diferentemente do que 

ocorre na concessão e na permissão, na autorização prepondera o interesse 

privado. 

 

PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 

 

 Parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão, na 

modalidade patrocinada ou administrativa. 

 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. 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. 

 Espécies de PPP’s: 

o Quanto ao objeto da parceria: de um lado, a PPP patrocinada tem por 

objeto a prestação de serviços públicos; por outro, o objeto da PPP 

administrativa pode ser a execução de serviços administrativos (que 

atendem não a necessidades coletivas, mas àquelas internas à 

Administração). 

o Quanto à remuneração: enquanto na PPP patrocinada, o 

concessionário será remunerado por meio de tarifa e dinheiro do 

orçamento, na PPP administrativa, o concessionário será remunerado 

integralmente pelo Estado. 

 

RESTRIÇÕES E CLÁSULAS ESPECÍFICAS 

 Restrições: 

o Quanto ao valor: a PPP não pode ser inferior a R$ 10.000.000,00. 
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o Quanto ao tempo: a PPP deve ter periodicidade mínima de 5 anos e 

máxima de 35 anos. 

o Quanto à área de atuação: a PPP não pode ser utilizada para delegação 

das atividades de poder de polícia, regulação, jurisdicional e de outras 

atividades exclusivas do Estado. 

o Quanto à matéria: não é cabível PPP que tenha como objeto único o 

fornecimento de mão-de-obra, o fornecimento e instalação de 

equipamentos ou a execução de obra pública. 

 Cláusulas:  

o A previsão de todas as penalidades que poderão ser aplicadas à 

Administração Pública e ao parceiro privado em caso de 

inadimplemento contratual; 

o A repartição de riscos entre as partes, inclusive os referentes a caso 

fortuito, força maior, fato do príncipe e álea econômica extraordinária; 

o As formas de remuneração e de atualização dos valores contratuais, 

estabelecendo índices de reajuste para manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato; 

o Os fatos que caracterizam a inadimplência pecuniária do Poder 

Público; 

o Os critérios objetivos de avaliação de desempenho do parceiro 

privado; 

o A prestação, pelo parceiro privado, de garantias  de execução 

suficientes e compatíveis com os ônus e riscos envolvidos. 

 

GARANTIAS PRESTADAS PELO PODER PÚBLICO 

 Possibilidade de se exigir uma garantia prestada pelo parceiro público. Quais 

são: vinculação de receitas; instituição ou utilização de fundos especiais; 

contratação de seguro-garantia com as companhias seguradoras; garantia 

prestada por organismos internacionais ou instituições financeiras; garantias 

prestadas por fundo garantidor ou empresa estatal criada para essa 

finalidade. 
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 Especificamente na esfera federal foi criado o Fundo Garantidor de Parcerias 

Público-Privadas (FGP), com a finalidade de prestar garantia de pagamento de 

obrigações pecuniárias assumidas pelos parceiros públicos. O FGP é uma 

sociedade autônoma, formada com capital público, que responderá por suas 

obrigações. 

 

SOCIEDADE DE PROPÓSITOS ESPECÍFICOS 

 Antes da celebração do contrato, deverá ser constituída sociedade de 

propósito específico – SPE incumbida de implantar e gerir o objeto da 

parceria. Quem assina o contrato de PPP não é a vencedora da licitação, e 

sim a SPE. A controladora da SPE deve ser a empresa vencedora da licitação, 

que deverá transferir para a sociedade todo o patrimônio necessário para a 

execução do contrato de concessão. 


