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RESUMO 
 
 

Parte-se da evolução da economia capitalista desde seu nascimento até o 

seu atual estágio, a fim de traçar um paralelo entre seus diversos estágios e a noção 

de serviço público. 

 

A análise da evolução da economia de mercado nos fornece uma justa 

medida da necessidade do Estado em intervir na economia, ora possuindo 

característica de agente econômico preponderante ora apenas como agente 

regulador, ou ainda, apenas como garantidor de contratos e do direito privado. 

 

Após, é realizado um estudo a respeito da evolução do serviço público em 

ser berço, a França, onde se podem encontrar os elementos que fundaram nossa 

visão atual a respeito do tema, para, após, analisar a forma como hoje se regra 

estes serviços no Brasil, especialmente, o de transporte. 

 
 
 

PALAVRAS-CHAVE 
 
 
Serviço público, concessão, permissão, licitação, direito administrativo, direito 
europeu, direito comparado. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Importância dos serviços públicos está estritamente ligada à qualidade 

de vida na sociedade. 

 

Sua evolução advém da própria necessidade e exigência populacional 

na melhoria de sua prestação bem como está atrelada à conquista dos direitos 

fundamentais, especialmente, os direitos de liberdade. 

 

Posto tal questão, é de extrema importância entender o nascimento dos 

serviços públicos, principalmente na origem, a França. Após, deve-se analisar a 

questão sob a ótica nacional, seus principais institutos e diferenças que confere ao 

regramento dos serviços públicos a categoria de direito público e as chamadas 

cláusulas exorbitantes que compõe sua estrutura contratual. 

 

Por fim, analisar-se-á alguns aspectos próprios da legislação em relação 

ao serviço público de transporte, suas características e aplicação em um Estado 

federativo como o Brasileiro. 
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2. A EVOLUÇÃO DO CAPITALISMO E A INTERFERÊNCIA ESTATAL NA 

ECONOMIA 

 

“Pode, porém, ser difundido na estrutura mesma de um Estado 

constitucional em que o reformismo democrático é institucionalizado como parte 

normal da política. Os cidadãos podem então encarar a constituição como o projeto 

coletivo da realização cada vez mais ampla de um sistema já estabelecido de 

direitos básicos1”. Com esta citação de Jürgen Habermas pode-se concluir que o 

sistema democrático vivido hoje nas nações ocidentais foi obtido através de uma 

árdua e penosa luta entre a sociedade civil e o Estado, até que esta ideologia 

enraizou-se no inconsciente coletivo nação a ponto de não se tolerar qualquer 

atitude, ao menos declarada, no sentido de tolher tais conquistas, inclusive, 

positivando seus principais preceitos. 

 

Nesse sentido, observamos a história como um grande pêndulo, uma 

grande interação dialética, entre a infra-estrutura econômico-social e a 

superestrutura político-juridíca, nos termos colocados pelo Prof. Sérgio Resende de 

Barros, que moldam não somente as características da forma de convivência da 

sociedade civil, mas principalmente, a forma desta se relacionar com o Estado. 

 

Têm-se, portanto, uma série de alterações constantes na forma de se 

interagir entre o Estado (bem como seu governo) e a sociedade civil, que utilizando 

os modos de produção como mola propulsora dos movimentos históricos, ora 

concede maior liberdade ao Estado para agir em seu nome, ora retira-lhe. 

 

Da mesma forma podemos paralelamente analisar a prestação dos 

serviços públicos. 

 

No mesmo toante em que a sociedade civil concede maior poder ao 

Estado (na acepção moderna dada por Maquiavel em 1513) como forma de proteger 

os meios de produção, quando lhe convém, retira-lhe estes mesmos poderes e, 

                                                 
1 Habermas, Jürgen. A Ética da discussão e a questão da verdade, Martins Fontes, São Paulo, 2007. 
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conseqüentemente, aumenta a autonomia da vontade privada, inclusive, tomando 

para si deveres que antes ao Estado pertenciam. 

 

Neste movimento dialético, os serviços públicos seguem a trajetória da 

própria história das funções do Estado, ou seja, a obrigação do Estado em prestar 

determinados serviços que possam ser considerados públicos, em uma acepção 

essencialista, acompanha o mesmo compasso do crescimento de poder do próprio 

prestador, o Estado. 

 

Pode-se exemplificar tal situação em relação à idade moderna, em que o 

poder absoluto do monarca ligava-se a toda atividade de interesse público, sendo o 

Estado seu empreendedor, sob o lema “navegar é preciso” D. Henrique, o infante, 

cria na cidade de Sagres a escola de navegação. 

 

Na outra extremidade, o tatcherismo na Inglaterra (1979-1990) sob a 

influência do neoliberalismo, procurou reduzir a carga fiscal e a despesa pública, 

inclusive, privatizando várias estatais, aumentando assim a participação do setor 

privado na prestação dos serviços considerados públicos. 

 

Durante o período medieval, a relação entre os Feudos (não podendo 

estes ser considerados Estados) e a sociedade civil possuíam uma relação de 

subordinação, sendo que o Poder Político caminhava pari passu com o Poder 

Econômico em que o detentor do Poder (suserano) também era detentor dos 

sistemas de produção (terra). 

 

Com a evolução das relações produtivas e consequentemente o início da 

expansão do comércio, o qual por sua vez necessitava de maiores mercados 

reforçando as trocas entre os Feudos, a classe comerciante necessitava de novas 

estruturas para fazer frente ao crescente aumento das trocas mercantis. 

 

Com base nisto, surge a necessidade da nova classe, agora chamada de 

burguesia de se ver amparada pelo Poder Político em sua produção e seu comércio. 

Nesse sentido, a alteração da infra-estrutura econômica (modo de produção) 
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produziu uma alteração na superestrutura político-juridíca (podendo ser utilizado a 

dialética entre matéria e forma hegeliana para compreender tal fenômeno) de forma 

que, para a criação de um mercado maior nacional, com regras que garantissem de 

forma igual em todo o território o respeito aos contratos, surgiu o Estado Absolutista 

Nacional. 

 

Em passagem ensina o Prof. Sérgio Resende de Barros2: 

 

“Na superação do feudalismo, distanciando a atividade civil da atividade política, as 

forças produtivas promoveram na base da sociedade a consubstanciação dos feudos em 

mercado nacional, acarretando na superestrutura a reconformação constitucional dos 

reinos feudais relativamente poliárquicos em reino unido absolutamente monárquico. A 

consubstanciação econômico-social na infra-estrutura determinou a reconformação, o 

reino unido e a monarquia absoluta foram as primogênitas da constituição política do 

Estado na sociedade nacional pós-medieval.” 

 

O maior teórico desta fase da História Política da civilização ocidental é 

Thomas Hobbes e sua teoria do Contrato Social. Na obra o Leviatã, Hobbes expõe a 

problemática do homem no Estado de Natureza onde há uma “guerra de todos 

contra todos”. Logo, a fim de se conseguir uma vida em paz o homem cede a um 

soberano o ilimitado poder. 

 

Bobbio expõe com clareza ímpar a questão da indivisibilidade do poder3: 

 

“O raciocínio de Hobbes tem simplicidade exemplar: se o poder soberano está 

efetivamente dividido, não é mais soberano; se continua a ser de fato soberano, não está 

dividido – a divisão é só aparente. Sabemos muito bem qual é a situação histórica da 

qual nasce a reflexão hobbesiana: a disputa entre rei e parlamento , na Inglaterra, que 

deu origem à guerra civil, isto é, à dissolução do Estado. Hobbes considera responsáveis 

por essa dissolução aqueles que sustentaram, de diversos modos, a divisão do poder 

soberano entre o monarca e o corpo legislativo.” 

 

De fato, não há como negar o paralelo entre o Estado Absolutista e a 

teoria hobbesiana, criada segundo os fatos marcantes de sua época e que muito 
                                                 
2 BARROS, Sergio Resende de. Contribuição dialética para o Constitucionalismo. 1ª Edição, Campinas, 
Millenium, 2008. 
3 BOBBIO, Norberto. Teoria das Formas de Governo. 10ª Edição, Brasília, UNB, 2001. 



8 
 

bem prestava fundamento teórico de validade à monarquia absolutista sem que 

fosse justificado o poder como de origem divina. 

 

Nesta passagem Hobbes nos propõe a respeito do motivo pelo qual o 

Estado Absolutista surge4: 

 

“O desígnio dos homens, causa final ou fim último – que amam naturalmente a liberdade 

e o domínio sobre os outros - , introduzindo restrições a si mesmos conforme os vemos 

viver nos Estados, é o cuidado com sua própria conservação e com uma vida mais 

satisfeita. Enfim, o desejo de sair daquela mísera condição de guerra que é a 

conseqüência necessária – conforme demonstrado – das paixões naturais dos homens, 

quando não há um poder visível capaz de os manter em respeito, forçando-os, por medo 

do castigo, ao cumprimento de seus pactos e ao respeito àquelas leis naturais que foram 

expostas nos capítulos décimo quarto e décimo quinto.” 

 

Da mesma forma que a necessidade de novos mercados para a crescente 

produção instou o processo de criação do Estado Nacional Absolutista, culminando 

ao final em lados opostos a sociedade civil burguesa e o Poder Político, esta mesma 

sociedade, devido à necessidade de “se fazer ouvir” na condução dos negócios 

públicos uma vez que a esta cabia suportar os gastos da monarquia, novamente 

exige mudanças na superestrutura político-juridíca, não mais para ter um monarca 

forte que garanta o acesso ao mercado, mas agora, que garanta apenas a liberdade 

dos entes privados em contratar, surgindo a teoria da autonomia privada e o Estado 

Liberal. 

 

Esta ruptura entre o sistema do Estado Absolutista e o Estado Liberal, 

pode ser facilmente analisada com o acontecimento mais importante da história 

moderna, passagem para a idade contemporânea, a Revolução Francesa. 

 

Pode-se citar como um dos filósofos que mais contribuíram teoricamente 

com a Revolução Francesa, inclusive inspirando outros como Montesquieu, foi John 

Locke (1632-1704). 

 

                                                 
4 HOBBES, Thomas. Leviatã. São Paulo, Martin Claret, 2005. 
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Em sua principal obra, Segundo Tratado sobre o Governo Locke lança as 

bases de toda a sistemática liberal bem como demonstra que a principal função do 

governo é a proteção à propriedade privada. 

 

Segundo este filósofo o pacto social fundador da sociedade política é fruto 

da convenção de homens livres e iguais com o objetivo de assegurar a todos a vida, 

a liberdade e a propriedade. 

 

Locke expõe que o direito a propriedade é um direito natural que é 

adquirido através do processo do trabalho e também, que a soberania advém dos 

próprios homens pertencentes à coletividade e no caso do governante fazer mal uso 

de tais poderes, se justifica sua retirada.  

 

A mudança estrutural ocorrida no Estado utilizando bases teóricas da 

filosofia política liberal faz com que a antiga monarquia absolutista não encontrasse 

mais respaldo na sociedade civil burguesa, com precisão ímpar Paulo Bonavides 

explica5: 

 

“Favorecida das políticas mercantilistas, e grandemente usufrutuária da expansão 

colonialista das potências rivais do Continente, essa classe se tornou o centro e o eixo 

vital as sociedade; aliada primeiro à Monarquia absoluta, dela depois se separou para 

monopolizar o poder, que, uma vez limitado pelos forças representativas, entrou a 

exercitá-lo em proveito próprio. 

E o fez sempre na medida em que se assenhoreou da máquina do governo, conquistada 

maiormente por via revolucionária, conforme adiante intentaremos demonstrar  com o 

balanço e a exegese constitucional da herança que nos veio da Revolução Francesa, 

cujas conseqüências foram cruciais para a consolidação do Estado Moderno em sua 

qualidade de Estado Nacional”. 

 

Dessa ruptura surge a revolução do terceiro estado, claramente visto na 

Revolução Francesa que, ao final, trouxe novas bases e funções ao Estado 

Nacional, baseado agora na soberania popular, detentora do poder de direito, mas 

com a classe burguesa exercendo este através da representação (utilizando os 

termos de Siyès). 

                                                 
5 BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado. 6ª Edição. São Paulo, Malheiros Editores, 2007. 
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Esta nova concepção do Estado Liberal perdurou com algumas variações 

até o início do século XX, quando sofreu profundas alterações com a Primeira 

Guerra Mundial e culminou com a crise de 1929. 

 

O grande colapso, cujo o ápice iniciou-se em 24 de outubro de 1929 

alterou de forma profunda todas a bases econômicas do pós guerra no mundo. Suas 

conseqüências se desdobraram em grandes ruínas e inflação descontrolada abrindo 

as portas para os regimes totalitários. 

 

Nos anos seguintes a crise surge a idéia do “welfare state”, que 

basicamente coloca em práticas uma série de intervenções estatais na economia 

com o objetivo de amenizar os efeitos da crise. 

 

Muitos países se utilizando desta nova modalidade de intervenção estatal 

na economia criam mecanismos para aumentar o nível de emprego de sua 

população bem como aumentar o nível da atividade econômica, nos termos 

expostos Dr. Hermann Bücher que declara findos, no Conselho Econômico do 

Reich, “os tempos do laissez-faire e do laissez-passer, do individualismo ilimitado”. 

 

Na Alemanha as tarifas aduaneiras subiram de 8,1% em 1929 para 29,2% 

em 1937, houve a supressão da “conversabilidade-ouro” (1929), o Reichsbank 

assume o controle total do câmbio em 1931, impõe-se a entrega obrigatórias a preço 

fixo de um determinado número de produtos pelo Reichnaehrstand, as grandes 

obras estatais, financiadas em parte com Bônus do Tesouro Nacional, destinou em 

1937 72,6% do faturamento do Estado, a fim de absorver a mão de obra 

desempregada. 

 

Outros países também adotaram várias medidas para amenizar os efeitos 

da crise. A Inglaterra subiu a tarifa de importação de 19,8% para 23,3% e destinou 

115 milhões de libras esterlinas para a construção de moradias; na França as tarifas 

de importação subiram de 17,8% em 1932 para 29,4% em 1935. 
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Contudo, foi nos Estados Unidos da América que as medidas de 

intervenção na álea econômica mais repercutiram. 

 

Embora algumas destas medidas já tivessem sido adotados pelo 

presidente Herbert Hoover, foi com Fraklin Delano Roosevelt que estas medidas 

ficaram conhecidas como New Deal. 

 

Como centro da crise de 1929 os EUA sofrem grandes conseqüências 

com os abalos que o sistema capitalista sofreu, pode-se ter uma idéia das 

conseqüências acompanhando o quadro do desemprego neste país6: 

 

 

 

No mesmo sentido, a evolução do PIB americano7: 

                                                 
6 Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:US-jobs2040.jpg, em 28/07/2008. 
7 Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Gdp20-40.jpg, em 28/07/2008. 
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Estes dois gráficos refletem com precisão o caos econômico que se 

instalou na década de 30 nos EUA. Para fazer frente e reverter esta situação o New 

Deal interferiu de forma profunda na economia americana com vários instrumentos. 

 

Em 1930 entrou em vigor uma série de aumentos nas tarifas aduaneiras, 

conhecida como Hawley-Smoot, em 1932 é criado o Reconstruction Finance 

Corporation para incentivar a construção de casas populares e o Agricultural 

Adjustment Act a fim de controlar algumas produções agrícolas e indenizar os 

agricultores por perdas, criação do Federal Land Banks para conceder empréstimos 

à agricultores, criação do Home Loan Banks para fomento do crédito imobiliário, 

Federal Form Mortgage Corporation para a concessão de empréstimos hipotecários, 

Export-Import Bank para fomentar o comércio exterior, Gold reserve Act em 1934 

ocasião em que se desvalorizou a moeda americana em 56,06%. A dimensão do 

New Deal foi tão grande que em 1933-1934 60% do orçamento americano era 

destinado a obras civis. 
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Este estado de bem estar social gerou, consequentemente, um grande 

déficit nas contas públicas americanas, conforme gráfico a seguir8:  

 

 

 

 

Esta crise econômica sem precedentes na história da humanidade trouxe 

profundas conseqüências também no campo político. Nos países da Europa 

Ocidental, principalmente na Alemanha, as idéias socialistas encontraram fértil 

campo para se proliferarem, e como resposta, surgiram decorrentes desta ameaça 

as ditaduras modernas, por exemplo, Getúlio Vargas no Brasil, Benito Mussolini na 

Itália, Adolf Hitler na Alemanha, Franco na Espanha, conforme expôs Harold Laski9: 

 

“O fascismo é “o capitalismo que rejeita suas origens liberais para adaptar 

a estrutura social de produção às circunstâncias em que a idéia liberal 

seria política, econômica e socialmente fatal à idéia capitalista””. 

 

 

                                                 
8 Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Debt1929-50.jpg, em 28/07/2008. 
9 In História Geral das Civilizações.Vol.15,  Coord. Maurício Crouzet. 1958, São Paulo, pág. 189.  
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Passado o período da 2ª Guerra Mundial, que por ser um período de 

“exceção” na história econômica, não pode ser levado em conta para o estudo da 

intervenção do Estado na economia. 

 

O período pós-guerra é marcado nos primeiros anos pelo esforço de 

reconstrução das economias européias, principalmente dos países do antigo eixo, e 

no campo político, pelo embate “ideológico” da guerra-fria. 

 

Durante este período, culminado com a queda do muro de Berlim em 

1989, houve a revolução comunista na China, Cuba, e a Guerra da Coréia, como 

resultado, teremos no auge do socialismo e da economia planificada grande parte da 

população mundial vivendo sob a égide deste sistema. 

 

Por outro lado, o sucesso do Plano Marshall, implantado pelos EUA, 

obteve a proeza de restaurar a economia européia ocidental a níveis maiores que os 

anteriores a guerra, graças a ajuda financeira recebida10: 

 

Valores em milhões de dólares (US$) 

PAÍS Total Doações  Empréstimos  

República Federal da Alemanha 1 390,6 1 173,7 216,9 

Áustria 988,8 988,8 -- 

Bélgica e Luxemburgo 659,3 591,3 68,0 

Dinamarca 283,0 249,7 33,3 

                                                 
10 Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Plano_Marshall, em 15/09/2008. 
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França 2 713,6 2 488,0 225,6 

Grécia 706,7 706,7 -- 

Países Baixos (Índia Oriental)[1] 1 083,5 916,8 166,7 

Islândia 29,3 24,0 5,3 

Irlanda 147,5 19,3 128,2 

Reino Unido 3 189,8 2 805.0 384,8 

Suécia 107,3 86,9 20,4 

Turquia 225,1 140,1 85,0 

Regional[2] 407,0[2] 407,0[2] -- 

Total para todos os países  1 3325,8 1 1820,7 1 505,1 

 

 

Também no pós-guerra surgiram os grandes organismos financeiros 

internacionais, como o FMI, BIRD, GATT/47 (hoje OMC). Por outro lado, havia uma 

grande interferência governamental na economia, principalmente, nos EUA, 

decorrência da corrida armamentista contra a URSS. 

 

Esta crescente intervenção entrou em colapso no início da década de 60, 

a economia americana foi forçada a abandonar o padrão dólar-ouro (US$ 35 para 

cada onça – 31,1g) após alguns anos e os grandes déficits e desequilibro na 

balança comercial fizeram com que a moeda americana se desvalorizasse muito. 
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Em 1973, ocorre o primeiro choque do petróleo, em apenas 3 meses o 

barril que valia em média US$ 2,90 passou a valor US$ 11,6511, consequentemente, 

a economia mundial entrou em uma “estagflação”, termo utilizado para designar uma 

economia estagnada e acrescida de inflação. 

 

Esta situação do petróleo perdurou até 1986, ocasião que devido a 

superprodução o barril chegou a ser cotado abaixo de US$ 10. Isto posto, iniciou-se 

uma nova era liberal na economia mundial, se até 1980 havia ainda uma grande 

interferência estatal na economia, a partir desta década, a privatização e a 

concessão a particulares de serviços considerados essenciais, mostrou-se como 

atitude mais racional e viável. 

 

O grande expoente deste neo-liberalismo fora a Primeira Ministra da 

Inglaterra Margareth Thatcher. No poder, reduziu impostos, reformou sindicatos, 

aboliu o salário mínimo, e, principalmente, iniciou o período de privatizações das 

estatais inglesas. 

 

Já nos anos 90, a economia mundial tem um período longo de 

prosperidade e crescimento, países até então considerado periféricos iniciam sua 

jornada ao centro do comércio mundial, como por exemplo os tigres asiáticos. 

 

No Brasil, a primeira metade dos anos 90 foi marcada pelo descontrole 

inflacionário e sucessivos planos econômico que, ao final, levaram o país a quebra e 

ao colapso financeiro. Esta situação alterou drasticamente após o advento do Plano 

Real e da estabilidade fiscal. O país iniciou uma fase próspera e que, mesmo com a 

troca de governos, a base econômica fora mantida e o crescimento perdura até os 

dias atuais. 

 

No entanto, vemos hoje um prenuncio de uma nova crise mundial, iniciada 

no centro econômico mundial, onde devido a crise das letras hipotecarias, ocorre 

                                                 
11 http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/petroleo_choque1.shtml, em 15/09/2008. 
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uma crise financeira nos EUA e que afeta toda a economia mundial, inclusive o 

Brasil. 

 

O ex-presidente do Federal Reserve, Alan Greenspan, assim se 

posicionou referente a eminente crise, “crise assim ocorre uma vez a casa meio 

século, provavelmente a casa século. E não é necessariamente ruim”12. 

 

Ao contrário dos anos precedentes, esta nova crise que nasce no 

horizonte mundial poderá acarretar em uma nova era de intervenção estatal na 

economia mundial e, consequentemente, tais alterações influenciarão, de forma 

ainda obscura, a prestação dos serviços essenciais a população. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Fonte: Veja. Edição 2079, ano 41, n. 38, página 61, 24 de setembro de 2008. 
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3. A DEFINIÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

 

No intuito de traçar uma noção do que são os serviços públicos e 

estudar o tratamento legislativo conferidos em espécie a determinadas modalidades, 

cumpre analisar a evolução deste conceito em diversos países que influenciaram 

diretamente o Brasil tanto em sua concepção quanto em sua execução. 

 

Esta noção buscada é um dos grandes problemas do Direito 

Administrativo, isto porque, tal noção varia conforme o tempo e a cultura de 

determinada nação, tornando-se um conceito fluido e variável em função das 

determinações históricas e econômicas, cujo o próprio conceito de Estado e suas 

funções intervêm diretamente. 

 

Esta dificuldade está posta nas palavras de Dinorá Grotti: “Cada povo 

diz o que é serviço público em seu sistema jurídico. A qualificação de uma dada 

atividade como serviço público remete ao plano da concepção do Estado sobre seu 

papel. É o plano da escolha política, que pode estar fixada na própria Constituição 

do país, na lei, na jurisprudência e nos costumes vigentes em dado tempo 

histórico”13. 

 

Iniciar-se-á este trabalho analisando o berço do conceito de serviços 

públicos, a França e posteriormente o Brasil. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 GROTTI, Dinorá. O serviço Público e a Constituição Brasileira de 1988. Malheiros Editores, 2003, pág. 87. 
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3.2 FRANÇA  

 

 

A França, por várias razões históricas é considerada o local onde a 

questão dos serviços públicos mais possuiu importância em sua origem. Os 

acontecimentos pós revolução francesa, onde nasceu um novo conceito de Estado 

como provedor de serviços públicos, influenciaram de maneira decisiva todo o 

tratamento conferido à questão. 

 

Decorrente desta importância histórica surge a expressão “serviços 

públicos à francesa” como forma de representar “atividades pelos quais o Estado 

tem grande responsabilidade social e, por conseguinte, profundo envolvimento 

regulatório operacional e/ou normativo”14 

 

Jacques Chevallier afirma que “o serviço público é um termo 

polissêmico, que abrange pelo menos três significados essenciais, entre os quais os 

deslocamentos recíprocos (glissements) são constantes. O serviço público é, ao 

mesmo tempo, uma entidade social (engloba diversas atividades e estruturas 

sujeitas às autoridades públicas); uma noção jurídica (acarreta a aplicação de regras  

de direito específicas e derrogatórias do direito comum); um operador lógico (em 

tese comanda a gestão pública e a finalidade à qual depende a legitimidade das 

suas ações). O vocábulo serviço público evoca, portanto, três tipos de significado 

(institucional, jurídico e ideológico), que se influenciam e se alimentam mutuamente 

de forma permanente”.15 

 

Em nenhum outro Estado o serviço público alcançou tanta importância 

quanto na França, sendo este confundido como identidade do próprio Direito 

Administrativo e elemento essencial das idéias de liberdade e igualdade vindas da 

Revolução Francesa, estas bases ideológicas são explicadas com clareza ímpar por 

Severine Decreton: “por ter confundido a rejeição de privilégios com destruição dos 

corpos intermédios da sociedade (igrejas e associações...), o individualismo 

                                                 
14 AGUILLAR, Fernando Herren. Direito Econômico. São Paulo, Atlas, 2006, pág. 335. 
15 In GRAU, Eros Roberto. Constituição e serviço público. in  Direito Constitucional: estudos em homenagem a 
Paulo Bonavides, Ed. Malheiros, São Paulo, 2003, pág. 264-265. 
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revolucionário teria erigido o Estado no ‘único aparelho jurídico de coesão social’, o 

incitando, dessa forma, a remodelar os espíritos para melhor lutar contra os 

particularismos. Assim, a obsessão homogeneizadora que cobre o vazio do fim das 

estruturas corporativas inscreve o debate em uma nova perspectiva, substituindo a 

‘incerteza da providência religiosa’ pela ‘certeza da providência estatal’. As bases 

morais de uma outra sociedade, doravante prisioneira do modelo econômico, são 

lançadas dando à Administração Pública as razões para intervir (...). E hoje, por ter-

se tornado um instrumento de reqüilíbrio da sociedade – de redução das suas 

disparidades -, o serviço público colabora para um a nova estruturação do espaço 

jurídico.”16 

 

E ainda, para arrematar a questão a respeito da importância alcançada 

pelo tema na França, Jacques Chevallier afirma que “O serviço público foi elevado 

na França à altura de um verdadeiro mito: ele figura entre as imagens fundadoras 

sobre as quais se apóia a identidade coletiva; mexer com o serviço público é 

considerado um ato de sacrilégio, que pode atingir os fundamentos do Estado e ferir 

a unidade nacional”17 

 

O modelo francês de serviços públicos foi o produto da somatória de 

fatores econômicos, políticos e da revolução industrial, este desenvolvimento no 

conceito acompanhou todas as transformações sofridas pelo Estado na passagem 

do modelo liberal ao Estado de bem estar social, notadamente, caracterizado, 

conforme ensina Mônica Spezia Justen18 em três etapas: a) justificação da 

existência do próprio Estado, b) fundamento do direito administrativo e c) 

identificação de um povo e seus anseios sociais. 

 

A substituição do velho regime francês pelo Estado Republicano, 

paulatinamente criou uma nova relação entre os cidadãos e a Administração 

Pública, antes confundida com a figura do próprio governante depois dissociado, e 

                                                 
16 DECRETON, Severine. “État des Liens”, in Service Public et Lien Social, Ed. L’Harmattan, Paris, 1999, pp. 
17/23. in ARAGÃO, Alexandre Santos de, Direito dos Serviços Públicos. Forense, Rio de Janeiro, 2007, pág. 
77/78. 
17 CHEVALLIER, Jacques. La place du Service Public dans l’Univers Juridique contemporain”, in Le Service 
Public en Devenir, [coord. Luc Rouban], L’Harmattan, Paris, 2000, pag. 22; in ______. Direito dos serviços 
públicos. Pág. 77. 
18 JUSTEN, Mônica Spezia. A noção de serviço público no direito europeu. Dialética, São Paulo, 2003, pág. 19. 
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ainda, ao final do século XIX, devido ao trabalho do sociólogo Émile Durkheim, a 

doutrina solidarista difundiu-se pela França em que justificava a intervenção cada 

vez maior do Estado no intuito de promover a justiça social. 

 

Esta transformação na infra-estrutura social representou uma nova 

relação entre o Estado e a sociedade civil, que antes era de sujeição desta passou a 

ser de sujeição ao direito e titular de obrigações, Chevallier assim expôs “O Estado 

se apresenta de fato, a partir de agora, menos sob a forma de manifestações de 

autoridade, do que como um prestador de serviços, cujo o objetivo é de satisfazer o 

melhor possível às necessidades do público”19. 

 

O fenômeno histórico dos serviços públicos na França se confunde 

com a própria evolução do direito administrativo neste país. Com a crescente 

demanda por serviços públicos, houve a necessidade de se criar uma sistemática 

que delimitasse o campo deste direito e, principalmente, o foro competente para 

suas discussões, para tanto, fora restaurado o Conselho de Estado em 1872, e com 

a criação do Tribunal de Conflitos em 24 de maio de 1872, cuja a competência era 

resolver conflitos entre o Conselho de Estado e a Corte de Cassação, de 

competência Civil. 

 

Neste sentido, coloca-se como grande divisores de águas duas 

decisões do Tribunal de Conflitos que sela a competência entre as jurisdições de 

direito administrativo (Conselho de Estado) e a Civil (Corte de Cassação). 

 

A primeira delas é o caso Blanco. A decisão de 8 de fevereiro de 1873 

tratou de quem era a competência em uma ação de responsabilidade por danos 

causados a uma pessoa decorrente de um acidente entre vagões utilizados na 

atividade ligada ao tabaco desempenhada pela municipalidade de Bordeaux.  

 

Segundo o comissário David, relator do caso, decidiu-se que por se 

tratar de serviço público (apenas em âmbito nacional) aquela atividade, este julgado 

seria da alçada do Conselho de Estado, estabelecendo, de forma definitiva, a 

                                                 
19 CEVALLIER, Jacques. In _______, A noção de serviço público no direito europeu, pág. 21.  
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competência daquele tribunal em razão da matéria, segundo suas próprias palavras: 

“os tribunais judiciários são radicalmente incompetentes para conhecer todas as 

demandas formadas contra a Administração em razão de serviços públicos, qual 

seja seu objeto...”20 

 

Segundo Jean Rivero21 o grande significado deste acórdão atribui-se 

pela ruptura da antiga corrente de que ao Conselho de Estado cabia as decisões 

dos processos que visavam uma condenação pecuniária do Estado, uma vez que 

nos termos da lei de 17 de junho de 1790 proibia os tribunais civis em condenar o 

Estado22. 

 

Anos mais tarde, em 1903, outra decisão relevante foi proferida, 

conhecida como caso Terrier. Neste caso, visava o Autor da demanda o pagamento 

de um prêmio prometido pelo Conselho Geral de Saône-et-Loire pela caça de 

serpentes, no entanto, o Autor não recebera o prêmio prometido uma vez que as 

verbas destinadas haviam se esgotado. 

 

Segundo o voto do relator, o Comissário Romieu, devia-se abandonar 

a idéia dos atos de gestão e atos de autoridade para diferenciar a competência do 

direito administrativo, passando este ser aplicado quando a Administração utilizasse 

procedimentos exorbitantes ao direito civil. Para o relator, a gestão pública abarcaria 

tudo em relação aos serviços públicos gerais ou locais, derrogando a competência 

para julgamento à jurisdição administrativa, já que não importava se havia atos de 

agentes públicos mas sim, a satisfação de uma necessidade pública. 

 

Logo, houve uma mudança o entendimento antes firmado no sentido 

de que cabe à jurisdição administrativa o julgamento de causas que envolvam a 

idéia de serviço público alterou-se para a idéia de que o importante para definir a 

competência era a gestão pública de uma atividade, pouco importando se havia a 

participação de agentes públicos. 

                                                 
20 _______.Idem pag.3. 
21 RIVERO, Jean. Droit Administratif. 13ª Ed. Paris, 1990, p. 206. 
22 Cumpre destacar que o acórdão Blanco foi durante trinta anos ignorado pela Jurisprudência e somente com o 
Comissário Georges Tessier foi redescoberto, inclusive, citando-o entre outro julgado em 1908, conhecido como 
julgado Feltry. 
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Devido ao pioneirismo da França a tratar da matéria, também a 

doutrina francesa se destacou pelo aprofundamento no estudo deste instituto. Pode-

se destacar dentre os maiores doutrinadores Léon Duguit, Maurice Hauriou e Gaston 

Jèze. 

 

 

3.2.1. O PENSAMENTO DE LÉON DUGUIT 

 

 

Duguit pode ser considerado o pai da escola do serviço público, ou 

ainda a chamada escola de Bordeaux, foi discípulo de Émile Durkheim e partidário 

de sua sociologia positivista, amplamente detectada em sua teoria dos serviços 

públicos. 

 

Disto decorre que o conceito de serviço público criado por Duguit é 

conseqüência lógica de sua influência sociológica de que a realidade jurídica se 

funda antes de mais nada na realidade social, utilizando como ferramenta a 

observação científica e afastando qualquer intervenção de conceitos metafísicos 

acerca da legitimação do Estado. 

 

Devido a esta forte influência Duguit relacionava diretamente os 

serviços públicos como expressão da soberania estatal, em claro confronto com a 

idéia do Estado de Direito de concepção alemã, como Estado de Direito prestador 

de serviços públicos, sendo que, este serviço substitui a soberania como 

fundamento do Direito Público, assim declarando: 

 

“...a noção de serviço público substitui o conceito de soberania (puissance) como 

fundamento do Direito Público. Seguramente a noção de serviço público não é nova. Já no momento 

em que, por uma série de razões (...), se produziu s distinção entre governantes e governados, a 

noção do serviço público nasceu no espírito dos homens. Com efeito, a partir desse momento se 
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compreendeu que há certas obrigações dos governantes para com os governados e que a realização 

desses deveres é, ao mesmo tempo, a conseqüência e o fundamento da sua força superior.”23 

 

A constatação de que um determinado serviço não possa ser usufruído 

em caráter universal em dado momento acarreta em desigualdades sociais e para 

erradicar tal problema caberá ao Estado assumir o controle desta mesma atividade, 

regulamentando-a ou até a prestando diretamente, a fim de garantir os princípios por 

ele postulados de universalidade e de continuidade, sendo fator de diminuição de 

conflitos sociais. 

 

Cumpre ressaltar que Duguit era contemporâneo a uma grande 

transformação pela qual o Estado passava a do Estado Liberal para o Estado 

Providência.  

 

Para o autor o Estado possuía três serviços públicos originários 

históricos, a defesa externa do território, a defesa interna dos cidadãos e a justiça, 

no entanto, a concepção moderna que nascia fez com que os governados cada vez 

mais exigissem do Estado demais outros também considerados nessa nova 

concepção essenciais, entre eles educação e assistência social. 

 

Esta concepção nova de serviço público levou a Duguit afirmar que a 

noção do serviço público substituiu o conceito de soberania até então pacificamente 

conceituado, pois para ele a soberania vista do ponto interno ao Estado é apenas 

uma palavra cômoda para justificar as arbitrariedades do poder e para reverenciar 

as teorias absolutistas de um aspecto jurídico. 

 

Ao mesmo tempo, Duguit sustentava que o Estado deve se apoiar na 

crença da solidariedade social, sendo esta um dever moral e jurídico bem como 

utiliza dois elementos centrais para a definição do serviço público, a 

interdependência social e incapacidade da iniciativa privada de gerir esta 

interdependência para a sociedade. 

 

                                                 
23 DUGUIT, Leon. Las Transformaciones Generales del Derecho. (trad. Adolfo G. Posada e Ramón Jaèn), 
Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2001, p. 27, apud _____, Op. Cit, p. 81. 
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Neste sentido, assim define serviços públicos: “É toda atividade cujo o 

cumprimento deve ser regulado, assegurado e fiscalizado pelos governantes, por ser 

indispensável à realização e ao desenvolvimento da interdependência social. E de 

tal natureza que só possa ser assegurado plenamente pela intervenção da força 

governante (...). Dizer que um serviço é um serviço público quer dizer que esse 

serviço é organizado pelos governantes, funcionando sob a sua intervenção”24. 

 

Em decorrência deste pensamento se chega a conclusão de que o 

serviço público não é criado pelo Estado, mas sim, pela própria sociedade, ou seja, 

esta determina quais são as atividades que devem ser consideradas serviço público, 

no que chamou de communis opinio, que Duguit não conseguiu definir, utilizando 

apenas uma explicação de um caso ocorrido em 1910: 

 

“Se fosse necessário um critério formal para identificar as atividades que devem 

servir de suporte à organização de um serviço público, diríamos que se encontra na desordem social 

produzida pela suspensão dessa atividade ainda que por um bastante curto lapso de tempo. Por 

exemplo, em outubro de 1910, a greve das estradas de ferro francesas, ainda que parcial e muito 

curta, demonstrou de maneira evidente que os transportes ferroviários tinham claramente os 

elementos de um serviço público. Da mesma forma, a greve geral dos mineiros ingleses em 1912, 

pelos desastres que quase provocou, nos faz ver que está próximo o momento em que a exploração 

das minas de carvão deverá ser organizada como um serviço público, e a Lei Asquith, que impõe aos 

proprietários das minas de carvão a obrigação de pagar os operários um salário mínimo, é o primeiro 

passo para a organização como serviço público das minas carvoeiras.”25 

 

Por fim, para Duguit pouco importava o regime sob qual se prestava 

um determinado serviço, se público ou privado bem como, não se caracterizava este 

serviço como monopólio estatal, podendo inclusive tais serviços serem prestados de 

forma concorrente pelo Estado e pela iniciativa privada, sendo que para aquele, a 

prestação é inderrogável, como por exemplo, educação e assistência social. 

 

 

 

 

                                                 
24 ______. Las Transformacionaes Generales del Derecho. Apud _______Op. Cit, 83. 
25 Op. Cit. P. 84. 



26 
 

3.2.2. O PENSAMENTO DE MAURICE HARRIOU 

 

 

Outro importante jurista que operou os conceitos de serviço público na 

França foi Maurice Hauriou. 

 

Maurice Harriou foi o jurista que mais se contrapôs ao pensamento de 

Duguit, mesmo que durante sua vida, o conceito de serviço público defendido por ele 

tenha variado conforme o tempo, ora defendendo a idéia (mesmo que parcialmente) 

de serviço público como fundamento do direito administrativo ora defendendo a idéia 

do serviço público como expressão da puissance publique. 

 

Foi Jean Rivero26 que trouxe ao público um estudo acerca das 

alterações no pensamento de Harriou, destacando quatro fases: 

 

A primeira delas, datada de 1892, determina que o serviço público é 

criado por uma pessoa administrativa objetivando uma necessidade social de forma 

organizada, sendo uma questão de utilidade pública fruto da puissance publique. 

 

A segunda fase do pensamento de Harriou, iniciada em 1897, 

consagra a idéia do serviço público como expressão da soberania, ou seja, apenas 

haveria serviço público, então sinônimo de direito administrativo, quando houvesse a 

exterioração do poder estatal de soberania. 

 

A terceira fase, iniciada em 1899, mostra uma leve reversão de seu 

pensamento ao tendênciá-la no mesmo sentido de Duguit, ou seja, para ser 

caracterizado como serviço público bastava que houvesse a atividade administrativa, 

mesmo que este serviço fosse executado por um particular, a modalidade e 

competência na gestão também caracterizariam o serviço como público. 

 

Por fim, a quarta e definitiva fase de Harriou, iniciada em 1921, volta 

sua concepção de serviço público como expressão da puissance publique. 
                                                 
26 Artigo “Harriou et l´Avènement de la Notion de Service Public”, Melánges Mestre, p. 461. Apud _____. Noção 
de serviço público no direito europeu. 
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Conhecido como pai da Escola de Toulousse, o conceito de serviço 

público não deve ser pensado na atividade fim propriamente dita, mas 

principalmente, na forma de como esta atividade é exercida, se nesta determinada 

atividade conter a força do Estado (jus imperii) trata-se de serviço público. 

 

Esta posição define a linha de pensamento que o autor definitivamente 

se agarrou no sentido de que para o direito administrativo o poder do império 

sempre é primordial mas cabe ao serviço público, uma vez que o próprio poder se 

deve amalgamar entorno a ele, servir como autolimitação objetiva. 

 

Nas palavras de do próprio Harriou: 

 

“Se o regime jurídico administrativo repousa essencialmente sobre o poder, deve ser 

reconhecido que esse poder é instituído, ou seja, é enquadrado em uma organização submetida a uma idéia. 

Essa idéia é a do serviço a ser prestado ao público, ou seja, a idéia de serviço público (...). O essencial é que 

seja a idéia de servir, de prestar serviço, ao invés daquela de pressionar e oprimir.”27 

 

Ainda Harriou criticou a Escola do Serviço Público deixando claro sua 

posição ideológica a respeito do tema: 

 

“...as doutrinas socializantes do fim do século XIX se aproveitaram das omissões da 

doutrina clássica; eles assumiram a missão de reabilitar a noção de fim no Direito, porque ela é 

social, ao passo que a noção dos meios de direito é individualista; mas, ao invés de deixá-la no seu 

lugar, que é secundário, eles promoveram a noção de fim ao primeiro lugar. Subitamente, o fim, que 

não era nada, passou a ser tudo (...). Foi na lógica errada sobre a primazia do fim que no Direito 

Público foi criada uma ‘Escola do Serviço Público’, que se esforça para fazer predominar a idéia do 

serviço, considerado como o fim do Estado, sobre aquela de potestade (puissance) da vontade do 

Estado, considerada como meio de realizar um fim”.28 

 

Para Harriou não pode ser atribuída a qualidade de serviço público 

qualquer atividade econômica, ou seja, não basta que à uma determinada atividade 

                                                 
27 HARRIOU, Maurice. Précis de Droit Asministratif et de Droit Public. Sirey, Paris, 1933, p. 13-14. Apud _____. 
Direito do serviços públicos. 
28 _____.Idem. Apud ____.Op. cit. 
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econômica o Estado imponha a sua regulação pelo regime de Direito Público para 

que esta se torna um serviço público. 

 

A esta afirmação o autor assim escreveu: 

 

“Isto porque o regime administrativo tem como infraestrutura  o regime do Estado, 

que requer um certo equilíbrio entre o que é público e o que é privado, sob pena de desaparecer e 

dar lugar ao coletivismo. (...) Os interesses particulares, ainda que de forma coletiva, são 

essencialmente de ordem econômica. Eles dizem respeito à produção e à repartição de riquezas, 

sem se preocupar com as repercussões que possam ter na coisa pública. Os interesses públicos, 

ainda que de forma coletiva, são, ao contrário, interesses de caráter político, ou seja, dizem respeito 

ao que se pode chamar, em sentido amplo, de polícia da cidade (Police de la cite). Decerto que a 

prosperidade econômica integra a polícia da cidade, mas ela a integra enquanto ela é garantia de 

ordem e do desenvolvimento social. A utilidade pública visa, portanto, frequentemente, à 

prosperidade econômica, e desta maneira, ela parece ser de utlidade social, mas isto se dá a título de 

meio, não de fim. 

(...) 

 

A polícia da cidade, que é um dos aspectos mais importantes da missão da 

Administração Pública, não é obtida somente de maneira direta pelo regulamento ou pelos agentes 

policiais, ela é obtida de forma indireta pala (sic) satisfação da população com bons serviços bem 

organizados (...). Isso sem contar que a maioria dos serviços públicos, mesmo procurando satisfazer 

os particulares, também facilita a vigilância do governo e o emprego que ele pode vir a fazer da força 

pública. As ruas e os caminhos de ferro permitem prontas mobilizações, a iluminação das ruas das 

cidades facilita a vigilância etc. Essa finalidade dos serviços públicos leva a uma limitação da sua 

extensão (...). Se eles visam à ordem econômica e à utilidade públicas, eles não devem visar à 

riqueza econômica, porque a riqueza não é uma necessidade pública, mas sim uma necessidade 

privada.”.29 

 

Por fim, ainda expõe que todos os serviços públicos, mesmo que não 

sendo este o objetivo principal, possuem certos aspectos de caráter econômico, ou 

ainda, há interesse fiscal (principalmente quando executado pelo Estado) em 

aumentar seu orçamento. 

 

 

 

                                                 
29 ____.Idem. Apud ____op. cit. 
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3.2.3. O PENSAMENTO DE GASTON JEZÈ 

 

 

O pensamento de Gaston Jezè se contrapõe o de Duguit, mesmo 

sendo discípulo da Escola de Bordeaux. 

 

Para Jezè não é a essencialidade do serviço que o classifica como 

serviço público, produto de uma visão sociológica, mas sim, uma vontade positiva da 

mens legislatoris que assim o determina. 

 

Desta concepção se conclui que o Estado pode assumir atividades de 

interesse em geral sem que seja classificada esta atividade como serviço público, ou 

seja, não é o fundamento sociológico que assim define o que é serviço público, mas 

tão somente, o conjunto de regras e regulamentos que disciplina determinada 

atividade em derrogação ao direito privado, cujo o caráter é de interesse geral e seja 

regrada por poderes exorbitantes, próprios do Estado. 

 

Assim expõe este Autor: 

 

“... nessa hipótese há serviço público, ou seja, para satisfazer regular e 

continuamente determinada categoria de necessidades de interesse público, há um regime jurídico 

especial, que sempre pode ser modificado pelas leis e pelos regulamentos. Todas as vezes que se 

está diante de um serviço público propriamente dito, se constata a existência de regras jurídicas 

especiais, que tem por objeto facilitar o funcionamento regular e contínuo do serviço público, de dar a 

mais rápida e completa possível satisfação às necessidades de interesse público; e essas regras, 

justamente, por essas razoes, são modificáveis a qualquer instante (...). Em suma, o serviço público é 

um mecanismo – e não apenas o único mecanismo – para satisfação de necessidades de interesse 

público, o que significa que teorias e regras especiais são aplicáveis, que há um regime jurídico 

especial, regime jurídico esse que é legal e regulamentar.”30 

 

Jezè adota uma visão subjetiva do serviço público, ao determinar como 

divisor de águas a positivação da lei como expressão da vontade do governante, no 

entanto, há algumas críticas ao seu trabalho, como por exemplo ainda existir um 

                                                 
30 GASTON, Jezè. Les Principes Généraux du Droit Administratif, M. Giardi & E. Brière Libraires-Èditeurs, Paris, 
1914. Apud _______. Op. Cit. 
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certo subjetivismo na questão da teoria da vontade do governante, não contrapondo-

se totalmente ao ensinamento de Duguit. 

 

 

3.2.4 PANORAMA ATUAL  

 

 

Das lições dos clássicos franceses até agora abordados muito ainda se 

pode utilizar, adaptando-se ao novo contexto em que o Estado não apenas é 

detentor do poder, mas também, um importante agente econômico. 

 

Os conceitos de serviço público e puissance publique são ainda 

utilizados como fundamentos do direito administrativo Francês atual, não mais 

ocupam por certo aquele lugar de destaque, como forma de caracterizar o direito 

administrativo, mas por oferecer suporte ao definir de que forma o direito 

administrativo atual pode atuar na esfera pública ou na esfera privada. 

 

Após a primeira guerra mundial, intensificando-se no ano de 1929, há 

uma alteração do papel do Estado na sociedade, antes apenas como um agente 

provedor de poucos serviços considerados públicos e detentor do monopólio da 

força, para, a partir de então, torna-se figura central no desenvolvimento econômico, 

deixando paulatinamente suas características liberais para o welfare state. 

 

Neste mesmo lanço, o direito administrativo antes confundido com o 

próprio serviço público cresce de importância juntamente com todas as novas 

atividades do Estado, principalmente, a novas atividades de fomento e intervenção 

na álea econômica antes reservadas apenas aos entes privados. 

 

Esta intervenção no domínio econômico pelo Estado teve o julgado de 

Bac d’Eloka31 como um dos primeiros em reconhecer esta nova função do Estado. 

 
                                                 
31 Tratava-se este acórdão do conflito de competência entre a jurisdição administrativa e comum para tratar do 
serviço de transporte de passageiros realizado pelo governo da Costa do Marfim. Ficou decidido pelo Comissário 
Matter que este serviço prestado pelo Estado não possui características de serviço público, logo, deveria ser 
analisado pela justiça comum. Julgado pelo Tribunal de Conflitos em 22 de janeiro de 1921. 
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Ainda nesta evolução a jurisprudência também começou a aceitar a 

possibilidade do ente privado, por meio de concessão, prestar serviços públicos à 

população, conforme acórdão de 1938 (Caisse primaire Aide ET Protection). 

 

Desta série de mudanças, impensáveis até o início do século XX, 

extraiu-se a expressão Primeira Crise do Serviço Público. 

 

Com a crescente intervenção no campo antes reservado ao ente 

privado foi criado pela doutrina duas espécies de serviços públicos, a primeira e 

mais tradicional, o serviço público administrativo, com todas as características do 

direito público segundo a doutrina de Jezè e Louis Rolland e a segunda, devido a 

nova concepção de atividades estatais, os serviços públicos de natureza comercial 

ou industrial. 

 

Foi com Louis Rolland, influenciado por Duguit,  que se sistematizou os 

princípios seguidos até hoje no serviço público, também chamado de Leis de 

Rolland, quais sejam, a continuidade, igualdade e mutabilidade. 

 

Por continuidade se entende a necessidade da administração pública 

preservar o serviço sem interrupção, o de igualdade com iguais condições de acesso 

a população aos cargos no serviço público e ao serviço público em si. 

 

A igualdade de acesso aos serviços públicos possui a particularidade 

de que esta garantia é dada apenas aos serviços públicos administrativos, quanto 

aos serviços públicos comerciais ou industriais pode haver restrição de acesso pelas 

condições econômicas do usuário, uma vez que este tipo de serviço obedece a leis 

econômicas iguais ao ente privado. 

 

E por fim, o princípio da mutabilidade que impõe a administração o 

dever de se adaptar burocrática e tecnicamente ao serviço por ela administrado 

segundo os interesses e exigências da época, inclusive, com a possibilidade de 

acrescentar, suprimir, ou ainda, alterar a natureza do serviço público. 
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Na acepção moderna a doutrina francesa adotou três critérios para 

conceituar o serviço público. 

 

O critério orgânico, mesmo que muito criticado pela sua insuficiência 

em definir o que é serviço público, caracteriza-se pela identificação do agente que 

presta determinado serviço, que mesmo diante da comum prestação do serviços por 

particulares, não é adequado ser descartado. 

 

“Pontier assevera que, na estrutura organizacional do serviço púbico, encontram-se 

estruturas dotadas de personalidade jurídica e outras que apenas personalizam a figura do Estado. 

Por esse motivo, não acredita ser adequado descartar esse critério e declarar sua inutilidade”32 

 

A concepção funcional seria a atividade de interesse coletivo que seja 

executada ou regulada pelo Estado. Laubadère definiu como “toda atividade de uma 

coletividade que vise satisfazer uma necessidade de interesse público”33, concepção 

esta adotada pela doutrina atual. 

 

Por fim, o critério jurídico que define o sérico público pelo seu regime 

de prestação, se público ou privado, conforme a doutrina de Gaston Jezè. 

 

Até a reforma constitucional de 1958, os serviços públicos na França 

não sofreram grande regulação constitucional, sendo que após esta data a 

constituição francesa explicitava a existência de dois tipos de serviço, os 

constitucionais (Saúde, Educação, Poder de Polícia, Defesa Nacional, Justiça, 

Relações Internacionais) que podem ser explorados por particulares mas o Estado 

jamais poderá renunciar sua prestação, e os nacionais, criados, extintos ou 

modificados por lei ordinária sem poder ir de encontro à Constituição ou as 

normativas da União Européia. 

 

Duas são as decisões que mais significaram neste contexto, a DC 

86.207/86 e a DC 96.380/96. 

 

                                                 
32 JUSTEN, Monica Spezia. ____ Op. cit. 
33 LAUBADERÈ. Apud, JUSTEN, Monica Spezia, op. Cit. 
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A decisão 86.207/86 foi a primeira relacionada a privatização dos 

serviços públicos mediante lei ordinária desde que não fossem serviços 

constitucionais, mesmo que implícitos “De acordo com a interpretação estrita das 

reservas acima expostas, a lei que autoriza o Governo a tomar medidas diferentes 

de ordem econômica e social não é inconstitucional.”34 

 

E ainda a DC 96.380/96, conhecida como caso France Télécom, onde 

foi decidido que o Estado poderia transformar esta empresa em sociedade anônima 

de capital aberto desde que mantivesse o controle acionário (51%), pois mesmo que 

sob administração privada a France Télécom ainda guardava características de 

serviço público nacional, e assim decidiu “Artigos 1 º e 7 º da Lei Nacional sobre a 

France Telecom não são contrárias à Constituição.”35 

 

Já nos meados dos anos 80 e 90, uma nova onda de privatizações e 

alterações do papel central do Estado tomou corpo e alterou novamente o trato dos 

serviços públicos. 

 

O fim do wellfare state nos Estados Unidos impulsionou toda a Europa 

e a América Latina a uma certa “redução” do Estado na atividade econômica, 

abrindo espaço novamente para a iniciativa privada conduzir negócios que antes 

estavam concentradas nas mãos do Estado. 

 

O modelo mais conhecido na Europa é o imposto por Margareth 

Tatcher na Inglaterra seguido com as devidas adaptações em todos os países da 

Europa, podendo ser chamada também de segunda crise dos serviços públicos. 

 

Na França o grande objetivo da reforma, segundo Moderne era 

“melhorar o funcionamento dos serviços públicos como um todo, renovar as relações 

de trabalho com os funcionários públicos, desenvolver responsabilidades e 

autonomias por via de um processo de desconcentração e, finalmente, melhorar o 

                                                 
34 DC 86.207/86: Décide :Article premier : Sous les strictes réserves d'interprétation énoncées plus haut, la loi 
autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social n'est pas contraire à la 
Constitution. 
35 DC 96.380/96: Article premier : Les articles 1er et 7 de la loi relative à l'entreprise nationale France Télécom ne 
sont pas contraires à la Constitution. 
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serviço prestado aos usuários.”36, consubstanciado, conforme também o modelo 

Inglês, na carta de 18 de março de 1992, intitulada  Carta dos Serviços Públicos. 

 

Neste sentido, pode-se desenhar o seguinte quadro dos serviços 

públicos na França: os Serviços Públicos Administrativos, geridos por pessoas de 

direito público ou ainda por um ente local (régie). 

 

E os Serviços Públicos Industriais e Comerciais, geridos por pessoas 

jurídicas de direito público ou por sociedades anônimas, este último muito 

influenciados pelo Direito Comunitário que denominou de serviços em rede ou ainda 

Serviços Econômicos de Interesse Geral. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
36 Moderne. Apud, Justen, Monica Spezia. Op.cit. 
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3.3 O SERVIÇO PÚBLICO NO BRASIL 
 
 

O serviço público no Brasil possui uma natureza mais restritiva em relação 

à Franca, ou seja, nem toda atividade exercida pelo Estado pode ser considerada 

como serviço público. 

 

Marçal Justen define serviço público como “atividade pública 

administrativa de satisfação concreta das necessidades individuais ou 

transindividuais, materiais ou imateriais, vinculadas diretamente a um direito 

fundamental, destinada a pessoas determinadas, qualificada legislativamente e 

executada sob o regime de direito público”37. 

 

Grande importância possui a questão de definir o serviço público como 

aquele que se vincula a um direito fundamental. Tal distinção abre uma divisão entre 

as atividades prestadas pelo Estado em 3 tipos, funções públicas, serviço público e 

as atividades econômicas strictu sensu38. 

 

A divisão entre estes tipos de atividade exercida pelo Estado advém da 

contraposição entre os artigos 173 e 175 da Constituição Federal39. 

 

Nos termos do artigo 173 é vedado ao Estado exercer atividade 

econômica, esta é reservada aos particulares, admitindo entretanto duas exceções, 

a primeira quando necessário à segurança nacional e a segunda quando houver 

relevante interesse nacional. 

 

Ainda como exceção, na própria constituição já existem atividades que se 

constituem monopólio da União Federal, como por exemplo, exploração de petróleo 

e enriquecimento de urânio. 

                                                 
37 JUSTEN, Marçal Filho. Curso de Direito administrativo. 3ª Edição. São Paulo, 2008, p. 566. 
38 AGUILLAR, Fernando Herren. Op. cit. p. 304. 
39Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo 
Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse 
coletivo, conforme definidos em lei. 
Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, 
sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. 
 



36 
 

O exercício da atividade econômica em sentido estrito pelo Estado, 

autorizado mediante lei ordinária, somente pode ser realizada se a atividade 

escolhida ser exercida por empresa (pública ou economia mista) regida pelo direito 

privado, inclusive sem distinção qualquer sob o aspecto tributário e fiscal (art. 173, 

§2º), bem como, deverá está observar alguns preceitos do direito público, 

principalmente, aqueles correlatos a administração pública, dispostos no art. 37 da 

Constituição Federal. 

 

Ainda há a questão da interferência na atividade econômica pelo Estado 

(além de ser através de empresa) por outros meios, notadamente, por meio de atos 

normativos ou de caráter operacional. 

 

As interferências de caráter normativo são atos emanados pela 

autoridade competente que influenciam diretamente na forma ou no preço de 

determinada atividade ou bem posto à sociedade, como maior exemplo, temos no 

Brasil a incidência da Contribuição Econômica sobre o Domínio Econômico – CIDE. 

 

Este tributo, previsto no artigo 149, § 2º, pode ser considerado um tributo 

cujo o fim não é o de arrecadação, mas na verdade, possui como finalidade a 

interferência nos preços de determinados produtos.  

 

A mais conhecida interferência se dá através da chamada CIDE-

Combustíveis. Este tributo é aplicado em determinada porcentagem, dependendo do 

tipo de combustível, no intuito de estabilizar e evitar alterações no preço final, assim, 

enquanto o preço do petróleo sobe a CIDE-Combustíveis cai e vice-versa, mantendo 

o preço final em certa parametrização como instrumento de Política de Estado no 

controle da inflação e seu regime de metas. 

 

Outra possibilidade de interferência estatal na economia se dá de forma 

operacional. 

 

Temos como exemplo notório desta interferência no mercado, as ações 

do Banco Central do Brasil nas cotações de moeda estrangeira. 
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Nos momentos em que há uma grande valorização da moeda nacional 

perante, principalmente, ao dólar americano e ao Euro, o Banco Central realiza a 

compra de moeda, retirando-a do mercado e diminuindo sua oferta. Esta atitude age 

diretamente na cotação desvalorizando a moeda nacional e facilitando pelo câmbio 

baixo a exportação de bens e serviços. 

 

Em momentos de crise, em que há uma fuga de capitais estrangeiros 

para o exterior, seja para que as empresas matrizes possuam caixa para cumprir 

suas obrigações seja para a realização de lucro ou ainda, apenas o temor do 

investidor em relação as bases macroeconômicas brasileiras, a fim de aplicar tais 

ativos no tesouro americano ou inglês, o Banco Central do Brasil realiza constantes 

vendas de moeda estrangeira, pressionando a cotação e valorizando a moeda 

nacional. 

 

Ademais, não se pode confundir as atividades econômicas em sentido 

estrito com as funções públicas. 

 

Tem-se como funções públicas as atividades estatais que o Estado 

desempenhe, em caráter de exclusividade ou não, sem que este possa renunciar 

sua prestação. 

 

Em outras palavras, determinadas funções públicas podem ser ofertadas 

por particulares, porém mesmos estas jamais poderá o Estado recusar-se em 

prestar. 

 

Entre as funções públicas que o Estado presta em concorrência com 

particulares está a educação (art. 205 CF), previdência social (art. 201) e saúde 

(art.196 e 199 da CF). 

 

Estas atividades são de livre iniciativa aos particulares, no entanto, está 

claramente positivado em nossa Constituição o dever do Estado em exercer estas 

atividades, sendo vedado renunciar sua oferta. 
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Questão interessante se põe ao confrontar os casos de administração de 

hospitais, postos de saúde ou ainda escolas por pessoas não pertencentes à 

administração pública. 

 

Nos últimos anos a participação de Associações Civis ou Fundações na 

gestão de atividades consideradas como funções públicas, principalmente, na área 

da saúde, onde é comum encontrar hospitais e unidades básicas de saúde (UBS) 

geridas por OSCIPS (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) através 

de termos de parceria regidos pela lei 9.790/99 ou OS (Organizações Sociais) 

através de contratos de gestão regidos pela lei 9.637/98. 

 

Para que estas associações firmem os contratos pertinentes com a 

administração pública é obrigatório para estas disporem e observarem em suas 

práticas quotidianas todo o regramento cabível posto pela constituição federal, 

especialmente, aos princípios estabelecidos no artigo 37, tais como, legalidade, 

moralidade, eficiência, etc... 

 

Posto isto, pode-se concluir que possuindo obrigatoriamente a mesma 

forma e procedimento da administração pública para concluir os objetivos 

estabelecidos bem como acrescentando-se a questão de metas claras a cumprirem, 

estas organizações funcionam como uma longa manus da Administração Pública, 

concluindo-se pela constitucionalidade destes contratos. 

 

Por fim, temos os serviços públicos em strictu sensu, previsto no art. 175 

da CF. 

 

Há uma certa dificuldade na definição exata do que seja serviço público. 

 

Primeiramente, carece a legislação pátria de uma definição fechada, um 

conceito singular, sendo este trabalho quase que exclusivamente repassado a 

doutrina. 
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Isto posto, pode-se encontrar algumas definições instando o serviço 

público como:  

 

“...correlato a um direito fundamental, ou ainda, aquele que “é toda atividade de 

oferecimento de utilidade ou comodidade material destinada à satisfação da coletividade em geral, 

mas fruível singularmente pelos administrados, que o Estado assume como pertinente a seus 

deveres e presta por si mesmo ou por quem lhe faça as vezes, sob um regime de Direito Público – 

portanto, consagrador de prerrogativas de supremacia e de restrições especiais -, instituído em favor 

dos interesses definidos como públicos no sistema normativo.”40 

 

Determinar o conceito de serviço público através de elementos materiais 

pode fazer com que o operador do Direito incorra em falhas uma vez que esta 

definição, obrigatoriamente, pode ser alterada de acordo com a conveniência e 

mudança nas exigências de determinada sociedade no tempo e no espaço. 

 

Genaro Carrió assim expõe a respeito das classificações:  

 

“As classificações não são verdadeiras nem falsas, são funcionais ou inúteis; suas 

vantagens ou desvantagens dependem do interesse que guia quem as formula, e a sua fecundidade 

para apresentar uma área de conhecimento de maneira mais facilmente compreensível ou mais rica 

das conseqüências práticas desejadas pelo autor que as elabora. Sempre há múltiplas maneiras de 

agrupar ou classificar um campo de relações ou de fenômenos; o critério para se decidir por uma 

delas é dado apenas por critérios de conveniência científica, didática ou prática.”41 

 

Em outras palavras, o conceito material de serviço público estará 

intimamente ligado aos deveres que a sociedade impõe ao Estado, e como já se viu 

anteriormente, é moldado de acordo com as aspirações e estágio das relações 

privadas. 

 

Isto posto, pode-se definir o serviço público não através de sua essência 

ou ainda por elementos materiais, mas sim, pela forma de como este é prestado. 

 

A Constituição Federal de 1988 coloca o ente privado, a pessoa humana, 

como força motriz da atividade econômica do país sendo que a intervenção Estatal é 
                                                 
40 MELLO, Celso Antonio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. 22ª Edição. Malheiros, 2007, p. 650. 
41 CARRIÓ, Genaro. Notas sobre derecho y Lenguaje. 4ª Edição, Buenos Aires, 1990, p. 98/99. 
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posta apenas como exceção, possuindo um caráter excepcional em suas vertentes 

(segurança nacional e relevante interesse público). 

 

Assim, as atividades econômicas que constituem serviço público não são 

definidas na sua essência, mas sim, pela atividade econômica que deve ser 

prestada em caráter especial, ou seja, estas possuem um regime jurídico específico 

na sua execução. 

 

Não há elementos na norma que defina o serviço público através de 

elementos intrínsecos, restando somente caracterizá-lo como a atividade econômica 

exercida por qualquer ente público ou privado (em sua grande maioria) mas sempre 

sob o regime de concessão ou permissão precedido de licitação . 

 

Em outras palavras, o que caracteriza o serviço público é a forma que 

este será executado e a obrigatoriedade em ser precedido de licitação (caráter 

extrínseco), e não, sob qualquer definição de caráter convencionalista ou ainda por 

meio de sua natureza intrínseca. 

 

Neste sentido, podemos exemplificar como atividades prestadas por meio 

de concessão ou permissão, precedida de licitação, chamados por Fernando Herren 

Aguillar de regime de “privilégio”, o transporte público, transmissão de energia, 

telefonia fixa, metrô, rodovias, coleta de lixo, distribuição de água e coleta de esgoto. 

 

 

3.3.1 A competência do serviço público de transport e 

 

 

Dentre os serviços públicos acima exemplificados o mais complexo e de 

difícil compreensão é o transporte público. 

 

Isto porque o transporte não público possui uma legislação específica, 

seja de caráter nacional, bem como, há legislações concorrentes dos demais entes 

federativos, cada um, no âmbito de sua competência. 



41 
 

Nos termos do artigo 21, e, da Constituição Federal a competência da 

União na exploração (diretamente ou sob regime de permissão ou autorização) do 

transporte rodoviário é somente internacional ou entre os estados federados; a dos 

Estados federados (artigo 25, parágrafo segundo) o transporte entre cidades que 

não extrapolem seu território e; dos Municípios (artigo 30, V) o transporte local. 

 

Daí surge o problema de hermenêutica sobre qual legislação observar 

entre as competências concorrentes do entes federativos. 

 

A União Federal possui a competência privativa de legislar sobre 

licitações e contratos administrativos, dando a estas normas o caráter nacional42, 

inclusive, sendo obrigatória sua observância pelos demais entes federativos. 

 

No entanto, também é facultado as estes legislar sobre os mesmos 

serviços, inclusive sobre a licitação, de procedimentos estritamente sob sua égide. 

 

Em outras palavras, o ente privado ao prestar o serviço de transporte de 

passageiros rodoviário municipal, por exemplo, deverá alem de observar as novas 

gerais sobre licitação e contratos administrativos (lei 8.666/03) e a lei geral de 

concessão de serviço público (lei 8.987/95), deverá também observar os ditames da 

lei local (estadual ou municipal) no que com aqueles não conflitar. 

 

Tal emaranhado dificulta não somente a proteção dos interesses dos 

usuários em geral, mas também, prejudica o próprio funcionamento e administração 

da concessionária privada, pois, não é raro, encontrar normas locais e nacionais 

incompatíveis entre si. 

 

Em geral, a lei 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e 

permissão da prestação de serviços públicos previstos no artigo 175 da Constituição 

Federal, e dá outras providências, já impõe sua observância a todos os entes 

federativos ao definir poder concedente como a União, o Estado, o Distrito Federal 
                                                 
42 Art. 22. Compete privativamente à União: 
XXVII – normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas 
diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados e Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no 
art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedade de economia mista, nos termos do art. 173, § 1º, III; 
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ou o Município, em cuja competência se encontre o serviço público, precedido ou 

não da execução de obra pública, objeto de concessão ou permissão (artigo 2º, I). 

 

Não obstante, a União Federal, por meio da 10.233/01 criou a Agência 

Nacional de Transportes Terrestres – ANTT – com o objetivo de43: 

 

a) promover pesquisas e estudos específicos de tráfego e de demanda de 

serviços de transporte; 

 

b) promover estudos aplicados às definições de tarifas, preços e fretes, em 

confronto com os custos e os benefícios econômicos transferidos aos 

usuários pelos investimentos realizados; 

 

c) propor ao Ministério dos Transportes os planos de outorgas, instruídos por 

estudos específicos de viabilidade técnica e econômica, para exploração da 

infra-estrutura e a prestação de serviços de transporte terrestre; 

 

d) elaborar e editar normas e regulamentos relativos à exploração de vias e 

terminais, garantindo isonomia no seu acesso e uso, bem como à prestação 

de serviços de transporte, mantendo os itinerários outorgados e fomentando 

a competição; 

 

e) editar atos de outorga e de extinção de direito de exploração de infra-estrutura 

e de prestação de serviços de transporte terrestre, celebrando e gerindo os 

respectivos contratos e demais instrumentos administrativos; 

                                                 
43 Artigo. 24 –Lei 10.233/01. 
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f) proceder à revisão e ao reajuste de tarifas dos serviços prestados, segundo 

as disposições contratuais, após prévia comunicação ao Ministério da 

Fazenda; 

 

g) fiscalizar a prestação dos serviços e a manutenção dos bens arrendados, 

cumprindo e fazendo cumprir as cláusulas e condições avençadas nas 

outorgas e aplicando penalidades pelo seu descumprimento; 

 

h) estabelecer padrões e normas técnicas complementares relativos às 

operações de transporte terrestre de cargas especiais e perigosas; 

 

i) elaborar o seu orçamento e proceder à respectiva execução financeira. 

 

j) representar o Brasil junto aos organismos internacionais e em convenções, 

acordos e tratados na sua área de competência, observadas as diretrizes do 

Ministro de Estado dos Transportes e as atribuições específicas dos demais 

órgãos federais. 

 

No específico âmbito do Estado de São Paulo, o transporte rodoviário 

estadual entre cidades é determinado pelo artigo 158 da Constituição Estadual: 

 

Artigo 158 - Em região metropolitana ou aglomeração urbana, o 

planejamento do transporte coletivo de caráter regional será efetuado pelo Estado, 

em conjunto com os Municípios integrantes das respectivas entidades regionais. 
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Parágrafo único - Caberá ao Estado a operação do transporte coletivo de 

caráter regional, diretamente ou mediante concessão ou permissão. 

 

O Estado de São Paulo optou exercer sua competência no âmbito do 

transporte intermunicipal por meio de uma agência reguladora, a ARTESP44 - 

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de 

São Paulo –  com a finalidade de regulamentar e fiscalizar todas as modalidades de 

serviços públicos de transporte autorizados, permitidos ou concedidos, no âmbito da 

Secretaria de Estado dos Transportes45, à entidades de direito privado, e possui 

como objetivos fundamentais e finalidades: 

 

a) fiscalizar o cumprimento dos contratos de concessão, permissão ou 

autorização de prestação de serviços públicos de transportes; 

 

b) promover e zelar pela eficiência econômica e técnica dos serviços 

públicos de transporte, autorizados, permitidos ou concedidos, submetidos à sua 

competência regulatória; 

 

c) proteger os usuários do abuso de poder econômico que vise à 

dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos 

lucros; 

 

d) fixar regras procedimentais, inclusive em relação ao estabelecimento, 

revisão, reajuste e aprovação de tarifas e taxas, que permitam a manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessões e termos de 

permissões de serviços públicos de transporte; 

 

e) estimular a expansão e a modernização dos serviços delegados, de 

modo a buscar a sua universalização e a melhoria dos padrões de qualidade, 

                                                 
44 Criada pela lei complementar estadual 914/02. 
45 Exclui-se da competência da ARTESP os serviços de transporte intermunicipal das regiões metropolitanas de 
Campinas e São Paulo, que são de competência da EMTU – Empresa Metropolitana de Transporte Urbano, 
sociedade anônima de capital misto. 
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ressalvada a competência do Estado quanto à definição das políticas setoriais e seu 

caráter de intermodalidade; 

 

f) implementar a política estadual de transportes; 

 

g) preparar os editais e promover as licitações para a contratação de 

serviços públicos de transporte, conforme plano de outorgas aprovado pelo poder 

concedente; 

 

h) celebrar e gerenciar os contratos de prestação de serviços públicos de 

transporte, inclusive do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros e do 

aquaviário; 

 

i) autorizar reajustes periódicos de tarifas, previstos em contrato; 

 
j) aplicar as penalidades regulamentares e as definidas nos contratos, e 

nos termos de permissão ou autorização; 

 

k) intervir na prestação dos serviços públicos de transporte, autorizados, 

permitidos ou concedidos, nos casos previstos em lei ou em contrato; 

 

l) promover a extinção unilateral ou consensual dos contratos de 

prestação de serviços públicos de transporte, autorizados, permitidos ou concedidos, 

nos casos previstos em lei ou em contrato; 

 

m) zelar pela preservação do equilíbrio econômico-financeiro dos 

contratos; publicamente e divulgar dados e informações de suas atividades; 

 

n) definir, na elaboração do edital, os riscos existentes em cada tipo de 

contrato, atribuindo-os aos diferentes agentes envolvidos no serviço; 
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3.3.2 As obrigações comuns dos entes federativos 

 

 

A legislação nacional impôs uma série de obrigações aos entes 

federativos relativos ao serviço público no Brasil. 

Estas obrigações impostas fazem parte do corolário “poder-dever” 

ensinada por Celso Antonio Bandeiro de Mello, e são instituídas para que estes 

serviços públicos cumpram sua função de melhor servir a população, em proteção a 

um direito fundamental e garanta ao concessionário a justa remuneração pelo 

serviço prestado. 

 

Em primeiro lugar, o Poder Concedente possui poder de polícia em 

relação as atividades por ele regidas, principalmente no tocante a fiscalização e 

aplicação das penalidades regulamentares e contratuais, inclusive, com a 

possibilidade de intervenção no ente privado prestador. 

 

Para tanto, possuem o dever de regulamentar o serviço, homologar os 

reajustes tarifários e estimular o aumento da qualidade, produtividade e conservação 

do meio ambiente. 

 

Além do mais, a legislação prevê a inserção das chamadas cláusulas 

exorbitantes no contrato de concessão, cláusulas estas que seriam inválidas no 

campo do direito privado mas do direito público, onde impera o interesse público 

sobre o privado, é completamente compatível com a ordem jurídica vigente. 

 

Dentre estas cláusulas podemos citar a capacidade de alteração unilateral 

do objeto contratado, sendo que neste caso, o ente privado é obrigado a acatar tais 

alterações, desde que a alteração não o onere em mais de 25% do objeto 

contratado46: 

 

Art. 58.  O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à 

Administração, em relação a eles, a prerrogativa de: 

                                                 
46 Lei 8.666/93 



47 
 

I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse 

público, respeitados os direitos do contratado; 

II - rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 desta Lei;  

III - fiscalizar-lhes a execução; 

IV - aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; 

V - nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, 

pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da necessidade de acautelar 

apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do 

contrato administrativo. 

 

Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas 

justificativas, nos seguintes casos:  

I - unilateralmente pela Administração: 

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação 

técnica aos seus objetivos;  

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 

diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; 

§ 1o  O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de 

equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos.  

 

 

3.3.3 DOS DIREITOS DO CONCESSIONÁRIO 

 

 

Por outro lado, à vista de todos os encargos e faculdades que a 

Administração Pública possui, ao ente privado é constitucionalmente assegurado o 

equilíbrio entre as despesas e receitas previstas no início da execução do contrato, 
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mais precisamente, ao equilíbrio descrito na proposta comercial no momento da 

licitação. 

 

Esta garantia pode-se dizer como uma das mais importantes no serviço 

público, e, ao contrário do que poderia se pensar a priori, não protege apenas os 

concessionário, mas também, os próprios usuários. 

 

À luz do artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 

também, ao seguinte:  (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 

serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação 

pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com 

cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições 

efetivas da proposta , nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de 

qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 

obrigações. (g/n) 

 

Sendo prerrogativa indispensável no cumprimento do dever público, 

segundo o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, se é 

facultado à administração pública o poder de alterar os contratos, ou até encampá-

los, nada mais acertado do que garantir ao ente privado que tais alterações sejam 

feitas sem que seja este a suportar os encargos. 

 

Isto porque conforme a Constituição Federal determina, em seu artigo 

175, o dever de prestar o serviço público não é do particular, mas na verdade, é 

dever do próprio Estado, sendo defeso a recusa em seu fornecimento.  
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Neste sentido, sendo obrigatório sua prestação, apenas cabe escolha ao 

governante se irá prestá-lo diretamente ou transferir este trabalho a terceiro. 

 

O cunho social dado pela Constituição, bem como, o momento em que 

vive o capitalismo nos últimos 20 anos, demonstrou claramente que o ente privado 

possui maior capacidade de gerenciamento e “fôlego” financeiro para enveredar-se 

nas atividades consideradas serviços públicos. 

 

Ao transferir o serviço ao ente privado procura a Administração Pública 

não somente fornecer um melhor serviço a sua população, mas principalmente, 

submeter aos princípios da administração privada estes mesmo serviços, dando-lhes 

melhor qualidade de capacidade no atendimento. 

 

Por outro lado, o ente privado não realiza tal empreitada apenas imbuído 

na boa-fé e na solidariedade, mas, principalmente, pela expectativa de lucro que o 

empreendimento possa lhe oferecer. Tal premissa está plenamente de acordo com 

nosso sistema de produção, nossas bases de trocas, não podendo o operador do 

direito ou o administrador público escapar desta premissa. 

 

Neste sentido, ao proteger o “lucro” (equilíbrio econômico-financeiro do 

Contrato) protege-se em ultima instância o interesse do empresário privado em 

concorrer e prestar determinado serviço público. Daí advém diversas vantagens, 

principalmente ao usuário final, que se beneficiará de concorrência47 e de toda a 

tecnologia e inovação por este trazida. 

 

Por outro lado, o que mais comumente se observa no Brasil, é a criação 

maiores encargos ao concessionário sem a respectiva contrapartida, mais 

comumente visto no transporte público, que apesar de todo o regramento 

constitucional e infraconstitucional acerca da obrigatoriedade da manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão48, a administração 

                                                 
47 Mesmo nos serviços públicos em que não é admitido concorrência na execução, esta também se dá no 
momento em que é realizada a licitação, ou seja, se durante a execução há um certo monopólio do 
concessionário este, por sua vez, empregou maiores esforços e sacrifícios para vencer o certame licitatório. 
48 Lei 8.987/95 - Art. 9o A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora da 
licitação e preservada pelas regras de revisão previstas nesta Lei, no edital e no contrato. 
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pública mantém práticas não mais condizentes com o momento histórico, como por 

exemplo, a concessão de reajustes tarifários sempre abaixo do matematicamente 

calculado (tarifa técnica X tarifa política), criação de gratuidades sem a previsão de 

fontes de custeio, etc.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                         
§ 4o Em havendo alteração unilateral do contrato que afete o seu inicial equilíbrio econômico-financeiro, o poder 
concedente deverá restabelecê-lo, concomitantemente à alteração. 
Art. 10. Sempre que forem atendidas as condições do contrato, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-
financeiro. 
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CONCLUSÃO 
 
 

O sistema capitalista evoluiu desde a Revolução Francesa de forma 

irregular, ora avançando em uma vertente mais liberal, como por exemplo no século 

XVIII e início do século XIX, ora pendendo para uma dependência maior do ente 

Estatal, como nos casos do período pós primeira guerra mundial e após 1945. 

 

Estas evoluções e viradas de cunho prático em relação ao principal agente 

econômico, foram decisivas na concepção atual e construção doutrinária da idéia 

dos serviços públicos. 

 

No momento em que o Estado possuía um caráter mais liberal o serviço 

público deixa de ocupar posição central no Estado e na sociedade, sendo 

considerado apenas como uma atividade que por aspectos particulares são regradas 

de forma mais complexa do que as simples atividades de relações privadas. 

 

Por outro lado, em momentos históricos em que houve uma maior 

necessidade de intervenção estatal na economia os serviços públicos ganham uma 

importância e uma posição de destaque na economia, seja porque mesmo tendo 

características de serviço público também é uma atividade econômica que gera 

divisas, emprego, trabalho, etc..., seja porque naquele determinado estágio de 

evolução da sociedade alguns serviços passam a ser considerados como 

fundamentais pela sociedade. 

 

Ao caracterizar este determinado serviço como fundamental impõe-se uma 

nova forma de regramento para que este cumpra suas funções, principalmente, 

aquelas explicadas nas famosas Leis de Rolland. 

 

Ademais, submeter determinado serviço considerado como público, por 

suas características intrínsecas, a lógica e regra de mercado, sem conferir certa 

proteção aos seus destinatários, é criar todas as condições necessárias para que 

esta mesma parcela da sociedade seja excluída de sua fruição. 
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Porém, é importante destacar que não é a natureza, a característica 

intrínseca de certa atividade que a caracteriza como serviço público, pelo contrário, 

é sua forma de execução e mais importante, a forma pela qual o ente, privado ou 

público, é habilitado a prestá-lo. 

 

Tal raciocínio leva a importantes conclusões. 

 

A primeira delas é de que não existe serviço público por natureza, ou seja, 

a atividade empreendida segundo as regras que denominaremos como 

“privilegiadas” é apenas a conseqüência, o efeito, da importância e necessidade de 

que a sociedade confere a mesma. 

 

Em determinada época, a sociedade pode eleger certa atividade como de 

extrema importância para sua sobrevivência e bem comum, e mais, a depender de 

seu estágio evolutivo social e juridicamente, elege-se esta atividade imprescindível à 

proteção e desenvolvimento de um direito fundamental. 

 

Pode-se citar como exemplo que as atividades de transporte público hoje 

são consideradas atreladas ao direito fundamental de ir e vir da sociedade, sendo 

necessário todo um regramento específico a fim de garantir sua imprescindível 

execução, ou ainda, o transporte público pode ser considerado como um dos mais 

importantes serviços públicos também na União Européia, pois, é através dele, que 

se pode exercer em toda sua amplitude dois dos seus básicos pilares, a livre 

circulação de pessoas e bens. 

 

A segunda conclusão é a de que uma vez escolhido esta atividade como 

necessária à proteção e pleno exercício de um direito fundamental pela sociedade, 

cabe ao Estado, no pleno exercício de sua soberania (jus imperii) impor específicas 

regras para sua exploração. 

 

Deste ponto em diante, o Estado deve garantir a prestação do serviço 

escolhido, não sendo este mais facultado, mas imposto pela própria sociedade. 
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Mesmo que a este ainda haja a possibilidade de escolher se prestará o 

serviço diretamente ou por delegação, segundo critérios de oportunidade 

conveniência, deverá impor um regime privilegiado à sua prestação. 

 

Note-se que o regime privilegiado não é sinônimo de privilégios ou 

vantagens concedidos ao prestador, mas justamente o contrário, há clara imposição 

de regras mais restritivas e de normatividade cogente que o prestador deverá 

observar, sob pena de não só perder a faculdade de prestá-lo (no caso de 

delegação) mas principalmente, punição inclusive de ordem patrimonial e política ao 

seu prestador. 

 

Neste sentido, cumpriu aqui este estudo a tarefa de identificar os 

elementos formadores da idéia do serviço público na França, berço e sempre 

referência ao Direito Administrativo e ao serviço público, mas também, a forma de 

como esse é tratado na legislação pátria. 
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