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COMO ESTUDAR SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

Serviços públicos não é um assunto fácil, mas é bem interessante. Para 

compreender esse tema é preciso dominar alguns conceitos doutrinários (o próprio 

conceito de serviços públicos, por exemplo), estudar a legislação (destaca-se a Lei 

8.987/95) e entender diversos julgados do STF e do STJ. Veremos tudo isso ao longo do 

capítulo. 

Se você tiver que centrar seus esforços em um assunto desta aula, que seja em 

concessão de serviços públicos, especialmente nas diferenças entre concessão, 

permissão e autorização. É assunto relativamente fácil e muitíssimo cobrado em 

provas: 

 

Também preste muita atenção com as Parcerias Público-Privadas – PPP’s –, que 

são espécies de concessão de serviços públicos. Esse tema não é cobrado em todas as 

provas, ele costuma ficar reservado para as provas mais exigentes.  

Portanto, embora o assunto deva ser estudado nesta preparação completa que 

estamos fazendo, quando sair o edital do concurso que você está esperando, confira se 

as PPP’s estão previstas, assim você não corre o risco de revisar algo que não será 

cobrado na sua prova. 

Concessões

44%

Parceria público-

privadas
28%

Princípios

10%

Conceitos

9%

Classificação

7%

Outros assuntos:

2%

Temas mais cobrados

Concessões Parceria público-privadas Princípios Conceitos Classificação Outros assuntos:
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Pois bem, vamos gabaritar os serviços públicos! 

 

CONCEITO 

 

O conceito de serviços públicos passa bem longe de ser pacífico, nem mesmo a 

CF/88 ou a legislação apresentam uma conceituação que se possa dizer unânime. 

Na verdade, dizer qual serviço é, ou não, público é uma escolha política do 

legislador. Com efeito, é o Estado quem escolhe, por meio da Constituição Federal e da 

legislação, quais as atividades gozam de interesse geral e as rotula como serviços 

públicos. 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 

 

Na prova NC-UFPR - Procurador do Município de Curitiba/2019, foi considerado 

errado: 

O conceito de serviço público previsto no texto original da Constituição de 1988 foi 

alterado por Emenda Constitucional na década de 1990. 

COMENTÁRIOS: não há conceito de serviço público delimitado na CF/88. Como 

veremos adiante, ficou a cargo da doutrina definir este conceito. 

 

Veja que nem mesmo a importância – ou essencialidade – do serviço é um 

critério seguro para separar as atividades tidas como públicas e exclusivas do Estado 

das que não são e permitem a exploração por particular. Um bom exemplo é a 

comparação entre a organização das loterias, considerada serviço público exclusivo a 

ser delegado pelo Estado, e os serviços de saúde e educação, que podem ser prestados 

pelos particulares sem necessidade de anuência estatal, não sendo serviços públicos 

propriamente ditos. 

De todo modo, para entendermos os elementos que caracterizam um serviço 

público, é bom que vejamos alguns conceitos doutrinários: 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro entende que serviço público é toda atividade 

material que a lei atribui ao Estado para que a exerça diretamente ou por meio de seus 
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delegados, com o objetivo de satisfazer concretamente às necessidades coletivas, sob 

regime jurídico total ou parcialmente de direito público. 

Hely Lopes Meirelles defende que serviço público é todo aquele prestado pela 

Administração ou por seus delegados, sob normas e controles estatais, para satisfazer 

necessidades essenciais ou secundárias da coletividade, ou simples conveniência do 

Estado. 

José dos Santos Carvalho Filho, por sua vez, ensina que serviço público é toda 

atividade prestada pelo Estado ou por seus delegados, basicamente sob regime de 

direito público, com vistas à satisfação de necessidades essenciais e secundárias da 

coletividade. 

Lendo com atenção os conceitos apresentados pelos autores, podemos 

destacar três elementos, os quais nos ajudam a ter uma noção do que vem a ser 

serviço público. Nesse sentido, 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). 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 

 

Na prova Instituto AOCP - Auxiliar (CM C Sto Agostinho)/Administrativo/2019, foi 

considerado correto: 

Serviço público é todo aquele prestado pela Administração ou por seus delegados, sob 

normas e controles estatais, para satisfazer necessidades essenciais ou secundárias da 

coletividade ou simples conveniências do Estado. 

 

ESCOLAS DE CONCEITUAÇÃO DE SERVIÇOS 

PÚBLICOS 
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Existem algumas escolas clássicas quanto à conceituação dos serviços públicos  

e como este tema é objeto de algumas provas mais aprofundadas achei por bem 

apresentá-las aqui. Contudo, saiba que estas conceituações agora analisadas têm valor 

meramente histórico, não sendo uma discussão atual da doutrina: 

a) Escola essencialista: para os adeptos desta corrente, serviço público é 

toda atividade que atenda direta e essencialmente à vida em 

coletividade. Nesses termos, para que um serviço seja considerado 

automática e obrigatoriamente público, basta que seja imprescindível à 

coletividade. Assim, para esta corrente, adota-se exclusivamente o 

critério material. 

Essa corrente não é aceita no Brasil, pois adota um conceito bastante restritivo, 

deixando de lado, por exemplo, os trabalhos internos realizados pelos servidores e os 

serviços não essenciais, como as loterias. Afinal, mesmo os serviços não essenciais 

(secundários) e os serviços administrativos (internos à Administração) podem ser 

classificados como serviços públicos. É uma questão de escolha política, materializada 

na elaboração da legislação. 

b) Escola subjetivista (ou orgânica): para esta corrente, basta que esteja 

sendo prestado pelas entidades da Administração Direta ou Indireta  

para que um serviço seja considerado público. É irrelevante qual seja o 

conteúdo da atividade. Assim, adota-se exclusivamente o critério 

subjetivo, também conhecido como critério orgânico. 

Essa corrente também não é adotada no Brasil, uma vez que há pessoas 

jurídicas de direito privado que não integram a Administração, a exemplo dos 

delegatários, e que prestam serviços públicos. Igualmente, existem entidades que 

integram a Administração Indireta, mas que não prestam serviços públicos, como 

acontece com as empresas públicas e sociedades de economia mista exploradoras de 

atividades econômicas. 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 
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Na prova NC-UFPR - Notário e Registrador (TJ PR)/Provimento/2019, foi considerado 

correto: 

 A qualificação de um bem econômico como serviço público não implica a sua 

prestação estatal direta. 

COMENTÁRIOS: não aplicamos no Brasil a corrente orgânica ou subjetivista, que 

defende que todos devem ser prestados diretamente pelo Estado. Na verdade, a 

prestação dos serviços pode ser indireta, por meio de concessionárias e 

permissionárias, como previsto no caput do art. 175 da CF/88. 

 

Interessante notar que, embora rechaçada pela doutrina, a escola subjetivista 

conseguiu influenciar a recente Lei de Proteção aos Usuários de Serviços Públicos (Lei 

13.460/17), conforme se vê pelo conceito apresentado por essa norma: 

Art. 2º Para os fins desta Lei, consideram-se: 

(...) 

II - serviço público - atividade administrativa ou de 

prestação direta ou indireta de bens ou serviços à 

população, exercida por órgão ou entidade da 

administração pública; 

 

Na frase “exercida por órgão ou entidade da administração pública”, fica clara a 

influência do critério subjetivo no conceito legal. 

c) Escola formalista: corrente que defende que não é possível definir um 

serviço como público pela atividade em si, pois existem atividades 

essenciais, como a saúde, que quando prestadas por particulares não 

podem ser consideradas serviço público. Assim, para que um serviço 

seja considerado público, é necessário que a lei ou o texto 

constitucional o defina como tal (critério formal). 

A escola formalista é a corrente adotada no Brasil. Contudo, essa corrente não 

leva em conta apenas o critério formal para definir serviço público, mas considera 

também um elemento material, relacionado com a natureza da atividade, de modo 

que somente pode ser serviço público uma prestação, um “fazer algo” que configure 

uma utilidade ou comodidade material para a sociedade. 
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Assim, não são serviços públicos: 

• Obras públicas: porque se trata de uma atividade estanque, com 

projeto que determina início e fim das atividades. Diferentemente, o 

serviço público é contínuo. Em alguns casos, podem se relacionar, como 

na hipótese de ser realizada uma obra pública (construção de uma 

escola) para posterior prestação de serviço público (ensino básico). 

• Atividade jurisdicional, legislativa e política.  

• Atividade de fomento: pois o Poder Público não “faz algo” para os 

indivíduos e sim “dá algo” para incentivar uma atividade particular. 

• Poder de polícia: pois é uma atividade que restringe um direito de 

liberdade ou a propriedade, não configurando, portanto, uma 

comodidade. É uma atuação restritiva do Estado, ao passo que, o 

serviço público, é ampliativo. 

• Exploração de atividade econômica: porque, nesta atividade, o ente 

estatal atua no mercado, explorando atividade econômica, de modo 

que se submete às normas de Direito Privado, não se beneficiando das 

prerrogativas de poder público. Por outro lado, nos serviços públicos, o 

regime aplicável é de Direito Público, ensejando prerrogativas à 

Administração. 

 

COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA A PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

A CF/88 outorgou a todos os entes estatais (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios) a prerrogativa de prestar, direta ou indiretamente, serviços públicos à 

coletividade. 

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, 

diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, 
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sempre através de licitação, a prestação de serviços 

públicos. 

 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 

 

Na prova NC-UFPR - Notário e Registrador (TJ PR)/Remoção/2019, foi considerado 

errado: 

A tipicidade dos serviços públicos não implica um dever estatal de prestação, seja 

direta ou indireta. 

COMENTÁRIOS: observe a redação do art. 175 da CF/88, é uma incumbência do Poder 

Público prestas o serviço público. Portanto, é sim um dever estatal. 

 

Contudo, a fim de evitar conflitos federativos, a CF/88 estabeleceu em seu 

texto uma detalhada repartição de competências. No quadro a seguir (elaborado por 

Erick Alves), estão destacados os principais serviços inseridos na competência de cada 

ente federado, conforme previsto na CF/88: 

REPARTIÇÃO CONSTITUCIONAL DE COMPETÊNCIAS PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

Competência da União (art. 21): defesa nacional, emissão de moeda, serviço postal, 

telecomunicações, radiodifusão sonora e de sons e imagens (emissoras de rádio e de 

televisão), energia elétrica, navegação aérea e aeroespacial, transporte ferroviário, 

aquaviário e rodoviário interestadual e internacional, serviços nucleares. 

Competência dos Municípios (art. 30): serviços que sejam de interesse local, 

ou seja, aqueles que dizem respeito diretamente à população daquele Município. A 

CF enumerou alguns desses serviços, tais como programas de educação infantil e de 

ensino fundamental e atendimento à saúde da população (com a cooperação da 

União e do Estado), além do transporte coletivo, que tem caráter essencial, 

conforme o texto constitucional. Outro exemplo, não listado na CF, é a coleta de lixo 

e o serviço funerário (o rol da CF, para os Municípios, é exemplificativo). 

Competência dos Estados (art. 25): serviços que não sejam de competência da 

União ou dos Municípios, por isso chamados de competência remanescente ou 

residual, conforme dispõe a CF: “são reservadas aos estados as competências que 
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não lhe sejam vedadas por esta constituição” Por exemplo: a CF estabelece que a 

União deve prestar os serviços de transporte interestadual ou internacional, e o 

Município o transporte coletivo (intramunicipal). Logo, o transporte intermunicipal , 

que sobra (não aprece na CF), compete ao Estado. Além disso, como exceção às 

competências de interesse regional, a CF prevê como de competência dos Estados o 

serviço de gás canalizado (art. 25, §2º), que é de interesse local. 

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

serviços de competência dos Estados e dos Municípios, em razão da competência 

cumulativa ou múltipla. No entanto, nem todos os serviços de competência 

estadual são mantidos e organizados pelo DF. Alguns serviços do DF são mantidos 

pela União, por exemplo: Poder Judiciário, Ministério Público (CF, art. 21, XIII), 

polícia civil, polícia militar e bombeiros (CF, art. 21, XIV). Além disso, o art. 21, XIV, 

estabelece que cabe à união “prestar assistência financeira ao Distrito Federal para 

a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio”. 

Competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 23): os 

serviços públicos são prestados de forma paralela, em condições de igualdade, sem 

relação de subordinação (hierarquia) entre os entes federativos. A atuação (ou 

omissão) de um ente não impossibilita a atuação do outro. Exemplos: saúde, 

cultura, educação e proteção ao meio ambiente. 

Gestão associada de serviços públicos (art. 241): 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, autorizando a gestão associada de serviços 

públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e 

bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos”. Como se vê, os entes 

federados podem prestar serviços públicos deforma associada, formando, entre 

eles, consórcios públicos ou convênios. 

 

TITULARIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 
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Embora possa ser delegado (concessão, permissão e autorização) a entidades 

privadas, o serviço público só pode ser titularizado por pessoa jurídica de direito 

público. Desse modo, observada a repartição de competências determinada pela 

Constituição e pela legislação, a titularidade de serviços públicos somente pode ser 

atribuída à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Territórios, autarquias, 

associações públicas ou fundações públicas de Direito Público. 

Com efeito, os instrumentos normativos de delegação de serviços públicos, 

como concessão e permissão, transferem apenas a prestação temporária, nunca 

delegam a titularidade do serviço público. 

E, atenção, nem com as pessoas jurídicas de Direito Privado pertencentes à 

Administração Indireta há transferência do serviço público em si. Empresas estatais 

prestadoras de serviços públicos, embora pertencentes ao Estado, nunca detêm a 

titularidade do serviço, na medida em que são encarregadas tão somente da 

prestação do serviço público. 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 

 

Na prova FCC - Defensor Público do Estado do Amazonas/2018, foi considerado 

correto: 

Considere que o Estado pretenda transferir a execução e exploração de serviço público 

de transporte ferroviário em determinada região metropolitana, desonerando-se, 

assim, dos custos correspondentes. Para tanto, uma das alternativas juridicamente 

cabíveis da qual poderia se valer consiste em criar, mediante prévia autorização 

legislativa, sociedade de economia mista que atue como delegatária do serviço em 

questão. 

 

CLASSIFICAÇÕES 

 

São várias as classificações de serviços públicos apresentadas pela doutrina. 

Vejamos os critérios mais importantes para provas de concursos. 
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Quanto aos destinatários 

 
Classificação muito importante para o Direito Tributário (especificamente no 

estudo das taxas) é aquela que diferencia os serviços públicos em serviços uti singuli 

(ou individuais) e serviços uti universi (ou gerais), conforme a forma de fruição destas 

atividades pelos usuários. Vejamos: 

SERVIÇOS UTI SINGULI SERVIÇOS UTI UNIVERSI 
São aqueles prestados a toda a 

coletividade, mas cuja utilização pode ser 

individualizada. Neles, é possível 

mensurar o quanto cada usuário dele 

usufruiu, ensejando na cobrança de taxas 

ou tarifas. Também são denominados 

como serviços divisíveis. Tem-se, como 

exemplo, o serviço de energia elétrica, 

telefonia e transporte público. 

São aqueles que não podem ser divididos 

em sua utilização e, por isso, são 

designados como serviços indivisíveis. 

Não é possível saber quanto cada usuário 

utilizou desses serviços. Por essa razão, 

eles são custeados pela receita geral 

decorrente da arrecadação dos impostos. 

Por exemplo, o serviço de iluminação 

pública, segurança pública e limpeza 

pública. 

 

Considera-se inconstitucional, portanto, a instituição de uma taxa para arcar 

com os custos de um serviço indivisível, pois o fato gerador do tributo taxa é a 

prestação de um serviço público divisível (uti singuli) ou o exercício do poder de 

polícia. 

 Ainda sobre os serviços públicos divisíveis, eles podem ser subdivididos em 

compulsórios e facultativos.  

SERVIÇOS DIVISÍVEIS  
COMPULSÓRIOS 

SERVIÇOS DIVISÍVEIS 
FACULTATIVOS 

São aqueles essenciais à coletividade, 

razão pela qual não podem ser abdicados  

pelos destinatários, devendo ser feita a 

cobrança pelo Poder Público em 

Visam atender aos interesses da 

coletividade, mas podem ou não ser 

utilizados pelos usuários. Por conta disso, 

somente será possível a cobrança pelo 
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decorrência de ter colocado o serviço à 

disposição dos cidadãos. Essa cobrança se 

efetiva pela instituição de taxa – natureza 

tributária. 

serviço efetivamente prestado, que se 

dará por meio de tarifas ou preços 

públicos, de natureza não tributária. 

(Súmula 545 STF: Preços de serviços 

públicos e taxas não se confundem, 

porque estas, diferentemente daqueles, 

são compulsórias e têm sua cobrança 

condicionada à prévia autorização 

orçamentária, em relação à lei que as 

instituiu.) 

 

 

Quanto à forma de prestação 

 
Além disso, os serviços públicos também podem ser classificados em serviços 

públicos privativos (exclusivos) e não privativos (não exclusivos), segundo à sua 

forma de prestação. 

SERVIÇOS PÚBLICOS 

EXCLUSIVOS (PRIVATIVOS) 

SERVIÇOS PÚBLICOS NÃO 
EXCLUSIVOS (NÃO PRIVATIVOS) 

São aqueles prestados somente pelo 

Estado, de forma direta (pelos entes da 

Administração Direita ou Indireta) ou 

mediante delegação a particulares, por 

meio de contratos de concessão e 

permissão. 

São aqueles que podem ser prestados 

por particulares independentemente de 

delegação do ente estatal. São serviços 

de utilidade pública, cuja execução será 

somente fiscalizada pela Administração 

Pública, mas que também serão 

prestados pelo Estado. 

 

Por sua importância, os serviços públicos não exclusivos merecem mais alguns 

comentários. 

Em verdade, os serviços públicos não exclusivos não são de titularidade e nem 

são prestados pelo Estado, mas apenas por ele autorizados, regulamentados e 



 

 

Pá
gi

n
a1

5
 

fiscalizados (são prestados por particulares, sob regime de Direito Privado). Assim, são 

verdadeiras atividades privadas controladas pelo poder de polícia do Estado. 

Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro, são considerados serviços públicos, 

porque atendem a necessidades coletivas; mas impropriamente públicos, porque falta 

um dos elementos do conceito de serviço público, que é a gestão, direta ou indireta, 

pelo Estado. 

Com efeito, para a doutrina majoritária, nos serviços públicos não exclusivos, a 

“autorização” consiste numa anuência prévia do Estado, no exercício do poder polícia 

(ou seja, fiscalização e controle estatal de uma atividade privada), e não num ato 

administrativo de delegação de serviço público. 

Como exemplo de serviços públicos não exclusivos podem ser citados os 

serviços prestados por instituições financeiras, por seguradoras, os serviços de 

previdência privada e os serviços de educação e saúde, quando prestados por 

entidades particulares. 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 

 

Na prova NC-UFPR - Procurador do Município de Curitiba/2019, foi considerado 

correto: 

A teoria do serviço público brasileira, com base na Constituição, costuma fazer 

distinção entre serviços públicos privativos (ou exclusivos) do Estado e não privativos 

(ou não exclusivos) do Estado. 

 

 

Quanto ao objeto 

 
Há, ainda, quem diferencie as atividades estatais em serviços administrativos , 

serviços industriais (ou comerciais) e serviços sociais. 

Serviços 
Administrativos 

Serviços Industriais Serviços Sociais 

Abrange as atividades 

internas do Estado, 

Trata-se, em verdade, da 

exploração de atividade 

Prestados diretamente 

pelo Estado, visam 
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voltadas à organização e 

estruturação institucional, 

como forma de garantir 

uma boa execução da 

atividade administrativa. Ex: 

serviço de imprensa oficial 

para publicação dos atos da 

Administração Pública. 

econômica pelo Estado, 

não se configurando serviço 

público propriamente dito. 

Esta atividade não segue as 

normas de direito privado, 

sendo considerada 

atividade privada de 

interesse público, nos 

moldes do art. 173, CF/88. 

satisfazer os interesses 

da coletividade, em 

paralelo à execução 

pela iniciativa privada, 

como nos serviços de 

saúde, educação, 

previdência, etc. 

 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 

 

Na prova VUNESP - Juiz Estadual (TJ RO)/2019, foi considerado correto: 

De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as áreas da saúde, 

educação, cultura, desporto e lazer, ciência e tecnologia e meio ambiente configuram 

serviços sociais, para os quais a Constituição Federal autoriza que particulares atuem, 

por direito próprio, sem que, para tanto, seja necessária delegação pelo poder público . 

COMENTÁRIOS: os setores de saúde (CF, art. 199, caput), educação (CF, art. 209, 

caput), cultura (CF, art. 215), desporto e lazer (CF, art. 217), ciência e tecnologia (CF, 

art. 218) e meio ambiente (CF, art. 225) configuram serviços públicos sociais, em 

relação aos quais a Constituição, ao mencionar que “são deveres do Estado e da 

Sociedade” e que são “livres à iniciativa privada”, permite a atuação, por direito 

próprio, dos particulares, sem que para tanto seja necessária a delegação pelo poder 

público, de forma que não incide, in casu, o art. 175, caput, da Constituição. (STF. ADI 

1923, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 16/04/2015) 

 

Marçal Justen Filho cita, ainda, os serviços culturais, assim entendidos aqueles 

que satisfazem as necessidades culturais, envolvendo o desenvolvimento da 

capacidade artística e o próprio lazer, como museus, cinemas e teatro. 

 

PRINCÍPIOS 

 

Além dos princípios inerentes à incidência do regime jurídico de Direito 
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Administrativo (como legalidade, eficiência, isonomia, entre diversos outros que 

estudamos no capítulo 02), a doutrina aponta princípios específicos dos serviços 

públicos. 

A Lei 8.987/95, por sua vez, ao definir o conceito de serviço público adequado 

também apresenta alguns princípios, veja: 

Art. 6º Toda concessão ou permissão pressupõe a 

prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos 

usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas 

pertinentes e no respectivo contrato. 

§ 1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de 

regularidade, continuidade, eficiência, segurança, 

atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e 

modicidade das tarifas. 

 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 

 

Na prova VUNESP - Procurador Jurídico (CM Campo Limpo)/2018, foi considerado 

correto: 

O desenvolvimento dos serviços públicos, campo de atividades do Estado que são 

exercidas por ele ou mediante delegação a particulares, obedece a princípios próprios, 

que são generalidade, modicidade de tarifas, mutabilidade e continuidade. 

 

Vejamos cada um dos princípios, doutrinários ou legais, que regem a matéria 

dos serviços públicos. 

 

PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NA PRESTAÇÃO 

 

O princípio da continuidade está umbilicalmente ligado à prestação de serviços 

públicos, cuja execução gera comodidades materiais para as pessoas e não pode ser 
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interrompida, tendo em vista a necessidade permanente de satisfação dos direito s 

fundamentais. 

Assim, exige-se regularidade na prestação do serviço. O prestador do serviço 

público, seja o Estado, seja o delegatário, deve prestar o serviço adequadamente, em 

conformidade com as normas vigentes e, no caso dos concessionários, com respeito 

às condições do contrato de concessão. 

No mais, este princípio também enseja a inviabilidade da exceção do contrato 

não cumprido nos contratos de concessão de serviços públicos, na forma do art. 39 

da Lei 8.987/95: 

Art. 39. O contrato de concessão poderá ser rescindido por 

iniciativa da concessionária, no caso de descumprimento 

das normas contratuais pelo poder concedente, mediante 

ação judicial especialmente intentada para esse fim. 

Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput deste 

artigo, os serviços prestados pela concessionária não 

poderão ser interrompidos ou paralisados, até a decisão 

judicial transitada em julgado. 

 

Assim, ainda que o Poder Público não cumpra as normas do contrato de 

concessão, o princípio da continuidade impede que a concessionária interrompa ou 

paralise a prestação dos serviços públicos. 

Importante aqui não confundir os contratos administrativos em geral, 

regulados pelas leis 8.666/93 e 14.133/21 com os contratos de concessão. 

Os contratos administrativos comuns admitem a exceção do contrato não 

cumprido diante da falta de pagamento por parte da Administração (por período 

superior a 90 dias – art. 78, XV, Lei 8.666/93, ou superior a 2 meses – art. 137, § 2º, IV, 

Lei 14.133/21 –, enquanto os contratos de concessão não comportam esse tipo de 

alegação.  
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Hipóteses de interrupção dos serviços 

 
O § 3º do art. 6º da Lei 8.987/95 apresenta hipóteses em que, embora haja 

descontinuidade da prestação, não se caracterizam como ofensa a este princípio, pois 

devidamente autorizadas pela legislação: 

§ 3º Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a 

sua interrupção em situação de emergência ou após 

prévio aviso, quando: 

I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança 

das instalações; e, 

II – por inadimplemento do usuário, considerado o 

interesse da coletividade. 

 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 
 

Na prova FEPESE - Procurador do Estado de Santa Catarina/2018/9º, foi considerado 

errado: 

Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de 

calamidade pública, emergência, grave perturbação da ordem ou, ainda, após prévio 

aviso, quando motivada por razões de inadimplemento do usuário, falta justificada de 

pessoal ou greve. 

COMENTÁRIOS: greve e falta justificada de pessoal não são situações 

descaracterizadoras da interrupção na continuidade dos serviços públicos. 

 

Assim, é viável, em regra, da interrupção dos serviços públicos em caso de 

inadimplemento do usuário, uma vez que a continuidade pressupõe a remuneração 

pelo serviço. 

Lembrando que, para o STJ, a divulgação da suspensão no fornecimento de 

serviço de energia elétrica por meio de emissoras de rádio, dias antes da interrupção, 

satisfaz a exigência de aviso prévio. (STJ. 1ª Turma. REsp 1270339-SC, Rel. Min. Gurgel 

de Faria, julgado em 15/12/2016) 

Ao mesmo tempo, também segundo o STJ, não é legítimo o corte no 

https://www.tecconcursos.com.br/concursos/procurador-do-estado-de-santa-catarina-2018-9
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fornecimento de serviços públicos essenciais quando a inadimplência do consumidor 

decorrer de (I) débitos pretéritos, (II) o débito originar-se de suposta fraude no 

medidor de consumo de energia apurada unilateralmente pela concessionária e (III) 

inexistir aviso prévio ao consumidor inadimplente. (STJ. 2ª Turma. AgRg no AREsp 

211514-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 18/10/2012) 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 
 

Na prova CEBRASPE (CESPE) - Juiz Estadual (TJ BA)/2019, foi considerado errado: 

O corte de energia elétrica pela administração pública é admissível sem prévio aviso na 

hipótese de detecção de fraude no medidor cometida pelo consumidor. 

COMENTÁRIOS: caso a concessionária esteja cobrando débito referente a fraude no 

medidos de consumo, é essencial que haja notificação prévia ao corte de 

fornecimento. 

 

Interrupção do fornecimento por inadimplência do Poder 
Público 

 
Uma questão polêmica é a possibilidade de corte do fornecimento do serviço 

público quando o Estado é o usuário e está inadimplente. Nesse contexto, é 

fundamental distinguir as atividades estatais essenciais e inadiáveis das atividades não-

essenciais. 

No caso de atividade essenciais, o corte jamais deverá ser autorizado , visto 

que a interrupção do serviço acabaria impactando os serviços prestados por tais 

órgãos e entidades. A jurisprudência considera essenciais os serviços prestados por 

instalações públicas como: escolas,  creches, delegacias e hospitais. (STJ. STJ. REsp 

1523996/RR, Rel. Ministro Humberto Martins, julgado em 18.08.2015) 

No caso de atividades não-essenciais, a interrupção deve ser considerada 

idônea. 

Portanto, é possível o corte de energia elétrica e abastecimento de água em 

prédios públicos que não prestem serviços diretos e inadiáveis para a sociedades, 

como, por exemplo, sedes de Prefeitura e de Secretarias de Estado. 
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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. Não se admite, portanto, 

que o serviço público seja direcionado a uma pessoa ou a um grupo específico, em 

atenção ao princípio da impessoalidade na prestação. 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 

 

Na prova VUNESP - Procurador Jurídico (CM São Joaquim Barra)/2018, foi considerado 

correto: 

Dentre os princípios regedores dos serviços públicos, encontra-se o princípio pelo qual 

os serviços públicos devem ser prestados com a maior amplitude possível, vale dizer, 

deve beneficiar o maior número possível de indivíduos. Trata-se do princípio da 

generalidade. 

 

Conforme lembra José dos Santos Carvalho Filho, esse princípio se apresenta 

com dupla faceta. Por um lado, significa que os serviços públicos devem ser prestados 

com a maior amplitude possível, por outro lado, impõe que os serviços públicos: 

"diante das mesmas condições técnicas e jurídicas para fruição", sejam prestados sem 

discriminação entre os beneficiários. 

Observe, ainda, este princípio não impede a aplicação de tarifas diferenciadas , 

diante de uma diversidade de condições técnicas e jurídicas para fruição. Nesse 

sentido, a Súmula 407 do STJ sedimentou que é legítima a cobrança da tarifa de água 

fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo. 

Súmula 407-STJ: É legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as 

categorias de usuários e as faixas de consumo. 
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PRINCÍPIO DA MODICIDADE DAS TARIFAS 

Complementando o princípio da generalidade, o princípio da modicidade 

determina que a prestação de serviços públicos deve respeitar a condição econômica 

do usuário, para que o estabelecimento da justa contraprestação pelo serviço não 

prejudique a fruição por parte dos administrados. 

Tal princípio estabelece a premissa de que, para o Estado, a prestação do 

serviço público não tem como intuito alcançar lucro, motivo pelo qual devem ser 

cobradas as menores tarifas possíveis pela Administração. 

Assim, espera-se que as tarifas cobradas dos usuários dos serviços sejam as 

mais baixas (módicas) possíveis, no intuito de manter a prestação do serviço ao maior 

número possível de cidadãos. Isso porque a cobrança de valores exorbitantes limitaria 

a fruição desses serviços por determinadas camadas da população, excluindo as 

demais de atividade essencial a seu bem-estar. 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 
 

Na prova FEPESE - Procurador do Estado de Santa Catarina/2018/9º, foi considerado 

errado: 

O serviço adequado é aquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, 

eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação, ainda que 

exija do usuário, a título de contraprestação, tarifa de caráter elevado. 

COMENTÁRIOS: se o preço da tarifa é elevado, não podemos falar em serviço 

adequado. Veja a Lei 8.987/95: 

Art. 6º (...) 

§ 1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, 

eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e 

modicidade das tarifas. 

 

Segundo Sérgio de Andreá Ferreira, este princípio traduz a noção de que o 

lucro, meta da atividade econômica capitalista, não é objetivo da função 

administrativa, devendo o eventual resultado econômico positivo decorrer da boa 

gestão dos serviços, sendo certo que alguns deles, por seu turno, têm de ser, por 

https://www.tecconcursos.com.br/concursos/procurador-do-estado-de-santa-catarina-2018-9


 

 

Pá
gi

n
a2

3
 

fatores diversos, essencialmente deficitários ou, até mesmo, gratuitos. 

Veja bem, o princípio da modicidade não determina que os serviços sejam 

gratuitos, apenas que tenham tarifas baixas, razoáveis. A exceção fica por conta 

daqueles casos em que a própria administração determina a gratuidade. 

Assim, apesar de ser possível a exigência de pagamento para a fruição de 

serviços públicos, a CF/88 assegurou a sua gratuidade em alguns casos, a exemplo da 

educação básica obrigatória (artigo 208, I) e do transporte coletivo urbano aos maiores 

de 65 anos (artigo 230). 

 

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. 

Segundo dispõe o art. 6º, §2º, da Lei nº 8.987/95, a “atualidade compreende a 

modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e sua conservação, bem 

como a melhoria e expansão do serviço”. Enfim, está diretamente ligado ao dever de 

eficiência imposto ao Estado quando da execução de suas atividades. 

A título de aprofundamento é interessante conhecer o que a doutrina chama 

de cláusula do progresso. 

Nas palavras de Diogo de Figueiredo Moreira Neto: “o progresso da qualidade 

das prestações ao usuário deve ser considerado um dos direitos do cidadão, de modo 

que o Estado, ao assumir um serviço como público, impõe-se também o correlato 

dever de zelar pelo seu aperfeiçoamento, para que os frutos da ciência e da tecnologia 

sejam distribuídos o mais rápido e amplamente possível”. 
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PRINCÍPIO DA MUTABILIDADE 

 

O 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. 

Portanto, este princípio existe para afirmar a inexistência de direito adquirido 

à permanência de uma determinada forma de regime de prestação de serviços 

públicos, sendo assegurada a revisão ou rescisão unilateral dos contratos 

administrativos com o objetivo de adequá-lo ao interesse da coletividade. 

 

FORMAS DE PRESTAÇÃO 

 

A prestação dos serviços pode ser dividida em direta e indireta. A prestação 

direta pode ser centralizada ou descentralizada. Veja o seguinte quadro: 

 

Serviços 
públicos

Poder público

(art. 175)

Direta

Adm Direta (prestação 
centralizada)

Adm Indireta 
(prestação 

descentralizada)

Indireta
Concessão, permissão 

e autorização

Serviços não 
exclusivos do 

Estado
Particulares

Sem delegação, conta 
e risco do particular 

(saúde e educação, p. 
ex.)
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Veja, na prestação direta: o serviço é prestado pela Administração Pública, 

direta ou indireta (autarquias e fundações públicas de Direitos Público). 

Dentro da prestação direta, temos a prestação centralizada, que ocorre 

quando o próprio ente federativo titular do serviço o presta. Na prestação 

descentralizada, por sua vez, o serviço é prestado por pessoa diferente do ente 

federado a que a Constituição atribui a titularidade do serviço. 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 

 

Na prova NC-UFPR - Procurador do Município de Curitiba/2019, foi considerado 

errado: 

A redação atual da Constituição Federal proíbe a prestação de serviços públicos pela 

via direta. 

 

Relembrando a aula em que tratamos da organização administrativa, temos 

que a descentralização pode ocorrer de duas formas: 

• Na outorga (ou descentralização por serviço), transfere-se a titularidade 

e a execução dos serviços à pessoa jurídica diversa do Estado, mas 

desde que seja de Direito Público (doutrina majoritária); 

• Na delegação (ou descentralização por colaboração), transfere-se 

apenas a execução do serviço, permanecendo com o Estado a 

titularidade. A delegação é feita para particulares ou aos entes da 

Administração Indireta regidos pelo Direito Privado. 

Na prestação indireta, por sua vez, o serviço é prestado por particulares, aos 

quais, mediante delegação do Poder Público, é atribuída a sua mera execução. Na 

prestação indireta o particular prestará em seu próprio nome e por sua conta e r isco, 

remunerando-se diretamente por meio das tarifas cobradas dos usuários, e sempre 

sob a fiscalização do Poder Público. 

Observe que, conforme o já citado art. 175 da CF/88, a execução 

indireta de serviços públicos deve ser feita “sempre através de licitação”, ou seja, na 

delegação de serviços públicos a licitação é obrigatória, sendo impossível a dispensa ; 

excepcionalmente, contudo, a doutrina admite a inexigibilidade, desde que se 
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demonstre a inviabilidade de competição. 

Por fim, temos os serviços públicos não exclusivos de Estado. São hipóteses 

em que o serviço é prestado tanto pelo Estado como por particulares, sem a 

necessidade de delegação. São exemplos: serviços de saúde, educação e previdência, 

que são prestados por particulares, mas fiscalizados pelo Estado, além de por ele 

prestados obrigatoriamente. 

E é justamente para tratar da prestação indireta que entramos no assunto mais 

importante desta aula, as delegações (concessão, permissão e autorização) de serviços 

públicos. 

 

CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

A concessão consiste na delegação negocial de uma prestação de serviço 

público. Como já estudamos, com a concessão o Poder Público transfere a prestação e 

não a titularidade do serviço. 

No direito brasileiro, existem basicamente duas categorias de concessões: 

a) Concessões comuns, reguladas pela lei n° 8.987/95 e que se dividem em 

(a.1) concessões de serviços públicos simples; e (a.2) concessões de 

serviços públicos precedidas de obras públicas. 

b) Concessões especiais (parcerias público-privadas – PPP’s), 

regulamentadas pela Lei 11.079/04, que se dividem em (b.1) 

concessões patrocinadas; e (b.2) concessões administrativas. 

A diferença marcante entre essas duas categorias é que, na primeira, a 

exploração é feita por conta e risco do particular, sem nenhuma contrapartida 

pecuniária do poder público, sendo a remuneração constituída basicamente pelas 

tarifas pagas por usuários. Já nas concessões especiais, além da tarifa, o particular 

recebe aporte financeiro da Administração.  
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A essa distinção fundamental somam-se outros aspectos, que serão 

detalhadamente explorados quando tratarmos das PPP’s. O importante é que, desde 

já, você tenha essa “imagem panorâmica” do tema das concessões, que é 

frequentemente objeto de cobrança nas provas de concurso. 

A definição de concessão está prevista no próprio texto legal, mais 

precisamente no artigo 2º da Lei 8.987/95: 

Art. 2º Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se: 

(...) 

II - concessão de serviço público: 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 

que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua 

conta e risco e por prazo determinado; 

 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 

 

Na prova CEBRASPE (CESPE) - Procurador Municipal de Campo Grande/2019, foi 

considerado correto: 

A concorrência é a modalidade de licitação a ser adotada para concessão de serviços 

públicos que não sejam precedidos de execução de obra pública. 

 

Art. 2º Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se: 

(...) 

III - 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 que demonstre capacidade para a 

https://www.tecconcursos.com.br/concursos/procurador-municipal-de-campo-grande-2019
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sua realização, por sua conta e risco, de forma que o 

investimento da concessionária seja remunerado e 

amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra 

por prazo determinado; 

 

Essas são as chamadas “concessões comuns”, que se diferenciam das 

“concessões especiais” (parcerias público-privadas) que estudaremos adiante. 

Tanto as concessões comuns quanto as especiais são formalizadas por 

contratos administrativos. E, em matéria de contratos e licitações, compete 

privativamente à União legislar sobre normas gerais para toda a Administração Pública 

(art. 22, XXVII, CF/88). 

Reforçando esse caráter de norma geral (e a possibilidade de edição de normas 

suplementares pela legislação local), temos o art. 1º da Lei 8.987/95: 

Art. 1º As concessões de serviços públicos e de obras 

públicas e as permissões de serviços públicos reger-se-ão 

pelos termos do art. 175 da Constituição Federal, por esta 

Lei, pelas normas legais pertinentes e pelas cláusulas dos 

indispensáveis contratos. 

Parágrafo único. A União, os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios promoverão a revisão e as adaptações 

necessárias de sua legislação às prescrições desta Lei, 

buscando atender as peculiaridades das diversas 

modalidades dos seus serviços. 

 

 

AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA 
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O já citado art. 175 da CF/88 estabelece que o Poder Público, na forma da lei, 

prestará diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão os serviços públicos. 

O problema é saber se a expressão “na forma da lei” exige (I) prévia autorização para 

delegação de cada serviço público ou (II) se a atuação legislativa terá a finalidade de 

estabelecer as condições genéricas da delegação. 

Rafael Carvalho Rezende Oliveira sustenta que a exigência de autorização 

legislativa específica para delegação do serviço público é inconstitucional , uma vez 

que a competência para prestar serviços públicos é do Poder Executivo, inserindo -se 

no seu poder decisório a escolha pela prestação direta ou sobre regime de delegação. 

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.  

Art. 2º É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios executarem obras e serviços públicos por 

meio de concessão e permissão de serviço público, sem lei 

que lhes autorize e fixe os termos, dispensada a lei 

autorizativa nos casos de saneamento básico e limpeza 

urbana e nos já referidos na Constituição Federal, nas 

Constituições Estaduais e nas Leis Orgânicas do Distrito 

Federal e Municípios, observado, em qualquer caso, os 

termos da Lei no 8.987, de 1995. 

 

Portanto, estão dispensados da exigência de prévia lei autorizativa os serviços 

de saneamento básico e limpeza urbana, bem como os serviços públicos que a 

Constituição Federal, as Constituições estaduais e as Leis Orgânicas do Distrito Federal 

e dos Municípios, desde logo, indiquem como passíveis de delegação (exemplo: 

serviços de telecomunicações, radiodifusão sonora, e de sons e imagens, navegação 

aérea, energia elétrica, gás canalizado, transporte de passageiros). Ou seja, esses 

serviços podem ser delegados sem que haja outra lei autorizativa específica para 

tanto. 
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Destaque-se que a própria Lei 9.074/95 expressamente autorizou a União a 

prestar, mediante concessão ou permissão, os seguintes serviços e obras públicas: 

Art. 1º Sujeitam-se ao regime de concessão ou, quando 

couber, de permissão, nos termos da Lei no 8.987, de 13 

de fevereiro de 1995, os seguintes serviços e obras 

públicas de competência da União: 

(...) 

IV - vias federais, precedidas ou não da execução de obra 

pública; 

V - exploração de obras ou serviços federais de 

barragens, contenções, eclusas ou outros dispositivos de 

transposição hidroviária de níveis, diques, irrigações, 

precedidas ou não da execução de obras públicas; 

VI - estações aduaneiras e outros terminais alfandegados 

de uso público, não instalados em área de porto ou 

aeroporto, precedidos ou não de obras públicas. 

VII - os serviços postais. 

 

Por último, saiba que nem todos os serviços de transporte precisam ser 

formalmente delegados. Nos termos do art. 2º, §§2º e 3º da Lei 9.074/95, independe 

de concessão ou permissão o transporte: (i) de cargas pelos meios rodoviário e 

aquaviário; (ii) aquaviário, de passageiros, que não seja realizado entre portos 

organizados; (iii) rodoviário e aquaviário de pessoas, realizado por operadoras de 

turismo no exercício dessa atividade; (iv) de pessoas, em caráter privativo de 

organizações públicas ou privadas, ainda que em forma regular. 

Observe, contudo, que o transporte municipal de passageiros deve ser 

formalmente delegado.  

Inclusive, há entendimento do STF segundo o qual, salvo situações 

excepcionais, devidamente comprovadas, o implemento de transporte público coletivo 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8987cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8987cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8987cons.htm
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pressupõe prévia licitação. (STF. Plenário. RE 1001104, Rel. Marco Aurélio, julgado em 

15/05/2020 - Repercussão Geral) 

 

PODER CONCEDENTE 

 

O poder concedente são os entes da Administração direta que delegam a 

execução de determinados serviços públicos a particulares, veja a previsão na Lei 

8.987/95: 

Art. 2º Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se: 

I - poder concedente: a União, o Estado, o Distrito Federal 

ou o Município, em cuja competência se encontre o 

serviço público, precedido ou não da execução de obra 

pública, objeto de concessão ou permissão; 

 

Muita atenção a um detalhe, 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). Assim, as Leis 

9.427/96 e 9.472/97 atribuíram, respectivamente, às agências reguladoras ANEEL e 

ANATEL a faculdade de celebrarem contratos de concessão. 

E, como você deve se lembrar do capítulo anterior, a Lei 11.107/05 também 

garantiu aos consórcios públicos a possibilidade de delegar serviços públicos (art. 2º, § 

3º). 

 

Direitos e deveres do poder concedente 

 
De início, saiba que o Poder Público será subsidiariamente responsável por 
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todos os danos causados na execução de um serviço público, pois permanece como 

titular da atividade, que somente teve transferida sua execução a particulares. 

 Segundo dispõe o art. 29 da Lei 8.987/95, destacam-se os seguintes direitos e 

deveres do Poder Concedente: 

a) Regulamentar o serviço concedido e fiscalizar permanentemente a sua 

prestação; 

b) Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais, nos moldes definidos 

no contrato; 

c) Intervir na prestação do serviço; 

d) Extinguir a concessão: trata-se do poder de rescisão unilateral, decorrente 

de interesse público (encampação) ou por inadimplemento do 

concessionário (caducidade); 

e) Homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas na forma da Lei nº 

8.987/95, das normas pertinentes e do contrato; 

f) Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as 

cláusulas contratuais da concessão; 

g) Zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar queixas e 

reclamações dos usuários, que serão cientificados, em até trinta dias, das 

providências tomadas; 

h) Declarar de utilidade pública os bens necessários à execução do serviço ou 

obra pública, promovendo as desapropriações, diretamente ou mediante 

outorga de poderes à concessionária, caso em que será desta a 

responsabilidade pelas indenizações cabíveis. Nessa hipótese, o ente estatal 

somente efetiva a declaração de utilidade pública, competindo à 

concessionária executar a desapropriação; 

i) Declarar de necessidade ou utilidade pública, para fins de instituição de 

servidão administrativa, os bens necessários à execução de serviço ou obra 

pública, promovendo-a diretamente ou mediante outorga de poderes à 

concessionária, caso em que será desta a responsabilidade pelas 

indenizações; 

j) Estimular o aumento da qualidade, produtividade, preservação do meio 
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ambiente e conservação; 

k) Incentivar a competitividade; 

l) Estimular a formação de associações de usuários para defesa de interesses 

relativos ao serviço. 

 COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 
 

Na prova VUNESP - Juiz Estadual (TJ RO)/2019, foi considerado correto: 

Durante a vigência e a execução de contrato de delegação da prestação de serviço 

público, na modalidade de concessão comum, as concessionárias sujeitam-se ao poder 

de polícia exercido pelo poder concedente em relação aos atos não relacionados à 

execução do contrato de concessão. 

COMENTÁRIOS: de fato, as concessionárias submetem-se ao poder de polícia, mesmo 

em relação a atos não relacionado à execução do contrato. 

Além dos deveres especificamente decorrentes do contrato de concessão, cujo 

cumprimento pela concessionária deverá ser fiscalizado pelo poder concedente, o 

particular ainda se submete às atividades de fiscalização regulares do Poder Público, 

fundadas em seu Poder Extroverso. Vale dizer que, nessa hipótese, a fiscalização da 

atividade concedida poderá ser feita por ente público diverso daquele responsável 

pela concessão. 

 

No mais, compete ao poder concedente a possibilidade de determinar a 

alteração unilateral do contrato para adequar suas disposições ao interesse público. E, 

além disso, permite-se a ocupação temporária de bens no intuito de manter os 

serviços prestados pelo particular contratado, em cumprimento ao princípio da 

continuidade do serviço público. 

 Por fim, importante registrar decisão do STJ no sentido de que é ilegal a 

cobrança feita por entes da administração em face de concessionária de serviço 

público pelo uso do solo, subsolo ou espaço aéreo, visto que a utilização, neste caso, 

reverte em favor da sociedade, não cabendo a fixação de preço público, e a natureza 

do valor cobrado não é de taxa, pois não há serviço público prestado ou poder de 

polícia exercido. (STJ. REsp 1144399/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, DJe 

24/10/2017) 
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CONCESSIONÁRIA 

 

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

contrato administrativo de concessão, ficando responsável pela execução da atividade 

transferida.  

Importante consignar que não se deve confundir a concessão de serviço 

público com o contrato de concessão de uso de bem público, o qual poderá ser 

celebrado com pessoas físicas e jurídicas. 

A concessionária será submetida a todas as estatais decorrentes da supremacia 

do interesse público sobre o privado, mas tem garantida a manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato. 

No mais, o fato de lhe ter sido transferida a execução de um serviço público, 

não enseja a concessão ao particular (concessionário) de qualquer benefício da 

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

dilatados, a execução fiscal de seus débitos ou o pagamento por meio de precatórios. 

Os encargos legais das concessionárias relacionados à prestação de serviço 

público estão enumerados no art. 31 da Lei 8.987/95. Vejamos: 

Art. 31. Incumbe à concessionária: 

I - prestar serviço adequado, na forma prevista nesta Lei, 

nas normas técnicas aplicáveis e no contrato; 

II - manter em dia o inventário e o registro dos bens 

vinculados à concessão; 

III - prestar contas da gestão do serviço ao poder 

concedente e aos usuários, nos termos definidos no 

contrato; 

IV - cumprir e fazer cumprir as normas do serviço e as 

cláusulas contratuais da concessão; 
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V - permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso , 

em qualquer época, às obras, aos equipamentos e às 

instalações integrantes do serviço, bem como a seus 

registros contábeis; 

VI - promover as desapropriações e constituir servidões 

autorizadas pelo poder concedente, conforme previsto no 

edital e no contrato; 

VII - zelar pela integridade dos bens vinculados à 

prestação do serviço, bem como segurá-los 

adequadamente; e 

VIII - captar, aplicar e gerir os recursos financeiros 

necessários à prestação do serviço. 

Parágrafo único. As contratações, inclusive de mão-de-

obra, feitas pela concessionária serão regidas pelas 

disposições de direito privado e pela legislação trabalhista, 

não se estabelecendo qualquer relação entre os terceiros 

contratados pela concessionária e o poder concedente. 

 

Dentre todos os deveres acima descritos, destaca-se o inciso VI, “promover as 

desapropriações e constituir servidões autorizadas pelo poder concedente”. 

O procedimento de desapropriação tem uma fase declaratória e outra 

executiva, sendo que, a prévia declaração da utilidade ou da necessidade pública do 

bem (fase declaratória e etapa necessária para se efetuar a desapropriação ou se 

instituir a servidão) não pode ser feita pela concessionária, pois é atribuição exclusiva 

do Estado. 

Assim, por “promover” e “constituir” devemos interpretar “executar a 

desapropriação ou a servidão”. 

Portanto, pode ser entregue à concessionária a execução da desapropriação ou 

da servidão, desde que haja previsão no edital e no contrato. Esclareça-se que essa 
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execução consiste em dar seguimento às tratativas do procedimento de 

desapropriação, inclusive pagar as indenizações cabíveis e ajuizar a ação na Justiça, em 

caso de desapropriação não amigável (art. 29, VIII e da IX da Lei 8.987/95). 

 

Responsabilidade civil das concessionárias 

 
Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço 

concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos 

causados ao poder concedente, aos usuários ou a 

terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão 

competente exclua ou atenue essa responsabilidade. 

 

Quanto à 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.  

Nesse caso, há responsabilidade subsidiária do Estado pela atuação da 

concessionária. Ou seja, o Estado somente será responsabilizado caso sejam esgotadas 

as tentativas de pagamento por parte da empresa causadora dos prejuízos. 

Importante destacar decisão do STF que, consagrando o princípio da isonomia, 

decidiu que, ainda que o dano seja causado a terceiro não usuário do serviço público, 

a responsabilidade também será objetiva, pois, se a própria constituição não 

diferencia, não cabe ao intérprete diferenciar os danos causados a terceiros, em 

virtude de serem ou não usuários do serviço, cabendo apenas a comprovação da 

conduta do agente público, do dano causado e do nexo de causalidade. (STF. RE 

591874/MS, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, Pleno, julgamento em 26/08/2009) 

Há, ainda, interessante precedente do STF em que o furto em rodovia 

concedida foi declarado de responsabilidade da concessionária. (STF. RE 598356, 
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Relator(a): Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 08/05/2018) 

 Contudo, no caso roubo, também em rodovia concedida, há precedente do STJ 

em que a concessionária foi isenta de responsabilidade. (STJ. REsp 1749941/PR, Rel. 

Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 04/12/2018) 

Portanto, para o STJ, é fato que a concessionária de rodovia é responsável 

objetivamente por danos sofridos por seus usuários, mas a ocorrência de roubo e 

sequestro, com emprego de arma de fogo, são eventos capazes e suficientes para 

romper com a existência de nexo causal, afastando-se, assim, a responsabilidade da 

empresa. 

 

POLÍTICA TARIFÁRIA 

Nos contratos de concessão comum o prestador do serviço público é 

remunerado por receitas geradas pela própria exploração do serviço, e não por 

pagamentos oriundos do Poder Público. Não é proibido, entretanto, que parte (e não a 

totalidade) da remuneração provenha de subvenções do Estado cujo objetivo seja 

assegurar a modicidade das tarifas. 

A tarifa nada mais é do que o preço público pago pelo usuário do serviço à 

empresa concessionária ou permissionário do serviço público. 

Atente-se que as concessionárias ou permissionárias não podem ser 

remuneradas pela exigência de tributos, isso porque, em nosso ordenamento jurídico, 

somente pessoas jurídicas de Direito Público podem ser sujeitos ativos nas relações 

tributárias. 

A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta 

vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão previstas na lei, no edital e 

no contrato (art. 9º da Lei 8.987/95). 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 

 

Na prova CEBRASPE (CESPE) - Juiz Estadual (TJ BA)/2019, foi considerado errado: 



 

 

Pá
gi

n
a3

8
 

O fornecimento de água pode ter a respectiva taxa alterada pelo concessionário, que 

poderá considerar aspectos mercadológicos para estabelecer o novo patamar a ser 

cobrado. 

COMENTÁRIOS: a tarifa do serviço público é definida na licitação e não pode ser 

posteriormente alterada pela simples vontade do concessionário. 

 

Aliás, com objetivo de assegurar a manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro do contrato, a lei admite a previsão de reajustes periódicos e de 

mecanismos de revisão das tarifas (art. 9º, § 2º).  

Vale mencionar, ainda, que o reajuste contratual para reposição do valor da 

moeda no tempo é automático. Veja o enunciado 34 da I Jornada de Direito 

Administrativo: 

Enunciado 34: Nos contratos de concessão e PPP, o reajuste contratual para reposição 

do valor da moeda no tempo é automático e deve ser aplicado independentemente de 

alegações do Poder Público sobre descumprimentos contratuais ou desequilíbrio 

econômico-financeiro do contrato, os quais devem ser apurados em processos 

administrativos próprios para este fim, nos quais serão garantidos ao parceiro privado 

os direitos ao contraditório e à ampla defesa. 

Inclusive, o art. 23, IV, enumera como cláusula essencial dos contratos de 

concessão a relativa “ao preço do serviço e aos critérios e procedimentos para o 

reajuste e a revisão das tarifas”. 

Nesse sentido, a criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou 

encargos legais, ocorrida após a apresentação da proposta na licitação, implicará a 

revisão da tarifa, para mais ou para menos, conforme o caso, quando comprovado que 

a modificação na carga tributária teve impacto sobre o equilíbrio da tarifa.  

Ficam ressalvados dessa regra os impostos sobre a renda (art. 9º, §3º), ou seja, 

a elevação das alíquotas do imposto de renda não é razão para justificar o aumento de 

tarifas. 

Afirma a lei, ainda, que em havendo alteração unilateral do contrato que afete 

o seu inicial equilíbrio econômico-financeiro, o poder concedente deverá restabelecê-
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lo, concomitantemente à alteração (art. 9º, § 4º). 

Além disso, a lei prevê que a concessionária deverá divulgar em seu sítio 

eletrônico, de forma clara e de fácil compreensão pelos usuários, tabela com o valor 

das tarifas praticadas e a evolução das revisões ou reajustes realizados nos últimos 

cinco anos (art. 9º, § 5º). 

Ademais, as tarifas poderão ser diferenciadas em função das características 

técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos 

segmentos de usuários (art. 13). Ou seja, é possível que o mesmo serviço público tenha 

tarifa mais cara ou mais barata a depender da condição econômico-social do usuário. 

Por exemplo, em regra, a energia elétrica tem tarifas menores na zona rural do que na 

zona urbana. 

Vale ressaltar, ainda, que é possível a cobrança de tarifa mínima pela prestação 

do serviço. Ou seja, em algumas situações o usuário deverá pagar pela simples 

disponibilização do serviço, ainda que não tenha efetivamente utilizado. Nesse 

sentido, veja a súmula do STJ: 

Súmula 356-STJ: É legítima a cobrança da tarifa básica pelo uso dos serviços de 

telefonia fixa. 

 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 

 

Na prova CEBRASPE (CESPE) - Juiz Estadual (TJ BA)/2019, foi considerado errado: 

O fornecimento de água não poderá gerar cobrança vinculada de tarifa mínima, sendo 

imperiosa a correspondência com o efetivo consumo. 

COMENTÁRIOS: é legítima a cobrança de tarifa mínima, devida pela só disponibilização 

do serviço, a exemplo do sistema das taxas, desde que haja previsão contratual e legal.  

 

Por último, saiba que, para fins de garantir melhor modicidade às tarifas, é 

possível que sejam ofertadas, a favor da concessionária, outras fontes de receitas 

alternativas e complementares. As receitas alternativas, como bem registra Carvalho 

Filho, devem estar previamente autorizadas em lei e à disposição de todos os 

concorrentes no momento de publicação do edital, para que possam elaborar suas 
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propostas considerando todas as vantagens ou subsídios autorizados pelo concedente 

(art. 17). Veja: 

Art. 11. No atendimento às peculiaridades de cada serviço 

público, poderá o poder concedente prever, em favor da 

concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de 

outras fontes provenientes de receitas alternativas, 

complementares, acessórias ou de projetos associados, 

com ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a 

modicidade das tarifas, observado o disposto no art. 17 

desta Lei. 

Parágrafo único. As fontes de receita previstas neste artigo 

serão obrigatoriamente consideradas para a aferição do 

inicial equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

 

São exemplos de receitas alternativas, a possibilidade de exploração 

publicitária em veículos usados para o transporte coletivo e a utilização comercial de 

lojas construídas em aeroportos.  

 

USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

A relação jurídica estabelecida nos serviços públicos concedidos é verdadeira 

hipótese de relação tripartite; além do poder concedente e da concessionária, temos 

também a figura dos usuários dos serviços, os quais também possuem direitos e 

deveres no que se refere aos serviços públicos. 

Com efeito, a todos os usuários é garantido o recebimento de serviço 

adequado, com respeito à eficiência e isonomia na sua prestação, bem como a 

cortesia dos prestadores e a modicidade das tarifas. 

Também têm direito de receber todas as informações necessárias para a 

defesa de interesses individuais ou coletivos. E mais, possuem liberdade de escolha 
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entre vários prestadores de serviço, observadas as normas do poder concedente. 

No mais, o art. 6º da Lei 13.460/17 fixa alguns direitos dos usuários: 

Art. 6º São direitos básicos do usuário: 

I - participação no acompanhamento da prestação e na 

avaliação dos serviços; 

II - obtenção e utilização dos serviços com liberdade de 

escolha entre os meios oferecidos e sem discriminação; 

III - acesso e obtenção de informações relativas à sua 

pessoa constantes de registros ou bancos de dados, 

observado o disposto no inciso X do caput do art. 5º da 

Constituição Federal e na Lei nº 12.527, de 18 de 

novembro de 2011 ; 

IV - proteção de suas informações pessoais, nos termos 

da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 ; 

V - atuação integrada e sistêmica na expedição de 

atestados, certidões e documentos comprobatórios de 

regularidade; e 

VI - obtenção de informações precisas e de fácil acesso 

nos locais de prestação do serviço, assim como sua 

disponibilização na internet, especialmente sobre: 

a) horário de funcionamento das unidades administrativas; 

b) serviços prestados pelo órgão ou entidade, sua 

localização exata e a indicação do setor responsável pelo 

atendimento ao público; 

c) acesso ao agente público ou ao órgão encarregado de 

receber manifestações; 

d) situação da tramitação dos processos administrativos 

em que figure como interessado; e 

e) valor das taxas e tarifas cobradas pela prestação dos 

serviços, contendo informações para a compreensão exata 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art5x
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art5x
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm
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da extensão do serviço prestado. 

 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 

 

Na prova NC-UFPR - Procurador do Município de Curitiba/2019, foi considerado 

errado: 

No Brasil, inexiste uma lei nacional de participação, proteção e defesa dos direitos do 

usuário dos serviços públicos da administração pública. 

COMENTÁRIOS: A Lei 13.460/17 é quem faz esse papel de código de defesa do 

usuários do serviço público. 

 

Quanto às obrigações, os usuários devem respeitar algumas imposições legais, 

como forma de se garantir uma prestação adequada do serviço público. 

Assim, é imposto pela lei o dever de o usuário levar ao conhecimento do poder 

público e da concessionária as irregularidades de que tome ciência, referentes ao 

serviço prestado, assim como comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos 

praticados pela concessionária na prestação do serviço, que sejam de seu 

conhecimento. 

Além disso, os usuários têm a obrigação de contribuir para a permanência das 

boas condições dos bens públicos através dos quais lhes são prestados os serviços. 

 

ESPECÍFICIDADES DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

NAS CONCESSÕES 

 

Como já vimos, para que os serviços públicos sejam concedidos se faz 

necessária a realização de prévia licitação. 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 
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Na prova FEPESE - Procurador do Estado de Santa Catarina/2018/9º, foi considerado 

correto: 

Toda concessão de serviço público, precedida ou não da execução de obra pública, 

será objeto de prévia licitação, nos termos da legislação própria e com observância dos 

princípios da legalidade, moralidade, publicidade, igualdade, do julgamento por 

critérios objetivos e da vinculação ao instrumento convocatório. 

 

E não é só: é obrigatória a modalidade concorrência ou diálogo competitivo, 

exceto 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. 

Também é relevante consignar que a Lei 8.987/95 admite a inversão das fases 

de habilitação e julgamento nas licitações para concessão de serviços públicos. 

Caberá, portanto, às regras do edital definir se haverá ou não essa inversão. 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 
 

Na prova VUNESP - Procurador Legislativo (CM Tatuí)/2019, foi considerado errado: 

É vedado ao poder concedente prever no edital a inversão da ordem das fases de 

habilitação e julgamento. 

COMENTÁRIOS: conforme o art. 18-A, o edital poderá prever a inversão da ordem das 

fases de habilitação e julgamento. 

 

 Destaca-se, outrossim, que a forma de escolha do vencedor não segue as 

normas da Lei 8.666/93 ou da Lei 14.133/21. Os critérios de escolha (julgamento) 

previstos na Lei nº 8.987/95 são mais amplos. Vejamos: 

Art. 15. No julgamento da licitação será considerado um 

dos seguintes critérios: 

I – o menor valor da tarifa do serviço público a ser 

prestado; 

II – a maior oferta, nos casos de pagamento ao poder 

concedente pela outorga da concessão;    

https://www.tecconcursos.com.br/concursos/procurador-do-estado-de-santa-catarina-2018-9
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III - a combinação, dois a dois, dos critérios referidos nos 

incisos I, II e VII;                     

IV - melhor proposta técnica, com preço fixado no 

edital;          

V - melhor proposta em razão da combinação dos critérios 

de menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado 

com o de melhor técnica; 

VI - melhor proposta em razão da combinação dos 

critérios de maior oferta pela outorga da concessão com 

o de melhor técnica; ou        

VII - melhor oferta de pagamento pela outorga após 

qualificação de propostas técnicas. 

§ 1º A aplicação do critério previsto no inciso III só será 

admitida quando previamente estabelecida no edital de 

licitação, inclusive com regras e fórmulas precisas para 

avaliação econômico-financeira.                 

§ 2º Para fins de aplicação do disposto nos incisos IV, V, VI 

e VII, o edital de licitação conterá parâmetros e exigências 

para formulação de propostas técnicas.             

 

No mais, as propostas consideradas manifestamente inexequíveis ou 

financeiramente incompatíveis com os objetivos da licitação serão recusadas pelo 

Poder Concedente (§ 3º do art. 15 da Lei 8.987/95). 

Há, ainda, critério específico de desempate, razão pela qual as disposições das 

leis 8.666/93 e 14.133/21 não se aplicam, neste caso. Desse modo, em igualdade de 

condições, será dada preferência à proposta apresentada por empresa brasileira (§ 3º 

do art. 15). 

Ademais, será desclassificada a proposta que, para sua viabilização, necessite 

de vantagens ou subsídios que não estejam previamente autorizados em lei e à 

disposição de todos os concorrentes (art. 17). 
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As vantagens ou subsídios incluem qualquer tipo de tratamento tributário 

diferenciado, ainda que em consequência da natureza jurídica do licitante, que 

comprometa a isonomia fiscal que deve prevalecer entre todos os concorrentes (§ 2º 

do art. 17). 

É permitido, também, que empresas consorciadas participem da licitação, 

mesmo antes de firmado o acordo. 

Nesse caso, será exigida somente a comprovação do compromisso, público ou 

particular, de constituição do consórcio, subscrito pelas consorciadas, determinando -

se que, caso seja declarado vencedor, ficará obrigado a promover, antes da celebração 

do contrato, a constituição e registro do consórcio, nos termos do compromisso, e a 

definição de qual empresa ficará responsável pelo consórcio, pois a empresa líder 

responderá, perante o poder concedente, pelo cumprimento do contrato de 

concessão, sem prejuízo da responsabilidade solidária das demais consorciadas (arts. 

19 e 20). 

Saliente-se que cada empresa consorciada deverá apresentar todos os 

documentos de habilitação, e uma mesma empresa consorciada não poderá participar, 

na mesma licitação, por intermédio de mais de um consórcio ou mesmo isoladamente. 

Por fim, vale a pena ressaltar que empresas estatais podem participar de 

licitação para concessão de serviço público na qualidade de licitante. Com efeito, o art. 

32 da Lei 9.074/95 prevê a possibilidade de que estas estatais firmem pré-contratos, 

com dispensa de licitação, para compor suas propostas que incluam serviços de 

terceiros. 

Art. 32. A empresa estatal que participe, na qualidade de 

licitante, de concorrência para concessão e permissão de 

serviço público, poderá, para compor sua proposta, colher 

preços de bens ou serviços fornecidos por terceiros e 

assinar pré-contratos com dispensa de licitação. 

§ 1º Os pré-contratos conterão, obrigatoriamente, 

cláusula resolutiva de pleno direito, sem penalidades ou 
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indenizações, no caso de outro licitante ser declarado 

vencedor. 

§ 2º Declarada vencedora a proposta referida neste artigo, 

os contratos definitivos, firmados entre a empresa estatal 

e os fornecedores de bens e serviços, serão, 

obrigatoriamente, submetidos à apreciação dos 

competentes órgãos de controle externo e de fiscalização 

específica. 

 

Para finalizar, note que nas licitações para concessão e permissão de serviços 

públicos, os autores ou responsáveis economicamente pelos projetos básico ou 

executivo podem participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de 

obras ou serviços a ela relacionados (Lei 9.074/95, art. 31). Há aqui uma diferença com 

o disposto na Lei 8.666/93 que, ao tratar dos contratos de aquisição de produtos, 

obras ou serviços pela Administração veda esse tipo de participação. 

 

ESPECÍFICIDADES DO CONTRATO NAS 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 (cláusulas exorbitantes) e sujeições por parte do 

concessionário. 

 

Prazo e prorrogação 

 
Os contratos de concessão de serviços públicos, espécies de contratos 

administrativos, devem possuir prazo determinado. Contudo, esta Lei não prevê o 
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prazo máximo do contrato de concessão, que deverá ser estabelecido nas legislações 

específicas dos entes federados ou, em último caso, em cada contrato (arts. 2.º, II e III, 

18, I, e 23, I, da Lei 8.987/95). 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 

 

Na prova CEBRASPE (CESPE) - Juiz Estadual (TJ PA)/2019, foi considerado errado: 

Não há necessidade de o contrato celebrado prever o prazo da concessão, sendo 

suficiente que a concessão tenha sido precedida por licitação na modalidade de 

concorrência. 

COMENTÁRIOS: todo contrato de concessão deve ter prazo, sem exceção. 

 

Ademais, 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, consoante dispõe o art. 223, §5º, da CF/88. 

Vale destacar, ainda, que a prorrogação do contrato de concessão é possível, 

devendo as respectivas condições figurar como cláusula essencial do ajuste (art. 23, XII 

da Lei 8.987/95). O STF, inclusive tem entendimento pelo qual a prorrogação só pode 

ser feita pela Administração Pública, sendo inconstitucional a prorrogação efetivada 

pela lei, em razão do princípio da separação de poderes e da impessoalidade. 

 

Utilização de arbitragem 

 
 O contrato de concessão poderá prever o emprego de mecanismos privados 

para resolução de disputas decorrentes ou relacionadas ao contrato, inclusive a 

arbitragem, a ser realizada no Brasil e em língua portuguesa (art. 23-A). 

 

Subcontratação e subconcessão 

 
É permitida a subcontratação com terceiros de atividades inerentes, 

acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de 
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projetos associados ao serviço público, hipóteses em que a concessionária mantém a 

responsabilidade exclusiva pela correta prestação do serviço público (art. 25, § 1º). 

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 (arts. 25, § 2.º, e 31, parágrafo único). 

Também vale notar que a subcontratação não depende de licitação ou de 

autorização do poder concedente. 

A subconcessão, por sua vez, está prevista no art. 26 da Lei 8.984/95, veja: 

Art. 26. É admitida a subconcessão, nos termos previstos 

no contrato de concessão, desde que expressamente 

autorizada pelo poder concedente. 

§ 1º A outorga de subconcessão será sempre precedida de 

concorrência. 

§ 2º O subconcessionário se sub-rogará todos os direitos e 

obrigações da subconcedente dentro dos limites da 

subconcessão. 

 

Da simples leitura dos dispositivos legais extraímos os três requisitos para a 

subconcessão: 

• previsão dessa possibilidade no contrato de concessão; 

• autorização do poder concedente; e 

• realização de licitação, sob a modalidade concorrência. 

Consumando-se a subconcessão, ocorre a chamada sub-rogação, passando o 

subconcessionário a assumir todos os direitos e obrigações da concessionária. Caso se 

trate de subconcessão parcial, a sub-rogação só ocorrerá dentro dos limites em que se 

firmou a subconcessão. 

Resta uma última dúvida: a licitação da subconcessão deve ser realizada pelo 
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poder concedente ou pela concessionária? 

Embora haja divergência, penso que podemos adotar como majoritário o 

pensamento de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, para quem o procedimento licitatório de 

escolha da subconcessionária pode ser conduzido pelo Poder Concedente, ou 

delegado por esse como encargo da concessionária, sendo essa a melhor opção, pois 

a relação contratual é estabelecida diretamente entre a concessionária e a 

subconcessionária. 

 

Transferência da concessão ou do controle societário 

 
Além da subconcessão, é possível a transferência da concessão ou do controle 

societário da concessionária, após a anuência do poder concedente, sob pena de 

caducidade da concessão. Veja os termos do art. 27: 

Art. 27. A transferência de concessão ou do controle 

societário da concessionária sem prévia anuência do 

poder concedente implicará a caducidade da concessão. 

§ 1º Para fins de obtenção da anuência de que trata o 

caput deste artigo, o pretendente deverá: 

I - atender às exigências de capacidade técnica, 

idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal 

necessárias à assunção do serviço; e 

II - comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do 

contrato em vigor. 

 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 

 

Na prova CEBRASPE (CESPE) - Procurador Municipal de Campo Grande/2019, foi 

considerado correto: 

A transferência de concessão ou de controle societário da concessionária sem a prévia 

anuência do poder concedente implicará a caducidade da concessão. 
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Como explica, Rafael Oliveira, a transferência da concessão implica verdadeira 

cessão da posição jurídica da figura do concessionário. Com essa modificação subjetiva 

do contrato de concessão, substitui-se o concessionário por outra pessoa jurídica, com 

a qual o poder concedente passará a se relacionar. 

Por outro lado, a transferência do controle acionário da concessionária, a 

rigor, acarreta uma alteração do quadro societário, mas a pessoa jurídica permanece a 

mesma, não havendo, portanto, alteração subjetiva no contrato. 

A doutrina defende a inconstitucionalidade da transferência da concessão nos 

moldes previstos na Lei 8.987/95, pois, distintamente do que ocorre com a 

subconcessão, é promovida sem que haja o prévio procedimento licitatório. O Poder 

Judiciário ainda não se posicionou sobre o assunto, sendo, portanto, a questão da 

inconstitucionalidade um posicionamento exclusivamente doutrinário. 

 

Assunção do controle da concessionária pelos 
financiadores 

 
O artigo 27-A possibilita que o poder concedente, desde que haja previsão  no 

contrato, autorize a assunção do controle ou da administração temporária da 

concessionária por seus financiadores e garantidores, com quem não mantenha 

vínculo societário direto, sempre que seja necessário para promover sua 

reestruturação financeira e assegurar a continuidade da prestação dos serviços, 

sendo que, nestes casos, os financiadores e garantidores deverão atender às 

exigências de regularidade jurídica e fiscal, mas poderão ser dispensados dos demais 

requisitos de habilitação (capacidade técnica e idoneidade financeira). 

Na assunção do controle, os financiadores e garantidores passam a ser 

proprietários de ações ou quotas do capital da concessionária que lhe assegurem o 

poder de controladores. 
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Por sua vez, na administração temporária, cujo prazo será disciplinado pelo 

poder concedente, os financiadores ou garantidores passam a ter poderes especiais 

sobre a da administração concessionária sem, contudo, ocorrer a transferência da 

propriedade de ações ou quotas. 

Ressalte-se que, nessas hipóteses, as obrigações da concessionária e de seus 

controladores permanecerão as mesmas em relação a terceiros, ao poder concedente 

e aos usuários do serviço público (art. 27-A, § 2º). 

Por fim, fique atento que a administração temporária não acarretará 

responsabilidade aos financiadores e garantidores em relação à tributação, encargos, 

ônus, sanções, obrigações ou compromissos com terceiros, inclusive com o poder 

concedente ou empregados (art. 27-A, § 5º).  

 

Fornecimento de garantia para financiamentos 

 
Nos contratos de financiamento, as concessionárias poderão oferecer em 

garantia os direitos emergentes da concessão, até o limite que não comprometa a 

operacionalização e a continuidade da prestação do serviço (art. 28). 

Para garantir contratos de mútuo de longo prazo, destinados a investimentos 

relacionados a contratos de concessão, em qualquer de suas modalidades, as 

concessionárias poderão ceder ao mutuante, em caráter fiduciário, parcela de seus 

créditos operacionais futuros (art. 28-A). 

Para tanto, deverá observar as seguintes condições: 

• o contrato de cessão dos créditos deverá ser registrado em Cartório de 

Títulos e Documentos para ter eficácia perante terceiros; 

• sem prejuízo do disposto no inciso I do caput deste artigo, a cessão do 

crédito não terá eficácia em relação ao Poder Público concedente senão 

quando for este formalmente notificado;                     

• os créditos futuros cedidos nos termos deste artigo serão constituídos 
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sob a titularidade do mutuante, independentemente de qualquer 

formalidade adicional;                    

• o mutuante poderá indicar instituição financeira para efetuar a 

cobrança e receber os pagamentos dos créditos cedidos ou permitir que 

a concessionária o faça, na qualidade de representante e 

depositária;                         

• na hipótese de ter sido indicada instituição financeira, conforme 

previsto no inciso IV do caput deste artigo, fica a concessionária 

obrigada a apresentar a essa os créditos para cobrança; 

• os pagamentos dos créditos cedidos deverão ser depositados pela 

concessionária ou pela instituição encarregada da cobrança em conta 

corrente bancária vinculada ao contrato de mútuo;                         

• a instituição financeira depositária deverá transferir os valores 

recebidos ao mutuante à medida que as obrigações do contrato de 

mútuo tornarem-se exigíveis; e                     

• o contrato de cessão disporá sobre a devolução à concessionária dos 

recursos excedentes, sendo vedada a retenção do saldo após o 

adimplemento integral do contrato. 

 

INTERVENÇÃO 

 

Conforme o art. 32, na hipótese de prestação de serviço inadequado por parte 

da empresa concessionária, o poder concedente poderá intervir na concessão, 

assumindo a gestão do serviço, com o fim de assegurar adequada prestação. 

Nesse caso, a Administração Pública nomeia um interventor (agente público) 

por decreto do Executivo, que ficará responsável pela gestão da empresa, enquanto se 

instaura processo administrativo para apuração das supostas irregularidades indicadas. 
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 É dever da Administração instaurar o processo administrativo em até 30 (trinta) 

dias após a nomeação do interventor, de forma que o procedimento terá o prazo 

máximo de 180 (cento e oitenta) dias. Destacam-se os artigos 32 a 34 da Lei nº 

8.987/95: 

Art. 32. O poder concedente poderá intervir na concessão, 

com o fim de assegurar a adequação na prestação do 

serviço, bem como o fiel cumprimento das normas 

contratuais, regulamentares e legais pertinentes. 

Parágrafo único. A intervenção far-se-á por decreto do 

poder concedente, que conterá a designação do 

interventor, o prazo da intervenção e os objetivos e 

limites da medida. 

Art. 33. Declarada a intervenção, o poder concedente 

deverá, no prazo de trinta dias, instaurar procedimento 

administrativo para comprovar as causas determinantes 

da medida e apurar responsabilidades, assegurado o 

direito de ampla defesa. 

§1o Se ficar comprovado que a intervenção não observou 

os pressupostos legais e regulamentares será declarada 

sua nulidade, devendo o serviço ser imediatamente 

devolvido à concessionária, sem prejuízo de seu direito à 

indenização. 

§2o O procedimento administrativo a que se refere 

o caput deste artigo deverá ser concluído no prazo de até 

cento e oitenta dias, sob pena de considerar-se inválida a 

intervenção. 

Art. 34. Cessada a intervenção, se não for extinta a 

concessão, a administração do serviço será devolvida à 

concessionária, precedida de prestação de contas pelo 

interventor, que responderá pelos atos praticados durante 

a sua gestão. 
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Veja que, existe a possibilidade da intervenção ser declarada nula, em face da 

inobservância dos pressupostos legais e regulamentares, quando, então, o serviço será 

imediatamente devolvido à concessionária, sem prejuízo do seu direito à indenização 

por todos os danos sofridos. 

Por fim, cessada a intervenção e não verificando nenhuma irregularidade 

praticada pela concessionária, o serviço lhe será devolvido, precedida de prestação de 

contas pelo interventor, que responderá pelos atos praticados durante a sua gestão. 

Por outro lado, se for descoberto algum ato irregular praticado pela concessionária 

configurador de inadimplemento contratual, será decretada a caducidade do 

contrato. 

 

FORMAS DE EXTINÇÃO 

 

A extinção é o término do contrato, por qualquer motivo que ponha fim às 

regras expostas no acordo firmado entre o particular e o Poder Público. O art. 35 da Lei 

8.987/95 enumera diversas formas de extinção dos contratos de concessão. São elas: 

Art. 35. Extingue-se a concessão por: 

I - advento do termo contratual; 

II - encampação; 

III - caducidade; 

IV - rescisão; 

V - anulação; e 

VI - falência ou extinção da empresa concessionária e 

falecimento ou incapacidade do titular, no caso de 

empresa individual. 
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Em qualquer caso, extinta a concessão, retornam ao poder concedente todos 

os bens reversíveis, direitos e privilégios transferidos ao concessionário, conforme 

previsto no edital e estabelecido no contrato (art. 35, § 1º). 

Igualmente, haverá a assunção imediata do serviço pelo poder concedente, 

que procederá aos levantamentos, avaliações e liquidações necessárias, o que autoriza 

a ocupação das instalações e a utilização de todos os bens reversíveis (art. 35, §§ 2º e 

3º). 

Abaixo, cada uma das hipóteses que ensejam na extinção do contrato de 

concessão de serviços públicos: 

HIPÓTESES DE EXTINÇÃO DA CONCESSÃO 

A) Advento do termo 

contratual ou 

reversão 

É a extinção pelo escoamento do prazo estabelecido no 

contrato, pois todos eles deverão ter prazo determinado. 

Nesses casos, havendo bens reversíveis ainda não amortizados 

ou depreciados, a Administração deverá indenizar o particular 

pelos investimentos despendidos. 

B) Encampação (ou 

Resgate) 

Nos termos do art. 37, 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 

precoce do contrato. 

Para parte da doutrina (Maria Sylvia Zanella Di Pietro), a 

necessidade de prévia autorização legislativa é 

inconstitucional. Eventuais controles recíprocos entre os 

Poderes são de extração constitucional e, por isso, não caberia 

ao legislador ordinário agredir a independência entre os 

Poderes da República. Acontece que, até o momento, o 

dispositivo não foi declarado inconstitucional pelo STF, razão 

pela qual, para efeito de concursos públicos, permanece em 

plena vigência. 
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É inconstitucional norma da Constituição Estadual que 

preveja que o Estado (poder concedente) terá até 25 anos 

para pagar a indenização decorrente da encampação do 

serviço público que era prestado pela empresa concessionária, 

pois isso significaria grave ônus financeiro à contratada e 

violaria as garantias decorrentes do ato jurídico perfeito e do 

art. 37, XXI, da CF/88, o qual impõe à Administração o 

respeito às condições efetivas da proposta formalizada. (STF. 

ADI 1746, Relator(a):  Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, 

julgado em 18/09/2014) 

C) Caducidade 

Fundamenta-se no inadimplemento da concessionária, que 

deixou de cumprir suas obrigações contratuais. A caducidade 

se efetiva por meio da edição de um decreto, pelo chefe do 

Poder Executivo, no qual se instaura um processo 

administrativo, em respeito ao contraditório e ampla defesa. 

Atente-se para o art. 38, §1º, que traz algumas hipóteses que 

ensejam na caducidade do contrato. 

Declarada a caducidade, não resultará para o poder 

concedente qualquer espécie de responsabilidade em relação 

aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com 

terceiros ou com empregados da concessionária. 

Observe que, em regra, a declaração da caducidade é um ato 

discricionário. 

D) Rescisão 

D.1) Rescisão consensual (distrato): decorre de acordo entre 

as partes, pois não há mais interesse público e nem vontade da 

concessionária na manutenção do contrato. 

D.2) Rescisão judicial (renúncia): requerida pela 

concessionária, no caso de inadimplemento do poder 

concedente. Como o particular não pode rescindir o contrato 

unilateralmente, caso deseje, deverá recorrer ao Poder 

Judiciário quando se sentir lesado pelo Poder Público. 
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E) 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. 

Os contratos firmados antes da edição da Lei nº 8.987/95, se 

não precedidos de licitação, deverão ser declarados nulos, por 

desrespeito ao princípio da isonomia. Também deverão ser 

extintas as concessões firmadas sem prévio procedimento 

licitatório, ainda que anteriores à CF/88, desde que os serviços 

ou obras a serem executadas não tenham se iniciado ou 

estejam paralisados, na data da edição da Lei nº 8.987/95. 

F) 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, e decorre do fato de que os contratos 

administrativos, em geral, são celebrados intuinto personae, 

não sendo possível a sua manutenção diante da ausência do 

contratado. 

A lei não estabeleceu procedimento algum a ser observado 

nessa forma de extinção. Por isso, a doutrina entende que essa 

hipótese de extinção ocorre de pleno direito, isto é, 

automaticamente, independentemente de qualquer ato 

decisório da Administração ou de qualquer procedimento 

especial que precise ser estabelecido em lei. 

   

Por fim, as concessões que foram firmadas em caráter precário, as que 

estiverem com prazo vencido e as que estiverem em vigor por prazo indeterminado, 

inclusive por força de legislação anterior, permanecerão válidas pelo prazo necessário  

à realização dos levantamentos e avaliações indispensáveis à organização das 

licitações que precederão a outorga das concessões que as substituirão, prazo esse 

que não será inferior a 24 (vinte e quatro) meses. 
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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 dos usuários que serão responsáveis pela sua remuneração. 

Nesse caso, o contrato poderá ser firmado com qualquer pessoa física ou 

jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, após a realização de prévio 

procedimento licitatório. Veja a Lei 8.987/95: 

Art. 2º Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se: 

(...) 

IV - permissão de serviço público: a delegação, a título 

precário, mediante licitação, da prestação de serviços 

públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou 

jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, 

por sua conta e risco. 

 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 

 

Na prova FEPESE - Procurador do Estado de Santa Catarina/2018/9º, foi considerado 

errado: 

A permissão de serviço público corresponde à delegação de sua prestação, feita pelo 

poder concedente (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) à pessoa jurídica ou 

consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua 

conta e risco e por prazo determinado. 

COMENTÁRIOS: não pode ocorrer permissão para consórcio de empresas, apenas a 

concessão admite a contratação de consórcios. 

 

Todas as regras previstas para as concessões são também aplicáveis em relação 

às permissões, com exceção de alguns detalhes que analisaremos. 

 

https://www.tecconcursos.com.br/concursos/procurador-do-estado-de-santa-catarina-2018-9
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DIFERENÇAS ENTRE PERMISSÃO E CONCESSÃO 

 

Nesse passo, já cabe destacar que, diferentemente da concessão, o contrato de 

permissão de serviços públicos pode ser celebrado com pessoa física e o seu 

procedimento licitatório não precisará adotar, necessariamente, as modalidades 

concorrência ou diálogo competitivo. 

A Lei nº 8.987/95 prevê o contrato de adesão como a forma de delegação das 

permissões, mas está ressalvada a sua natureza precária. Vejamos: 

Art. 40. A permissão de serviço público será formalizada 

mediante contrato de adesão, que observará os termos 

desta Lei, das demais normas pertinentes e do edital de 

licitação, inclusive quanto à precariedade e à 

revogabilidade unilateral do contrato pelo poder 

concedente. 

Parágrafo único. Aplica-se às permissões o disposto nesta 

Lei. 

 

Com a edição da Lei 8.987/95, que foi responsável por atribuir à permissão a 

natureza jurídica de contrato de adesão, muitos doutrinadores manifestaram-se 

contrários ao texto legal, declarando a existência de grave contradição do legislador.  

Com efeito, José dos Santos Carvalho Filho, por exemplo, afirma que a 

incoerência da lei (e também do artigo 175, parágrafo único, da CF) foi tão flagrante 

que dividiu o próprio STF. Em ação direta de inconstitucionalidade, na qual se discutia 

a questão relativa à forma de delegação do serviço móvel de celular, prevista na Lei nº 

9.295/96, a Corte decidiu, pela apertada maioria de seis a cinco, que o art. 175, 

parágrafo único, da CF, afastou qualquer distinção conceitual entre permissão e 

concessão, ao conferir àquela o caráter contratual próprio desta. 
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Rafael Carvalho Rezende Oliveira também deixa claro que a precariedade não 

pode ser um critério diferenciador entre a concessão e a permissão, isso porque, em 

ambos os casos, a extinção dos negócios jurídicos antes do termo final pode suscitar 

o direito à indenização do particular, ainda que não existam bens reversíveis, tendo 

em vista os princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da confiança legítima. 

Por esta razão, não existiriam diferenças substanciais entre um contrato de 

concessão e um de permissão de serviços públicos. 

Em que pese tais críticas doutrinárias, para fins de concursos ainda devemos 

saber apontar as diferenças entre permissão e concessão, para isso, veja a tabela 

abaixo: 

 Concessão Permissão 

1. Modalidade licitatória 

Concorrência ou diálogo 

competitivo (ou leilão em se 

tratando de Política Nacional 

de Desestatização e energia 

elétrica) 

Admite outras 

modalidades, a depender 

do valor contratado 

2. Contratado 
Pessoas jurídicas ou 

consórcios de empresas 
Pessoas físicas ou jurídicas 

3. Autorização legislativa 

Depende de autorização 

legislativa expressa para sua 

celebração 

Dispensa lei específica, 

salvo algumas permissões 

de natureza especial 

4. Natureza jurídica Contrato Contrato de adesão 

5. Revogabilidade Não é possível a revogação 

A Lei prevê a revogação 

unilateral do contrato, 

desde que existente 

interesse público 

superveniente 

 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 

 



 

 

Pá
gi

n
a6

1
 

Na prova FEPESE - Procurador do Estado de Santa Catarina/2018/9º, foi considerado 

errado: 

A concessão de serviço público consiste na delegação, a título precário, da prestação 

de serviços públicos, feita pelo poder concedente (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios) à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu 

desempenho, por sua conta e risco. 

COMENTÁRIOS: a concessão jamais ocorrerá em caráter precário, a lei reserva essa 

palavra para as permissões. 

 

 

PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO X PERMISSÃO 

DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

No Direito Administrativo temos dois institutos diversos que carregam o 

mesmo nome de “permissão”, mas que são bem diferentes entre si, são eles: (I) 

permissão de uso de bem público e (II) permissão de serviço público. 

A permissão de uso do bem público é ato discricionário e precário, por meio do 

qual o ente público permite a utilização anormal ou privativa de um bem público pelo 

particular, concedida eminentemente no interesse público. 

Aí mora a diferença fundamental entre ambos os institutos, enquanto a 

permissão de uso de bem público é um ato administrativo que permite a utilização 

de um bem público por particular (Ex: instalação de bancas de jornais nas calçadas, 

fundamentada no direito à informação); a permissão de serviço público, por outro 

lado, é um contrato administrativo que permite a prestação de serviço público por um 

particular (Ex: permissão para que empresa de ônibus preste o serviço de transporte 

público municipal). 

Portanto, podemos afirmar que a permissão de uso de bem público é um ato 

administrativo, diferentemente da permissão de serviço público, que é contrato 

administrativo de adesão. 

https://www.tecconcursos.com.br/concursos/procurador-do-estado-de-santa-catarina-2018-9
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Também é correto afirmar que a permissão de uso de bem público é 

discricionária e precária, podendo ser retirada do particular a qualquer momento e, 

em regra, sem indenização. 

A permissão de serviço público, por sua vez, não pode mais ser considerada um 

ato precário, dependendo de prévia licitação e, em regra, a rescisão unilateral do 

contrato ensejará direito a indenização. 

 

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

A doutrina diverge quanto à possibilidade de delegação de prestação de 

serviços públicos mediante autorização. Essa divergência se dá porque o art. 175 da 

CF/88 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” diversos 

serviços públicos ali enumerados, como radiodifusão sonora e de sons e imagens, 

energia elétrica, navegação aérea e aeroespacial, transporte ferroviário e aquaviário, 

dentre outros. 

Para os que reconhecem essa possibilidade (Hely Lopes Meirelles), a 

autorização possui natureza de ato administrativo unilateral, precário e 

discricionário. Através desse instituto, o Poder Público consente que o particular 

realize determinada atividade não essencial. Portanto, diferentemente do que ocorre 

na concessão e na permissão, na autorização prepondera o interesse privado. 

Representando a parcela da doutrina que não reconhece a autorização de 

serviços públicos temos José dos Santos Carvalho Filho. Esse doutrinador considera 

inaceitável a noção de serviços públicos autorizados. Para ele, a atividade, quando for 

autorizada, há de refletir interesse exclusivo ou predominante de seu titular, ou seja, 

na atividade autorizada há interesse meramente privado, ainda que traga alguma 
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comodidade a um grupo de pessoas. 

Neste sentido, os serviços autorizados seriam aqueles de utilidade pública, 

prestados por particulares, por sua conta e risco e por iniciativa própria, consistindo a 

autorização em ato de polícia para melhor fiscalização da atividade. Mas, em qualquer 

caso, como se trata de ato unilateral, não deve ser precedida de licitação. É a posição 

que considero mais correta. 

Interessante notar que o STF aceitou a existência da autorização para os 

serviços de transporte público por taxis e vans, porém afirmou que não se trata de 

“serviço público”, mas sim de “serviço de utilidade pública” (não essenciais). 

Para o STF, a exploração de transporte individual de passageiros não se 

encaixa na modalidade de serviço público, a exigir contratação exclusiva por meio de 

licitação. Trata-se tão somente de “serviço de utilidade pública”, cuja autorização 

para exploração foi delegada ao poder público local. (STF. STF. RE 1002310/SC, Rel. 

Min. Gilmar Mendes, DJe 05/12/2016) 

 

PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 

 

Além da concessão comum de serviços públicos (Lei 8.987/95), a legislação 

apresenta, ainda, a concessão especial de serviços públicos, denominada Parceria 

Público-Privada (PPP), submetida ao regime jurídico diferenciado previsto na Lei 

11.079/04. 

Assim, o legislador estabeleceu regime jurídico próprio para as PPP’s (mas com 

aplicação subsidiária da Lei 8.987/95), com a introdução de novas garantias, a 

repartição de riscos na prestação dos serviços, novas formas de remuneração do 

parceiro privado, entre outras mudanças. 

A característica fundamental das PPP’s é a previsão de uma contraprestação 

pecuniária do Poder Público ao parceiro privado, a fim de remunerá-lo pelo 
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investimento feito. Aliás, se o contrato não prevê essa contraprestação pecuniária do 

poder concedente ao concessionário, não será PPP, e sim concessão comum. 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 

 

Na prova CEBRASPE (CESPE) - Promotor de Justiça (MPE CE)/2020, foi considerado 

errado: 

Na contratação de parceria público-privada, os riscos do negócio ficam integralmente 

por conta da contratada. 

COMENTÁRIOS: uma das características fundamentais das parcerias público-privadas é 

o compartilhamento de riscos ente o Poder Concedente e a concessionária. 

 

Vale lembrar que a Lei 11.079/04 é norma geral, sendo que alguns outros entes 

federados já fixaram normas específicas sobre o tema (você precisará estar atento ao 

conteúdo programático do edital do concurso que for prestar). Aqui, nesta obra, 

analisaremos as normas da lei federal. 

 

CONCESSÃO PATROCINADA X CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA 

 

Este é, certamente, o tópico mais importante das PPP’s. É fundamental que 

você saiba diferenciar as duas modalidades de parcerias público-privadas, comecemos 

pelo que diz a Lei 11.079/04: 

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 
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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. 

 

Como ensina Rafael Carvalho Rezende Oliveira, os conceitos fornecidos pela 

legislação permitem concluir pela existência de, ao menos, duas diferenças entre as 

espécies de PPP’s: 

• 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 públicos ou de serviços 

administrativos prestados ao Estado. 

• Quanto à remuneração: enquanto na PPP patrocinada, o 

concessionário será remunerado por meio de tarifa e dinheiro do 

orçamento, além das demais modalidades de contraprestação indicadas 

no art. 6.º da Lei 11.079/04, na PPP administrativa, o concessionário 

será remunerado integralmente pelo Estado (orçamento ou uma das 

formas previstas no art. 6.º da Lei da PPP), não havendo previsão de 

cobrança de tarifa dos usuários. 

Vale destacar que, as concessões patrocinadas em que mais de 70% da 

remuneração do parceiro privado for paga pela Administração Pública dependerão de 

autorização legislativa (art. 10, §3º). 

Também é importante conhecer as formas de contraprestação previstas no art. 

6º da Lei 11.079/04: 

Art. 6º A contraprestação da Administração Pública nos 

contratos de parceria público-privada poderá ser feita por: 
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I – ordem bancária; 

II – cessão de créditos não tributários; 

III – outorga de direitos em face da Administração Pública; 

IV – outorga de direitos sobre bens públicos dominicais; 

V – outros meios admitidos em lei. 

 

Alguns destes termos merecem um esclarecimento: 

a) Ordem bancária: esse é o pagamento direto que o Poder Público faz ao 

parceiro privado, é uma simples transferência bancária. Se previsto no 

contrato, é possível que a remuneração da concessionária seja variável, 

vinculada ao seu desempenho, conforme metas e padrões de qualidade e 

disponibilidade estabelecidos no contrato. Registre-se, ademais, que não é 

admitido o pagamento antes da execução do objeto contratual (art. 7º); 

b) Cessão de créditos não tributários: admite-se a cessão de créditos, por 

exemplo, derivados de indenizações devidas por terceiros à fazenda 

pública; 

c) Outorga de direitos em face da Administração Pública: deve incidir sobre 

direitos que possam ser convertidos em pecúnia. 

d) Outorga de direitos sobre bens públicos dominicais: a renda obtida das 

locações e concessões onerosas de uso sobre bens públicos dominicais 

poderão ser revertidas em favor da concessionária.  
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RESTRIÇÕES E CLÁUSULAS ESPECÍFICAS 

 

Conforme os art. 2º, § 3º, art. 4º, III, e art. 5º, I, todos da Lei 11.097/04, as 

PPP’s têm as seguintes restrições: 

• Quanto ao valor: a PPP não pode ser inferior a R$ 10.000.000,00 

(dez milhões de reais);  

• Quanto ao tempo: a PPP deve ter periodicidade mínima de 5 anos e 

máxima de 35 anos, incluindo eventual prorrogação; 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 

 

Na prova CEBRASPE (CESPE) - Promotor de Justiça (MPE CE)/2020, foi considerado 

correto: 

É vedada a celebração de contrato de parceria público-privada caso o valor do 

contrato seja inferior a dez milhões de reais e o período de prestação do serviço seja 

inferior a cinco anos. 

 

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

CONCESSSÕES

Concessão 
especial ou PPP

(Lei 11.079/2004)

Concessão patrocinada:

tarifa dos usuários + 
contraprestação do Poder 

Público

Concessão administrativa:

somente contraprestação 
do poder público

Concessão comum
(Lei 8.987/95)

A remuneração ocorre 
apenas com as tarifas pagas 
pelos usuários dos serviços
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das atividades de poder de polícia, regulação, jurisdicional e de outras 

atividades exclusivas do Estado, pois são serviços indelegáveis; e 

• 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. 

Além das restrições acima expostas e de toda a normatização dos contratos das 

concessões comuns, as parcerias público-privadas devem observar, ainda, as seguintes 

cláusulas específicas: 

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

Administração Pública e ao parceiro privado em caso de 

inadimplemento contratual, fixadas sempre em respeito ao princípio da 

proporcionalidade, tendo em vista a gravidade da falta e as obrigações 

assumidas. 

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

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

Perceba que, nesses contratos, ambos os parceiros devem se 

responsabilizar por todos os prejuízos ocorridos na sua execução. 

Vale notar que há enunciado da I Jornada de Direito Administrativo 

determinando que a repartição dos riscos deve ser explicitamente fundamentada: 

Enunciado 28: Na fase interna da licitação para concessões e parcerias público-

privadas, o Poder Concedente deverá indicar as razões que o levaram a alocar o risco 

no concessionário ou no Poder Concedente, tendo como diretriz a melhor capacidade 

da parte para gerenciá-lo. 

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

estabelecendo índices de reajuste para manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato, haja vista a corrosão inflacionária da 

moeda. 

• Os fatos que caracterizam a inadimplência pecuniária do Poder 

Público, os modos e o prazo de regularização e, quando houver, a forma 
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de acionamento da garantia prestada pela Administração. 

• Os critérios objetivos de avaliação de desempenho do parceiro 

privado, não se admitindo a manutenção do ajuste com empresa que 

não cumpra as metas de eficiência previamente estipuladas no 

contrato. 

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

suficientes e compatíveis com os ônus e riscos envolvidos, observados 

os limites definidos na Lei 8.666/93. 

Lembre-se que, o valor da garantia é definido pelo poder público, dentro dos 

limites impostos pela lei. 

• O compartilhamento de ganhos econômicos efetivos com a 

Administração Pública, decorrentes da redução do risco de crédito dos 

financiamentos utilizados pelo concessionário. Trata-se de uma forma 

de redução de custos do serviço para o Estado. 

• O cronograma e os marcos para o repasse ao parceiro privado das 

parcelas do aporte de recursos, na fase de investimentos do projeto 

e/ou após a disponibilização dos serviços, sempre que necessário. 

Além das cláusulas obrigatórias, a Lei 11.079/04 ainda prevê a existência de 

cláusulas não-essenciais, que, caso ausentes, não implicam a nulidade do contrato , a 

saber: 

Art. 5º (...) 

§ 2º Os contratos poderão prever adicionalmente: 

I - os requisitos e condições em que o parceiro público 

autorizará a transferência do controle ou a administração 

temporária da sociedade de propósito específico aos seus 

financiadores e garantidores com quem não mantenha 

vínculo societário direto, com o objetivo de promover a 

sua reestruturação financeira e assegurar a continuidade 

da prestação dos serviços, não se aplicando para este 
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efeito o previsto no inciso I do parágrafo único do art. 27 

da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;            

II – a possibilidade de emissão de empenho em nome dos 

financiadores do projeto em relação às obrigações 

pecuniárias da Administração Pública; 

III – a legitimidade dos financiadores do projeto para 

receber indenizações por extinção antecipada do 

contrato, bem como pagamentos efetuados pelos fundos 

e empresas estatais garantidores de parcerias público-

privadas. 

 

ESPECIFICIDADES DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

 

Justamente por se tratar de uma modalidade de concessão, a parceria público -

privada deve ser precedida de licitação nas modalidades concorrência ou diálogo 

competitivo (art. 10 da Lei 11.097/04). 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 

 

Na prova CEBRASPE (CESPE) - Procurador Municipal de Campo Grande/2019, foi 

considerado errado: 

A contratação de parceria público-privada deve ser precedida de licitação na 

modalidade de tomada de preço, estando a abertura do processo licitatório 

condicionada a autorização da autoridade competente, fundamentada em estudo 

técnico. 

 

Contudo, a Lei 11.097/04 apresenta algumas peculiaridades, notadamente: (i) a 

abertura da licitação tem como condição a previsão do  objeto da PPP no plano 

plurianual, (ii) obtenção da licença ambiental e (iii)  demonstração de que serão 

atendidas as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Outra diferença importante reside nos critérios de julgamento das propostas, 

https://www.tecconcursos.com.br/concursos/procurador-municipal-de-campo-grande-2019
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que podem ser (art. 12, II): 

• Menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado; 

• Melhor proposta em razão da combinação do critério de menor valor 

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

• Menor valor da contraprestação a ser paga pela Administração Pública; 

• Melhor proposta em razão da combinação do critério de menor valor 

da contraprestação a ser paga pela Administração Pública com o de 

melhor técnica, de acordo com os pesos estabelecidos no edital. 

No mais, algumas especialidades procedimentais nas concorrências de PPP 

lembram a modalidade pregão. Assim, o edital pode admitir propostas escritas, 

seguidas de lances em viva voz (sem limitação da quantidade de lances), podendo 

restringir a fase de lances aos licitantes cuja proposta escrita for no máximo 20% maior 

que o valor da melhor proposta (no pregão, esse limite é de 10%). 

Além disso, é possível que o edital estabeleça a inversão da ordem das fases de 

habilitação e julgamento, ou seja, a habilitação pode ocorrer após o julgamento, 

como ocorre no pregão. 

 

GARANTIAS PRESTADAS PELO PODER PÚBLICO 

 

Outra peculiaridade prevista das PPP’s é a possibilidade de se exigir uma 

garantia prestada pelo parceiro público. O art. 8º apresenta as modalidades de 

garantias: 

Art. 8º As obrigações pecuniárias contraídas pela 

Administração Pública em contrato de parceria público-

privada poderão ser garantidas mediante: 

I – vinculação de receitas, observado o disposto no inciso 
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IV do art. 167 da Constituição Federal; 

II – instituição ou utilização de fundos especiais previstos 

em lei; 

III – contratação de seguro-garantia com as companhias 

seguradoras que não sejam controladas pelo Poder 

Público; 

IV – garantia prestada por organismos internacionais ou 

instituições financeiras; 

V – garantias prestadas por fundo garantidor ou empresa 

estatal criada para essa finalidade; 

VI – outros mecanismos admitidos em lei. 

 

O primeiro ponto a se observar é que o referido rol é exemplificativo, isso fica 

claro pelo inciso IV: “outros mecanismos admitidos em lei”. 

Quanto à contratação de seguro-garantia e as garantias prestadas por 

instituições financeiras, observe que a lei determina a não vinculação destas entidades 

com o Poder Público. Tal previsão é bastante salutar, afinal, seria ilógico o Estado ter a 

garantia prestada por uma instituição por ele controlada, já que o risco continuaria 

totalmente com o ente público. 

 

Fundo Garantidos de Parcerias Público-Privadas 

 
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 em virtude dos contratos de 

PPP, no limite global de R$ 6.000.000.000,00 (seis bilhões de reais). 

O patrimônio do FGP é formado pelo aporte de bens e direitos realizado pelos 

cotistas, por meio da integralização de cotas e pelos rendimentos obtidos com sua 

administração, admitindo-se que a integralização das cotas seja realizada em dinheiro, 
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títulos da dívida pública, bens imóveis dominicais, bens móveis, inclusive ações de 

sociedade de economia mista federal excedentes ao necessário para manutenção de 

seu controle pela União, ou outros direitos com valor patrimonial. 

O FGP tem natureza privada e patrimônio próprio separado do patrimônio dos 

cotistas, e será sujeito a direitos e obrigações próprios (art. 16, § 1º). 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 

 

Na prova CONTEMAX - Procurador (Pref Lucena)/2019, foi considerado correto: 

O FGP terá natureza privada e patrimônio próprio separado do patrimônio dos 

cotistas, e será sujeito a direitos e obrigações próprios. 

 

O FGP é uma sociedade autônoma, formada com capital público, que 

responderá por suas obrigações, não havendo responsabil ização dos cotistas, salvo 

pela integralização das cotas que subscreveram. 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 

 

Na prova CONTEMAX - Procurador (Pref Lucena)/2019, foi considerado correto: 

O FGP responderá por suas obrigações com os bens e direitos integrantes de seu 

patrimônio, não respondendo os cotistas por qualquer obrigação do Fundo, salvo pela 

inte gralização das cotas que subscreverem. 

 

Sua criação, administração, gestão e representação judicial e extrajudicial 

serão exercidas por instituição financeira controlada, direta ou indiretamente, pela 

União, sendo que seu estatuto e regulamento serão aprovados em assembleia dos 

cotistas. 

 

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 (art. 
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9º). Detalhe interessante é que, quem assina o contrato de PPP não é a vencedora da 

licitação, e sim a SPE. Por isso a SPE deve ser constituída antes da celebração do 

contrato. 

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. A transferência do controle da SPE estará condicionada à autorização 

expressa da Administração Pública, nos termos do edital e do contrato (art. 9º, §1º). 

Esta entidade deverá respeitar os padrões de governança corporativa e adotar 

contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas; além de poder assumir a 

forma de companhia aberta, com valores mobiliários admitidos a negociação no 

mercado (art. 9º, §§ 2º e 3º). 

A lei impede que o Poder Público detenha a maior parte do capital social 

votante desta entidade específica, mas ressalva a possibilidade de aquisição da maior 

parte do capital votante por instituição financeira controlada pelo Poder Público , 

quando houver inadimplemento de contratos de financiamento (art. 9º, §§ 4º e 5º). 

É possível, por fim, que os contratos de PPP prevejam os requisitos e condições 

em que o parceiro público autorizará a transferência do controle ou da administração 

temporária da SPE aos seus financiadores e garantidores com quem não mantenha 

vínculo societário direto, com o objetivo de promover a sua reestruturação financeira 

e assegurar a continuidade da prestação dos serviços.  

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 

 

Na prova VUNESP - Juiz Estadual (TJ RO)/2019, foi considerado correto: 

Na hipótese de sociedade de propósito específico contratada encontrar-se em 

dificuldade financeira e sem plenas condições de gerir o objeto do contrato de 

concessão patrocinada, o Poder Concedente poderá autorizar a transferência do 

controle da sociedade de propósito específico, desde que prevista a possibilidade no 

edital e contrato, devendo o adquirente atender às exigências de capacidade técnica, 

idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal necessária à assunção do serviço, 

comprometendo-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor. 
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COMENTÁRIOS: em todo caso, a transferência do controle da sociedade de propósito 

específico estará condicionada à autorização expressa da Administração Pública, nos 

termos do edital e do contrato (art. 9º, § 1º). 

 

 

Pois bem, chegamos ao fim de mais uma aula. 

Eu sei que a aula foi extensa e alguns assuntos não são os mais agradáveis, 

mas, fazer o quê? Estudos longos e exaustivos fazem parte do jogo. 

Só o que posso dizer é que, se você chegou até aqui, de fato está 

comprometido e tem a força de vontade necessária para alcançar os seus objetivos. 

Siga firme, a Administração Pública precisa de procuradores fortes assim! 

Renério de Castro Júnior 

 

 


