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1. NOS CAPÍTULOS ANTERIORES... 
 
2. CONTEXTUALIZAÇÃO 
 

O QUE VEM NA MENTE 
QUANDO OUVIMOS A 
PALAVRA SERVIÇOS 

PÚBLICOS? 
  

 



3. CONCEITO DE SERVIÇO PÚBLICO 
 

 “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.” (Carvalho Filho) 

 

 Pontos conceituais relevantes 

 DELEGAÇÃO 
▪ A prestação poderá ser delegada a particulares, por meio de concessão ou 

permissão. 

▪ A delegação não descaracteriza o serviço como público pois ao Estado sempre 
está reservado o poder jurídico de regulamentar, alterar e controlar o mesmo. 



3. CONCEITO DE SERVIÇO PÚBLICO 
 

 “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.” (Carvalho Filho) 

 

 Pontos conceituais relevantes 

 REGIME DE DIREITO PÚBLICO 
▪ Os serviços públicos têm toda a sua disciplina normativa baseada nos princípios e 

regras do Direito Administrativo.  

▪ É possível em alguns casos a aplicação de regime parcialmente público. Ex: 
Aplicabilidade subsidiária do Código de Defesa do Consumidor. 



3. CONCEITO DE SERVIÇO PÚBLICO 
 

 “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.” (Carvalho Filho) 

 

 Pontos conceituais relevantes 

 NECESSIDADES ESSENCIAIS 
▪ Baseia-se na ideia de relevância social. 

▪ Não tem parâmetros previamente definidos. 



Conceito de Serviço Público 
 

 Pontos conceituais relevantes 

 NECESSIDADES ESSENCIAIS 
▪ Relação de serviços essenciais ( Art. 10, Lei Federal 7783/89) 
  

• Tratamento e abastecimento de água; 
produção e distribuição de energia elétrica, 
gás e combustíveis; 
• Assistência médica e hospitalar; 
• Distribuição e comercialização de 
medicamentos e alimentos; 
•  Funerários; 
•  Transporte coletivo; 
 
 
 

• Captação e tratamento de esgoto e lixo; 
• Telecomunicações; 
• Guarda, uso e controle de substâncias 

radioativas, equipamentos e materiais 
nucleares;  

•  Processamento de dados ligados a 
serviços essenciais; 

•  Controle de tráfego aéreo; 
• Compensação bancária. 

 



3. CONCEITO DE SERVIÇO PÚBLICO 
 

 “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.” (Carvalho Filho) 

 

 Pontos conceituais relevantes 

 NECESSIDADES SECUNDÁRIAS 
▪ Não tem parâmetros previamente definidos, variando de acordo com o lugar e o 

tempo em que a atividade é desempenhada. 

 



4. PRINCÍPIOS ESPECÍFICOS DO SERVIÇO PÚBLICO 
 

4.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 Razão dos princípios: Estabelecimento de um padrão de conduta . 
 Princípios gerais da Administração Pública: Aplica-se também aos 

serviços públicos. 
 

4.2. PRINCÍPIOS ESPECÍFICOS DO SERVIÇO PÚBLICO 

 Eficiência 

▪ O serviço público deve ser prestado buscando a melhor 
qualidade e os mais altos índices de aproveitamento 
possíveis 

 

   



4. PRINCÍPIOS ESPECÍFICOS DO SERVIÇO PÚBLICO 
 

4.2. PRINCÍPIOS ESPECÍFICOS DO SERVIÇO PÚBLICO 

 Continuidade 
▪ Significa que a prestação do serviço público não pode sofrer interrupção, 

devendo ser promovida de forma contínua e intermitente. 

▪ Instrumentos para garantir a continuidade 
▪ Reversão 

▪ Ocupação Provisória 

▪ Encampação  

▪ Caducidade 



4. PRINCÍPIOS ESPECÍFICOS DO SERVIÇO PÚBLICO 
 

4.2. PRINCÍPIOS ESPECÍFICOS DO SERVIÇO PÚBLICO 

 Continuidade 

▪ Instrumentos para garantir a continuidade 
REVERSÃO 

▪ Integração dos bens  pertencentes ao prestador do serviço a fim 
de evitar a interrupção.  

▪ Recomenda-se a previsão no contrato de concessão. 
 

OCUPAÇÃO PROVISÓRIA 

▪ Utilização temporária dos bens privados para a prestação de 
serviços públicos ou execução de obras públicas. 



4. PRINCÍPIOS ESPECÍFICOS DO SERVIÇO PÚBLICO 
 

4.2. PRINCÍPIOS ESPECÍFICOS DO SERVIÇO PÚBLICO 

 Continuidade 

▪ Instrumentos para garantir a continuidade 
ENCAMPAÇÃO 

▪  Retomada do serviço público, mediante lei autorizadora e prévia 
indenização, motivada por razões de interesse público. 

 

CADUCIDADE 

▪ Retomada do serviço público por inexecução total ou parcial do 
contrato ou pelo descumprimento de obrigações a cargo da 
concessionária.  



4. PRINCÍPIOS ESPECÍFICOS DO SERVIÇO PÚBLICO 
 

4.2. PRINCÍPIOS ESPECÍFICOS DO SERVIÇO PÚBLICO 

 Continuidade 

▪ Possibilidade de interrupção do serviço  

 Depende de situação de emergência ou após aviso prévio nas 

seguintes condições: 

▪ Motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das 
instalações; 

▪ Por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da 
coletividade 

 



4. PRINCÍPIOS ESPECÍFICOS DO SERVIÇO PÚBLICO 
 

4.2. PRINCÍPIOS ESPECÍFICOS DO SERVIÇO PÚBLICO 

 Regularidade 
▪ A prestação do serviço deve observar as condições e horários adequados 

diante dos interesses da coletividade, sem atrasos ou intermitências. 
 

 Segurança 
▪ A prestação do serviço não pode colocar em risco a integridade dos 

usuários ou a segurança da coletividade. 

 Generalidade/ Universalidade 
▪ A prestação do serviço público deve ser estendida à maior quantidade 

possível de usuários. 

 



4. PRINCÍPIOS ESPECÍFICOS DO SERVIÇO PÚBLICO 
 

4.2. PRINCÍPIOS ESPECÍFICOS DO SERVIÇO PÚBLICO 

 Cortesia 
▪ Significa que o serviço e as informações de interesse do usuário devem ser 

prestados com polidez e educação. 

 Modicidade das tarifas 
▪ Significa que o valor exigido do usuário a título de remuneração pelo uso 

do serviço deve ser o menor possível, reduzindo-se ao estritamente 
necessário para remunerar o prestador com acréscimo de pequena 
margem de lucro.  

▪ Como estimular a modicidade de acordo com a legislação 
brasileira?  
 



4. PRINCÍPIOS ESPECÍFICOS DO SERVIÇO PÚBLICO 
 

4.2. PRINCÍPIOS ESPECÍFICOS DO SERVIÇO PÚBLICO 

 Modicidade das tarifas 

▪ Como estimular a modicidade de acordo com a legislação 
brasileira?  

 

▪ Estimulando fontes alternativas de remuneração do prestador 

 

▪ Definindo o menor valor da tarifa como um dos critérios para decretar o 
vencedor da concorrência pública que antecede a concessão de 
serviços públicos . 

 



5. TITULARIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 
 

5.1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 
 

 Titularidade define a quem é atribuída competência para a prestação 
dos serviços públicos.  

 Competência atribuída pelo texto constitucional às  pessoas  jurídicas de 
direito público considerando critérios técnico-jurídicos, entre eles o 
interesse da esfera administrativa, natureza da atividade e capacidade 
de execução. 

 

 Competência para prestação ≠ Competência para legislar  
 Titularidade ≠ Execução 
 Ser responsável pelo serviço público não significa obrigatoriamente que 

prestará o serviço diretamente por meio de seus próprios agentes e estrutura.  



5. TITULARIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 
 

5.2. TITULARIDADE  PRIVATIVA E COMUM 
 

 Privativa: Os serviços devem ser prestados pela própria pessoa 
jurídica de direito público indicada na Constituição de forma direta e, 
em alguns casos, mediante autorização, concessão ou permissão. 
Estão previstos no art. 21, CF.  
▪ Exemplos: Serviços de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Serviço 

de transporte rodoviário interestadual de passageiros, radiodifusão sonora. 

 Comum: Serviços que cabem ou que podem ser prestados pelos 
três entes da federação. Estão previstos no art. 23, CF.  
▪ Exemplo: Serviços públicos que proporcionem os meios de acesso à cultura, à 

educação e à ciência. 

 



5. TITULARIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 
 

5.2. TITULARIDADE  PRIVATIVA E COMUM 

 Serviços Notariais e de Registro 

▪ Pode ser considerado serviço público? 
▪ Os serviços públicos notariais e de registro são exercidos em caráter privado, 

por delegação do Poder Público (art. 236 da CF). 

▪ Destinam-se a garantir a publicidade, a autenticidade, a segurança e a eficácia 
dos atos jurídicos (art. 1º da Lei n. 8.935/94).  

▪ Como exercer essa atividade? 
▪ O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso 

público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, 
sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis 
meses. (art. 236, § 3º, da CF). 
 



5. TITULARIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 
 

5.2. TITULARIDADE  PRIVATIVA E COMUM 

 Serviços Notariais e de Registro 

▪ Responsabilidade objetiva pelos danos 
▪ Quanto à responsabilidade, os notários e oficiais de registro responderão 

objetivamente pelos danos que eles e seus prepostos causarem a terceiros, na 
prática de atos próprios da serventia, assegurado direito de regresso no caso de 
dolo ou culpa dos prepostos.   

▪ Remuneração do notários e oficiais de registro 
▪ Remuneração tem como base o valor dos emolumentos 

cobrados. 

▪  Os  emolumentos possuem natureza tributária. 



5. TITULARIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 
 

5.2. TITULARIDADE  PRIVATIVA E COMUM 

 Serviços Notariais e de Registro 

▪ Não se submetem à aposentadoria compulsória. (STF) 

▪ Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, os titulares 
de cartórios e notários não estão sujeitos à aposentadoria 
compulsória aos 70 anos (ADIn 2.902/2005). 

▪ Contratação de funcionários – CLT 

   



5. TITULARIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 
 

5.2. TITULARIDADE  PRIVATIVA E COMUM 

 Serviços de Saúde 
▪ Promoção da saúde é serviço comum. (art. 23, CF) 

▪ Serviços de saúde no país são prestados através de um sistema 
único, nos termos do art. 198, CF, envolvendo todas as entidades 
estatais. 

 

Art. 23, CF. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: II - cuidar da 
saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. 

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: I - descentralização, com 
direção única em cada esfera de governo; II - atendimento integral, com prioridade para as atividades 
preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; III - participação da comunidade. 



6. FORMAS DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO 
 

6.1. PRESTAÇÃO DIRETA 

 Prestado diretamente pelo Estado em seu próprio nome e sob sua 
responsabilidade. 

 Responsabilidade da União, dos Estados, Municípios e Distrito 
Federal através dos órgãos integrantes de suas respectivas 
estruturas. 

 Eventual possibilidade de apoio de particulares na execução direta. 
(Ex: Coleta de Lixo) 

▪ Deve ser precedida de procedimento licitatório. 

▪ Prestadores celebram contrato de prestação de serviços. 

 



6. FORMAS DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO 
 

6.2. PRESTAÇÃO  INDIRETA 

 Serviço é prestado por entidades diversas das pessoas federativas 
(União, Estados, DF e Municípios) 

  A prestação desses serviços ocorre via outorga ou delegação 
 

 PRESTAÇÃO INDIRETA POR OUTORGA 
 Exige lei específica. 
 É realizada por pessoas jurídicas especializadas CRIADAS PELO 

ESTADO. 
 A outorga se dá por prazo indeterminado. 
 Ente criado assume a titularidade e execução do serviço. 
 Responsabilidade objetiva do prestador 



6. FORMAS DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO 
 

6.2. PRESTAÇÃO  INDIRETA 
 

 PRESTAÇÃO INDIRETA POR DELEGAÇÃO 

  Exige licitação 

 A delegação transfere apenas a execução do serviço. O Poder 
Público permanece com a titularidade do serviço. 

 A delegação se dá por prazo determinado. 

 Responsabilidade Objetiva do delegatário 

 Fiscalização das delegatárias cabe ao poder concedente 

▪ Exemplo: Concessionárias e Permissionárias   

  
 



7. FORMAS DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS 
PÚBLICOS 

 

 
 Tarifas 

 
 Taxas 

 
 Impostos 
 
 



7. FORMAS DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS 
PÚBLICOS 

 

 Tarifas 
 Preço Público 

 Paga pelo usuário nos serviços prestados mediante delegação 

 Não tem natureza tributária 

 Serviços Públicos custeados por tarifa observam regras do CDC 

▪ Exemplo: Pedágio, Fornecimento de Energia Elétrica 

  



7. FORMAS DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS 
PÚBLICOS 

  
 Taxas 
 Contrapartida pela prestação de serviço público uti singuli 

 Forma de remuneração dos serviços públicos outorgados 

 Tem natureza tributária 

 Só podem ser criadas ou majoração ou lei (art. 150, I, da CF), 
ressalvados os casos específicos 

 

 



7. FORMAS DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS 
PÚBLICOS 

 

 Impostos 

 Aplicável nos serviços universais (uti universi) 

 
8. GREVE NO SERVIÇO PÚBLICO 
 

 Greve: Um direito constitucional (Art. 9º, CF) x Servidores Públicos 

  Serviços Públicos Essenciais 

 A Lei n. 7.783/89, ao disciplinar o exercício do direito de greve, definiu 
como serviços ou atividades essenciais. 



8. GREVE NO SERVIÇO PÚBLICO 
 

  Serviços Públicos Essenciais 

 A Lei n. 7.783/89, ao disciplinar o exercício do direito de greve, definiu 
como serviços ou atividades essenciais: 

a) tratamento e abastecimento de água; 
produção e distribuição de energia 
elétrica, gás e combustíveis; 

b) assistência médica e hospitalar; 
c) distribuição e comercialização de 

medicamentos e alimentos; 
d) funerários; 
e) transporte coletivo; 
f) captação e tratamento de esgoto e lixo; 

g) telecomunicações; 
h) guarda, uso e controle de substâncias 

radioativas, equipamentos e 
materiais nucleares; 

i) processamento de dados ligados a 
serviços essenciais; 

j) controle de tráfego aéreo; 
k) compensação bancária. 



8. GREVE NO SERVIÇO PÚBLICO 
 

  Procedimento 
 Na greve, em serviços ou atividades essenciais, ficam as entidades 

sindicais ou os trabalhadores, conforme o caso, obrigados a 
comunicar a decisão aos empregadores e aos usuários com 
antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas da paralisação. 
(Art. 13, Lei n. 7.783/89) 

 

 O Poder Judiciário tem decidido, reiteradas vezes, que  o quantitativo 
mínimo para manutenção da legalidade do movimento grevista é de  
30%. 

 



9. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 
 

 Universais (uti universi) 

 Prestado a grupos indeterminados de indivíduos 

 São custeados mediante impostos 
▪ Exemplos: Pavimentação de ruas, limpeza pública, sistemas de imunização e 

prevenção de doenças. 

 

  Singulares (uti singuli) 

 Prestado a grupos de indivíduos determináveis. 

 São custeados mediante taxas ou tarifas. 
▪ Exemplos: Telefonia fixa, energia elétrica. 

 



9. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 
 

 Delegáveis 

 Comportam ser executados pelo Estado ou particulares 
colaboradores 
▪ Exemplos: Transporte coletivo e energia elétrica 

 

  Indelegáveis 

 Só podem ser prestados pelo Estado diretamente, ou seja, 
por seus próprios órgãos e agentes. 
▪ Exemplos: Defesa nacional, segurança interna, fiscalização de 

atividades 

 



9. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 
 Administrativos 

 Aqueles que o Estado executa para compor melhor sua 
organização. 
▪ Exemplos: Centros de Pesquisa e Imprensa Oficial. 

 

 Utilidade Pública 
 Aqueles que se destinam diretamente aos indivíduos, ou 

seja, são proporcionados para sua fruição direta. 
▪ Exemplos: Energia domiciliar, fornecimento de gás e atendimento 

em postos médicos. 



9. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

 Sociais  
 Aqueles que o Estado executa para atender  aos reclamos 

sociais básicos e representam uma atividade propiciadora 
de comodidade relevante, ou serviços assistenciais e 
protetivos.  
▪ Exemplos: Serviços de assistência educacional, hospitalar, serviços 

à criança e adolescente. 

 Econômicos 
 Livre iniciativa (art. 170, CF) x Estado no exercício de atividades econômicas 
 São aqueles serviços que constituem atividades econômicas para atender 

relevante interesse coletivo ou imperativo de segurança nacional ( 
▪ Exemplo: Exploração de minérios e minerais nucleares 

  



 
 

 

Dúvidas? 



 

 

 

Boa Noite! 

 
www.professorgomes.wordpress.com 


