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Princípios Básicos da Administração. 
 

Poderes Administrativos: poder hierárquico; poder disciplinar; poder regulamentar; poder de polícia; uso e 
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Administração Púbica 

 
Administração Pública é o conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas aos quais a lei atribui o exercício da 
função administrativa do Estado.  
 
Na amplitude desse conceito entram não só os órgãos pertencentes ao poder público, como também as instituições 
e empresas particulares que colaboram com o Estado no desempenho de serviços de utilidade pública ou de 
interesse coletivo, ou seja, a Administração direta (entidades estatais) e a indireta (entidades autárquicas e 
algumas para estatais) e os entes de cooperação. 
 
A expressão Administração Pública apresenta dois sentidos mais comuns:  
 
• Sentido Subjetivo ou Formal - Quando a administração pública se refere aos entes que exercem a atividade 
administrativa: pessoas jurídicas, órgãos, e agentes públicos incumbidos do exercício da função administrativa.  
• Sentido Objetivo, Material ou Funcional - Neste sentido, a administração pública, designa a natureza da 
atividade exercida pelos referidos entes, ou seja, as funções necessárias aos serviços públicos em geral. 
 
De uma maneira geral, a administração é a estrutura do Estado anteriormente ordenada para a realização de 
seus serviços. 
Há distinção entre governo e administração:  
 
a)  Governo é a atividade política e discricionária e, comando com responsabilidade constitucional e política, mas 
sem responsabilidade profissional pela execução.  
 
b) Administração é a atividade geralmente vinculada à lei ou à Norma Técnica. A administração executa as 
funções com responsabilidade técnica e legal, mas sem responsabilidade constitucional ou política. É o instrumento 
do qual dispõe o Estado para colocar em prática as opções políticas do governo. 
 
Os fins da administração pública se resumem num único objetivo: o bem comum da coletividade administrada. 
Toda atividade do administrador público deve ser orientada para esse objetivo. Se dele o administrador se afasta 
ou desvia, trai o mandato de que está investido, porque a comunidade não instituiu a Administração senão como 
meio de atingir o bem-estar social. Ilícito e imoral será todo ato administrativo que não for praticado no interesse 
da coletividade. 
 
Em última análise, os fins da Administração se consubstanciam na defesa do interesse público, assim entendidas 
aquelas aspirações ou vantagens licitamente almejadas por toda a comunidade administrada, ou por uma parte 
expressiva de seus membros. O ato ou contrato administrativo realizado sem interesse público configura "desvio 
de finalidade". 
 

Conceito; Natureza e Fins da Administração Pública 
 
Conceito 
É o conjunto de atividades desempenhadas ou dirigidas pelas autoridades e órgãos do Estado, a fim de promover 
o bem comum da coletividade. 
 
- em sentido objetivo é o exercício da função administrativa. 
- em sentido subjetivo é o conjunto de autoridades públicas que exercem esta função administrativa. 
 
Natureza 
É a de um "múnus público" para quem a exerce, isto é, a de um encargo de defesa, conservação e aprimoramento 
dos bens, serviços e interesses da coletividade. 
 
Fins  
A administração pode ser:  
 
 a) Particular - Quando os bens e os interesses gerenciados são individuais.  
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 b) Pública - Quando os bens e os interesses gerenciados pertencem à comunidade. 
 
Portanto, a finalidade da administração pública é a gestão dos bens e interesses da coletividade nos âmbitos 
Federal, Estadual e Municipal. Uma outra finalidade da administração é promover a defesa do interesse público. 

 
Princípios Básicos da Administração 

 
Os princípios básicos da administração estão alicerçados em regras de observância permanente e obrigatória para 
o administrador. 
Todos os Atos Administrativos deverão ser pautados nesses padrões. Constituem, portanto, os fundamentos da 
ação administrativa, ou seja, os sustentáculos da atividade administrativa. 
 
Estes princípios são:  
 
a) Princípio da Supremacia do Interesse Público sobre o Particular - O princípio pode ser flagrado nas posições 
de privilégio e supremacia do órgão público. Daí resulta a exigibilidade dos atos administrativos e, em certos casos, 
a executoriedade. Outra típica manifestação está na autotutela (possibilidade de revogar ou anular seus atos por 
manifestação unilateral). 
Não se perca de vista que a supremacia do interesse público não é um valor em si. A supremacia, como 
componente da função administrativa, é instrumento para a realização de finalidades legais, segundo os critérios e 
procedimentos consagrados na ordem jurídica. 
 
b) Princípio da Legalidade - Reza este princípio, que a administração pública, em toda sua atividade funcional, 
está presa aos mandamentos da lei, deles não podendo se afastar, sob pena de invalidade do ato e 
responsabilidade de seu autor. Ainda, segundo este princípio, a administração pública só pode fazer o que a lei 
autoriza, quando e como autoriza. Isto significa, que se a lei nada dispuser, a administração pública não pode agir, 
a não ser em situações excepcionais, (guerra, grave perturbação da ordem). 
 
c) Princípio da Finalidade - Impõe que o administrador só pratique o ato para obter o fim legal. O administrador 
deve perseguir o interesse público (primário) contido na lei. O favorecimento ou prejuízo de alguém não pode ser 
o fim do ato administrativo, e sim, decorrência da obtenção do objetivo previsto na norma legal. O afastamento do 
administrador da finalidade de interesse público, conforme previsão legal, caracteriza o vício de desvio de 
finalidade. 
 
d) Princípio da Impessoalidade - Este princípio, visa a garantir a neutralidade da administração, proporcionando 
aos administradores tratamento que afaste qualquer espécie de discriminação ou favorecimento, pois qualquer ato 
deve ser de interesse público e nos estritos termos da lei, caso contrário, estará sujeito a invalidação por desvio de 
finalidade, por meio da ação popular. 
 
Portanto, a atividade administrativa deve ser destinada a todos os administrados, dirigida aos cidadãos em geral, 
sem a determinação de pessoa ou discriminação de qualquer natureza. 
 
O princípio da impessoalidade nada mais é que o princípio da finalidade, o qual impõe ao administrador público 
que só pratique o ato para o seu fim legal, sendo que o fim legal é aquele que a norma de direito indica, expressa 
ou virtualmente, como objetivo do ato, de forma impessoal. Este princípio é um desdobramento do artigo 5o da CF 
(caput). 
 
e) Princípio da Moralidade - Também denominado de princípio da proibidade administrativa. Este princípio, não 
se refere a moral comum como a concebemos, mas a um conjunto de regras éticas que norteiam a administração 
pública. 
 
Com o advento da Constituição Federal de 1988, o princípio da moralidade passou a ser pressuposto de validade 
de todo ato administrativo. 
Segundo a doutrina, a moralidade administrativa deve ser entendida como sendo o conjunto de regras tiradas da 
disciplina interior da administração. A moralidade administrativa é ao lado da legalidade e da finalidade um dos 
pressupostos de validade do ato administrativo. A moralidade administrativa está ligada ao conceito de "bom 
administrador". 
 
f) Princípio da Publicidade - É a divulgação oficial de atos (Leis, Decretos, Contratos Administrativos, etc.), para 
conhecimento público em geral e início da produção de seus efeitos externos. 
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O princípio da publicidade é justificado pelo fato de que, todo ato administrativo deve ser público, uma vez que, a 
administração que o realiza é pública, só se admitindo sigilo nos casos de segurança nacional, investigações 
policiais ou interesse superior da administração a ser preservado em processo previamente declarado sigiloso nos 
termos do Decreto Federal nº 79099, de 06 de janeiro de 1977. 
 
A publicidade como princípio da administração pública (CF, artigo 37), abrange toda a atuação estatal: A 
administração direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, não só no que se refere a publicação de seus atos, como, também, a propiciação de conhecimentos 
da conduta interna dos seus agentes. Assim, essa publicidade alcança os atos concluídos e informação, os 
processos em andamento, os pareceres de órgãos técnicos e jurídicos, os despachos intermediários e finais, as 
atas de julgamento das licitações e os contratos com quaisquer interessados, bem como os comprovantes de 
despesas e as prestações de contas submetidas aos órgãos competentes. 
 
Todos esses papéis ou documentos públicos podem ser examinados por qualquer interessado e dele pode obter 
certidão ou fotocópia autenticada para fins constitucionais. 
 
A publicidade se faz no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município conforme a competência, ou, em jornais 
contratados para essas publicações oficiais. Também poderão ser feitas por meio de editais afixados em lugares 
próprios para a divulgação dos referidos atos com a finalidade da coletividade em geral tomar conhecimento dessas 
decisões. 
 
Estes atos exigem publicidade para adquirirem validade universal, isto é, perante as partes, terceiros e ao povo em 
geral, proporcionando ainda aos administradores o conhecimento e o controle dos atos praticados pela 
administração, através dos instrumentos constitucionais:  Mandado de segurança, direito de petição, ação popular, 
habeas data, fornecimento de certidões e improbidade administrativa (artigo 37º § 4º).   
 
g)  Princípio da Eficiência - O administrador não deve, tão somente, perseguir as finalidades previstas ou 
consagradas em lei. Não deve alcançá-las de qualquer forma ou a qualquer custo. Impõe-se a obtenção do melhor 
resultado, o resultado ótimo. Devem ser observados os atributos de rapidez, perfeição e rendimento. O princípio 
foi positivado na Constituição (art. 37, caput) pela Emenda nº 19, de 1998. 
 
h)  Princípio da Economicidade - Trata-se da verificação da eficiência das escolhas administrativas nas 
perspectivas da relação custo-benefício. Está positivado no art. 70, caput da Constituição de 1988. 
 
i)  Princípio da Motivação - Trata-se do dever de justificar os atos praticados. Devem ser apontados os 
fundamentos de fato e de direito e a correlação lógica entre as situações observadas e as providências tomadas. 
A motivação pode ser prévia ou contemporânea à prática do ato. A motivação pode não constar do ato, se presente 
no processo administrativo subjacente. Subsiste uma discussão acerca da motivação ser obrigatória somente para 
os atos vinculados ou para todos os atos (discricionários e vinculados). Observar o art. 50 da Lei nº 9.784, de 1999. 
 
j)  Princípio da Continuidade - Por esse princípio a atividade da administração não pode parar, deve ser 
ininterrupta. Assim, não é admitida a paralisação dos serviços de saúde, de transporte, de segurança pública, de 
distribuição de justiça, de extinção de incêndios e dos serviços funerários. 
 
k)  Princípio da Indisponibilidade - Conforme este princípio, os bens, direitos, interesses e serviços públicos não 
se acham à livre disposição dos órgãos públicos, cabendo a esses apenas a responsabilidade de preservá-los e 
aprimorá-los para as atividades as quais se destinam. 
O detentor dessa possibilidade é o Estado. Por esse motivo, há necessidade de lei para alienar bens para outorgar 
concessão de serviço público, e para muitas outras atividades a cargo de órgãos públicos e agentes da 
administração pública. 
 
l)  Princípio da Autotutela - A administração pública está obrigada a policiar os atos administrativos que pratica 
para evitar a ilegalidade, de qualquer ato, cabendo-lhe assim, retirar do ordenamento jurídico, os atos 
inconvenientes e os ilegítimos. Os inconvenientes através da revogação e os ilegítimos através da anulação. 
 
m)  Princípio da Razoabilidade e Princípio da Proporcionalidade - Não há uniformidade de tratamento destes 
princípios. Diogenes Gasparini afirma que a proporcionalidade é apenas um aspecto da razoabilidade. Celso 
Antônio Bandeira de Mello, embora trate formalmente dos dois, consigna que a proporcionalidade é faceta da 
razoabilidade. Maria Sylvia Zanella Di Pietro ensina que a razoabilidade exige proporcionalidade. Odete Medauar 
entende que é melhor englobar no princípio da proporcionalidade o sentido da razoabilidade. Lúcia Valle Figueiredo 
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trata do princípio da proporcionalidade ao lado do da razoabilidade (como elementos distintos). Luís Roberto 
Barroso entende que os dois são conceitos próximos o suficiente para serem intercambiáveis. 
A razoabilidade tem o sentido de coerência lógica nas decisões e medidas administrativas. A atuação administrativa 
não pode ser desarrazoada, ilógica ou incongruente. Deve ser a mais adequada para obter o fim legal (adequação 
entre os meios e os fins). Fica evidente o traço qualitativo. 
Já a proporcionalidade apresenta o sentido de exercício da competência administrativa na extensão ou intensidade 
apropriadas ao que seja realmente demandado para cumprimento da finalidade pública. Aqui ganha relevo o traço 
quantitativo. 
Encontramos a utilização da razoabilidade nos ordenamentos jurídicos norte-americano e argentino. Os 
ordenamentos europeus, a exemplo do alemão e francês, operam com a proporcionalidade. 
Acreditamos que razoabilidade e proporcionalidade são ideias, conceitos ou critérios ligados entre si, embora 
possuam sentidos próprios, na linha antes referida. Assim, preferimos falar em princípio da proporcionalidade em 
sentido amplo, desdobrado nos seguintes elementos (ou princípios): 
(a) conformidade, adequação ou razoabilidade. O meio empregado deve guardar adequação, conformidade, 
aptidão, no sentido qualitativo, com o fim perseguido. Flagramos exatamente neste ponto o princípio da 
razoabilidade, na sua formulação corrente; 
(b) necessidade. Não há medida ou caminho alternativo para chegar ao mesmo resultado com menor ônus a direito 
ou situação do atingido pelo ato; 
(c) da proporcionalidade em sentido estrito. O que se perde com a medida tem menor relevo do que aquilo que se 
ganha. 
Inegavelmente, são mecanismos ou institutos voltados para o controle da discricionariedade legislativa e 
administrativa. 
O STF em várias decisões afirmou que o princípio da razoabilidade está implícito no art. 5o., inciso LIV da 
Constituição. Seria o "princípio do devido processo legal substantivo". 
Já a Lei nº 9.784, de 1999, consagra expressamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no art. 
2o., caput. 
 
n)  Princípio da Segurança Jurídica - Está relacionado com a previsibilidade do Direito e a estabilidade das 
relações jurídicas. A proibição da interpretação nova retroativa é um dos exemplos da efetivação do princípio (art. 
2o., §2o., inciso XIII da Lei no. 9.784, de 1999). 
 

 
Poderes da Administração 

Poder vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar, regulamentar, poder de polícia. 
 
Para o adequado cumprimento de suas funções, a administração pública dispõe dos seguintes poderes:  

• Discricionário,  
• vinculado,  
• hierárquico,  
• regulamentar,  
• disciplinar e  
• poder de polícia. 

 
Poder Discricionário - É o direito que concede à administração pública de maneira explícita ou implícita 
liberdade para praticar atos administrativos, conforme a escolha de sua conveniência, oportunidade e conteúdo, 
para que diante do caso concreto, encontre a melhor solução. 
 
É importante ser salientado, que poder discricionário não se confunde com poder arbitrário. 
 
Poder Vinculado - É aquele direito que a lei confere a administração pública para a prática de ato de sua 
competência, determinando os elementos e os requisitos necessários à sua formalização, não concedendo ao 
administrador, qualquer margem de liberdade para considerações subjetivas.  
 
Exemplo: Alguém deseja construir um prédio. Depois de satisfeitos os requisitos exigidos por lei, posse do terreno, 
planta assinada por profissional habilitado, inexistência de dívidas tributárias, etc., a única providência que cabe ao 
administrador, é conceder a licença requerida.  
O princípio da legalidade impõe que o agente público observe, fielmente todos os requisitos expressos na lei, como 
o da essência do ato vinculado. 
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Poder Hierárquico - É aquele de que dispõe o poder executivo para distribuir e escalonar funções de seus 
órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes, estabelecendo uma relação de subordinação entre os 
servidores do seu quadro de pessoal. A finalidade do poder hierárquico é ordenar, comandar, controlar e corrigir 
as atividades administrativas no âmbito interno da administração pública. 
 
Poder Disciplinar - É a faculdade de aplicar internamente punições às infrações funcionais cometidas pelos 
servidores públicos e demais pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos e serviços da administração.  
 
O poder disciplinar da administração é distinto do poder de punição do Estado que é realizado por meio da justiça 
penal. 
 
Poder Regulamentar - É o poder exercido pelos chefes do executivo nas esferas: Federal, Estadual e Municipal 
(Presidente da República, Governadores Prefeitos), para editar decretos autônomos sobre matéria de sua 
competência ainda não disciplinada por lei. 
 
Poder de Polícia  - Considera-se poder de polícia a atividade da Administração Pública que, limitando ou 
disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse 
público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao 
exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade 
pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais e coletivos.  
 
Poder de polícia é a faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e o gozo 
de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado.  
 
Poder de polícia originário  
É aquele exercido pelas pessoas políticas do Estado (U.E.DF.M), alcançando os atos administrativos provenientes 
de tais pessoas.  
 
Poder de polícia delegado  
É aquele executado pelas pessoas administrativas do Estado, integrantes da chamada Administração Indireta.  
 
Outorga do poder de polícia para o particular  
A doutrina não admite a outorga do poder de polícia a pessoas da iniciativa privada, ainda que prestadores de 
serviço ao Estado.  
 
Licença  
É o ato administrativo vinculado e definitivo pelo qual a Administração reconhece que o particular detentor de um 
direito subjetivo preenche as condições para seu gozo. Não pode ser negada quando o requerente satisfaça os 
requisitos legais para sua obtenção.  
 
Autorização  
É o ato administrativo discricionário em que predomina o interesse do particular.  
 
Limites  
A atuação da polícia administrativa só será legítima se realizada nos estritos termos jurídicos, respeitados os 
direitos do cidadão, as prerrogativas individuais e as liberdades públicas asseguradas na CF e nas leis.  
 
 Atributos do Poder de Polícia  
- Discricionariedade  
- Auto-executoriedade  
- Coercibilidade  
 
 A discricionariedade no exercício do poder de polícia significa que a Administração, quanto aos atos e ele 
relacionados, regra geral, dispõe de uma razoável liberdade de atuação, podendo valorar a oportunidade e 
conveniência de sua prática, estabelecendo o motivo e escolher, dentro dos limites legais, seu conteúdo.  
 
A auto-executoriedade consiste na possibilidade que certos aos administrativos ensejam imediata e direta 
execução pela própria administração, independentemente de ordem judicial.  
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A coercibilidade possibilita que as medidas adotadas pela Administração podem ser impostas coativamente ao 
administrado, isto é, sua observância é obrigatória para o particular. 
 
Restrições à Propriedade - São constituídas pelas limitações administrativas e servidões administrativas:   
 
Limitações administrativas: Quando o Estado, no exercício do poder de polícia, por meio da lei, limita o direito 
de propriedade de forma a proporcionar uma utilidade social.  
Exemplo: restrição do número de andares de um prédio próximo ao aeroporto 
 
Servidão Administrativa: Quando através de lei ou ato administrativo, o poder restringe de forma específica a 
propriedade.  
Exemplo: passagem de fios de alta tensão sobre determinado terreno. 
 
Princípio da Reserva da Administração -  O princípio constitucional da reserva da Administração impede a 
ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência administrativa do Poder 
Executivo. Não pode o Poder Legislativo desconstituir, por lei, atos de caráter administrativo que tenham sido 
editados pelo Poder Executivo, no estrito desempenho de suas privativas atribuições institucionais.  
 
 Regulamento Autorizado - Regulamento autorizado (ou delegado) é aquele que complementa disposições da lei 
em razão de expressa determinação, nela contida, para que o Poder Executivo assim o faça.  
 
O regulamento autorizado inova o Direito nas matérias em que a lei lhe confere essa atribuição.  
 
A jurisprudência no Brasil não admite o regulamento autorizado para a disciplina de matérias reservadas à lei. Se 
uma lei autorizar o Poder Executivo a disciplinar tais matérias será inconstitucional por afrontar o princípio da 
separação dos poderes. No entanto, quando a autorização do legislador diz respeito a matérias não reservadas à 
lei, nossa doutrina, e o próprio Poder Judiciário têm admitido a utilização do regulamento autorizado quando a lei, 
estabelecendo as condições, os limites e os contornos da matéria a ser regulamentada, deixa ao Poder Executivo 
a fixação de normas técnicas, como por exemplo:  
- regras relativas a registro de operações no mercado de capitais;  
- estabelecimento de modelos de notas fiscais e outros documentos;  
- elaboração de lista com medicamentos sujeitos à retenção de receita;  
- modelo de receituário especial;  
- etc.  
 

Poderes e Deveres do Administrador Público 
 
A ordem jurídica confere aos agentes públicos certas prerrogativas para que estes, em nome do Estado, persigam 
a consecução dos fins públicos. Essas prerrogativas são outorgadas por lei. Essas prerrogativas consubstanciam 
os chamados poderes do administrador público.  
 
A lei impõe ao administrador público alguns deveres: deveres administrativos.  
 
DEVERES DO ADMINISTRADOR PÚBLICO  
- poder-dever de agir;  
- dever de eficiência;  
- dever de probidade;  
- dever de prestar contas.  
 

Poder- Dever de Agir 
 
É o poder conferido à Administração para o atendimento do fim público, um dever de agir. Decorrem deste poder-
dever que os poderes administrativos são irrenunciáveis, devendo ser obrigatoriamente exercido pelos titulares e 
a omissão do agente, diante de situações que exigem sua atuação, caracteriza abuso de poder, que poderá ensejar, 
até mesmo, responsabilidade civil da Administração. 
 
Poder-dever de agir significa dizer que o poder administrativo, por ser conferido à Administração para alcançar o 
fim público, representa um dever de agir. No Direito Privado o poder de agir é uma mera faculdade. No Direito 
Administrativo é uma imposição, um dever de agir para o agente público.  
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Os poderes e deveres do administrador público são os expressos em lei, os impostos pela moral administrativa e 
os exigidos pelo interesse da coletividade. 
 
Cada agente administrativo é investido da necessária parcela de poder público para o desempenho de suas 
atribuições. Esse poder deve ser usado normalmente, como atributo do cargo ou da função, e não como privilégio 
da pessoa que o exerce. 
 
O Brasil, que é um Estado de Direito e Democrático, não reconhece privilégios pessoais; só admite prerrogativas 
funcionais (art. 5º caput). 
 
Poder administrativo é atribuído à autoridade para remover os interesses particulares que se opõem ao interesse 
público. Nessas condições, o poder de agir se converte no dever de agir. 
 
Dever de Eficiência  
O dever de eficiência mostra-se na necessidade de tornar mais qualitativa a atividade administrativa, com o objetivo 
de se imprimir à atuação do administrador público maior celeridade, perfeição, coordenação, técnica, controle, entre 
outros.   
 
Dever de Probidade  
O dever de probidade determina que o administrador público faça a sua atuação sempre em harmonia com os 
princípios da moralidade e honestidade na administração pública. Este dever deve-se a conduta de acordo com a 
ética, a moral quer dizer a postura honesta, e legítima de seus atos. Desta forma a improbidade está relacionada 
com o enriquecimento ilícito e prejuízo público em termos de erário, e atenta aos princípios de: moralidade, 
impessoalidade, finalidade, publicidade e eficiência. 
 
Os atos de improbidade administrativa importarão:  
- suspensão dos direitos políticos;  
- perda da função pública;  
- indisponibilidade dos bens;  
- ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.  
 
Dever de Prestar Contas  
O dever de prestar contas é decorrência inafastável da função do administrador público, como gestor de bens e 
interesses alheios, da coletividade.  
 

Uso e Abuso de Poder 
 
Nos Estados de Direito como o vigente no Brasil, a administração pública deve obediência à Lei em todas as suas 
manifestações. 
 
O poder administrativo outorgado à autoridade pública tem limites definidos e forma legal de aplicação, não se 
constituindo em carta branca para arbitrariedades, violências, perseguições ou favoritismos governamentais. 
 
O uso do poder é prerrogativa da autoridade. Mas, o poder deverá ser usado criteriosamente, sem abuso. Usar 
criteriosamente o poder, é utilizá-lo conforme as normas legais, a moral da instituição, a finalidade do ato e as 
exigências do interesse público. Em resumo, abusar do poder é utilizá-lo fora dos parâmetros impostos pela Lei e 
sem utilidade pública. 
O poder é concedido ao administrador público para ser utilizado em benefício da coletividade administrada, mas 
usado conforme o bem-estar social exigido. O uso indevido do poder, a utilização arbitrária da força e a violência 
contra o administrado são formas abusivas do uso do poder pelo Estado, não toleradas pelo Direito. 
 
O uso do poder é lícito; o abuso, sempre ilícito. Por esta razão todo ato abusivo é nulo, por excesso ou desvio de 
poder. 
 
O abuso do poder ocorre quando a autoridade embora competente para praticar o ato, ultrapassa os limites de 
suas atribuições ou se desvia das finalidades administrativas. 
 
Como todo ato ilícito, o abuso do poder, apresenta as mais diferentes formas. Ora se apresenta ostensivo como a 
truculência, outras vezes dissimulado como o estelionato, e não raramente encoberto na aparência ilusória dos 
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atos legais. Em qualquer desses aspectos flagrante ou disfarçado o abuso do poder é sempre uma ilegalidade.  
 
O abuso de poder ou abuso de autoridade classifica-se em:  Excesso de poder e desvio de finalidade. 
 
• Excesso de Poder - O excesso de poder se verifica quando a autoridade, apesar de competente para praticar 
o ato, exorbita no uso de suas faculdades administrativas, excedendo, assim, sua competência legal e, com isso, 
invalidando o ato, porque ninguém pode em nome da administração fora do que a Lei lhe permite. O excesso de 
poder torna o ato arbitrário, ilícito e nulo. 
 
• Desvio de Finalidade - O desvio de finalidade ou de poder verifica-se quando a autoridade ainda que atuando 
nos limites de sua competência, pratico o ato por motivos ou com finalidades diferentes dos visados pela Lei ou 
exigidos pelo interesse público. O desvio de finalidade ou de poder é, portanto, a violação ideológica da Lei, ou 
seja, a violação moral da Lei visando o administrador público fins não desejados pelo legislador, ou empregando 
meios imorais para a prática de um Ato Administrativo aparentemente legal. Esses desvios ocorrem, por exemplo, 
quando a autoridade pública decreta uma desapropriação alegando utilidade pública, mas visando, na verdade, a 
satisfazer interesse pessoal ou favorecer algum particular com a transferência do bem expropriado. 
 
Remédios Constitucionais 
  
Para o excesso de poder, temos, de acordo com o inc. LXIX do art. 5° da CF, o Mandado de Segurança, que é 
um remédio heroico contra atos ilegais praticados por autoridade pública ou assemelhados, envoltos de abuso de 
poder, o qual é regulado pela LF 1533/51.  
 
Para o desvio de finalidade, temos a Ação Popular, prevista no inc. LIII do art. 5° da CF e regrada pela LF 
4717/65, que pode ser impetrada por qualquer cidadão, contra atos lesivos praticados contra o patrimônio público 
ou entidade em que o Estado participe, relacionados à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio 
histórico e cultural.  
A Ação Popular faz com que o ato lesivo praticado seja anulado, ficando os infratores e seus beneficiários obrigados 
a devolverem o dinheiro aos cofres públicos. 
 

 
Serviço Público 
Conceitos e Princípios 

 
A noção de serviço público se trata de verdadeira demarcação do âmbito de incidência do Direito Administrativo 
nas atividades estatais. É o serviço público campo próprio de atuação do Estado em que a intervenção de 
particulares é meramente acessória ou substitutiva e só se dá mediante condições muito específicas. O conceito 
de serviço público nasce justamente para determinar a separação entre direito público e privado, distinção esta que 
remonta à fase absolutista. 
Com o advento da chamada Teoria do Serviço Público, a noção adquiriu os contornos do Estado do bem-estar 
social, passando a se consubstanciar em uma obrigação de prestar atribuída ao Estado, sendo um dever e não um 
direito. 
No atual Estado brasileiro, que tem como inspiração a noção de Estado do bem-estar social, a Constituição prevê 
várias atribuições que cabem ao Estado prestar (Art. 175), consubstanciando-se, tais atividades, nos chamados 
serviços públicos que, como veremos, são atividades juridicamente distintas que se apresentam completamente 
delineadas pela Constituição Federal. 
 
Primeiramente, veja a seguir alguns conceitos de Serviço Público, conforme alguns autores:  
 
1. "Serviço público é toda a atividade de oferecimento de utilidade ou comodidade material fruível diretamente pelos 
administrados, prestados pelo Estado ou por quem lhe faça as vezes, sob um regime de Direito Público - portanto, 
consagrador de prerrogativas de supremacia e de restrições especiais - instituído pelo Estado em favor de 
interesses que houver definido como próprios no sistema normativo. (...) a noção de serviço público há de se 
compor necessariamente de dois elementos: um deles, que é seu substrato material, consiste na prestação de 
utilidade ou comodidade fruível diretamente pelos administrados; o outro, traço formal indispensável, que lhe dá 
justamente caráter de noção, consistente em um específico regime de Direito Público, isto é, numa "unidade 
normativa" (BANDEIRA DE MELLO, C. A. Curso de direito administrativo. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 1999). 
 
2. "Serviço Público é todo aquele prestado pela Administração ou por seus delegados, sob normas e controles 
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estatais, para satisfazer necessidades essenciais ou secundárias da coletividade ou simples conveniências do 
Estado. Fora dessa generalidade não se pode indicar as atividades que constituem serviço público, porque variam 
de acordo com a exigência de cada povo e de cada época. Nem se pode dizer que são as atividades coletivas 
vitais que caracterizam os serviços públicos, porque ao lado destas existem outras, sabidamente dispensáveis pela 
comunidade, que são realizadas pelo Estado como serviço público". (MEIRELLES, H. L. Direito administrativo brasileiro. 25. 
ed. São Paulo: Malheiros, 1999).  
 
3. "Serviço público é toda atividade material que a lei atribui ao Estado para que exerça diretamente ou por meio 
de seus delegados, com o objetivo de satisfazer concretamente as atividades coletivas, sob regime jurídico total 
ou parcialmente público". (DI PIETRO, M. S. Z. Direito administrativo. 11. ed. Atlas. São Paulo, 1999). 

 
4. "Saber quando e porque uma atividade é considerada serviço público remete ao plano da concepção política 
dominante, ao plano da concepção sobre o Estado e seu papel. É o plano da escolha política, que pode estar fixada 
na Constituição do país, na lei e na tradição. A Constituição pátria considera como serviços públicos p.ex.: o 
transporte coletivo, no art.30, V; serviços telefônicos, telegráficos, no art. 21, XI; energia elétrica, no art. 21, XIII. 
(...) Finalidades diversas levam a considerar certa atividade como serviço público, dentre as quais: retirar da 
especulação privada setores delicados; propiciar o benefício do serviço aos menos favorecidos; suprir carência da 
iniciativa privada; favorecer o progresso técnico. Em essência, serviço público significa prestações; são atividades 
que propiciam diretamente benefícios e bens, aos administrados, não se incluindo aí as de preparação de 
infraestruturas (arquivo, arrecadação de tributos, p.ex.). Abrange prestações específicas para determinados 
indivíduos, p.ex. água, telefone e prestações genéricas, p.ex. iluminação pública, limpeza de ruas. No momento 
em que a atividade de prestação recebe a qualificação de serviço público, consequências advêm, em especial 
quanto ao regime jurídico, mesmo que fornecida por particulares". (MEDAUER, O. Direito administrativo moderno. São Paulo: 
RT, 1996).  
 
5. Conceito "tradicional" de serviço público: "atividade da Administração Pública que tem por fim assegurar de 
modo permanente, contínuo e geral, a satisfação de necessidades essenciais ou secundárias da sociedade, assim 
por lei consideradas, e sob as condições impostas unilateralmente pela própria Administração".  
 
Conceito "contemporâneo" de serviço público: "as atividades pelas quais o Estado, direta ou indiretamente, 
promove ou assegura a satisfação de interesses públicos, assim por lei considerados, sob regime jurídico próprio 
a elas aplicável, ainda que não necessariamente de direito público". (MOREIRA NETO, D. F. Mutações do direito administrativo. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2000). 
 

Portanto, Serviço Público é todo aquele prestado pela administração pública ou por seus delegados sob normas e 
controles estatais para satisfazer necessidades essenciais (saúde, segurança, etc.) ou secundárias da 
coletividade ou simples conveniência do Estado (CPF, etc.). 
Em outras palavras, Serviço Público é aquele que é instituído, mantido e executado pelo Estado, com o objetivo de 
atender aos seus próprios interesses e de satisfazer as necessidades coletivas. 
 
Sentido formal: corresponde à tarefa exercida sob a influência de normas de direito público; 
 
Sentido Material: corresponde à atividade que atende os interesses ou necessidades da coletividade. 
 
Dever de prestar: Ao Poder Público incumbe a prestação de serviços públicos (Art. 175 da C.F.) podendo seu 
desempenho ser direto ou indireto. 
 
Prestação indireta:  
1º) da instituição de pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado criadas com essa finalidade;  
2º) Concessões;  
3º) Permissões.  
 
Prestação direta:  
- Aos Municípios: é confiado prestar maior gama de serviços públicos, posto ser de sua competência todo aquele 
que toque o seu "peculiar interesse" ou o "interesse local" (C.F. Art. 30, V).  
 
- À União compete, além dos comuns a Estados e Municípios (Art. 23 da C.F.), os que lhe são privativos (Art. 21 
C.F.).  
 



                                             Apostilas OBJETIVA – Ano XII -  Concursos Públicos - Brasil 

11 
 

- Aos Estados somente os remanescentes podem lhes ser atribuídos (C.F., Art. 25, § 1º), excetuada uma única 
hipótese: distribuição de serviço de gás canalizado (C.F., Art. 25 § 2º).  
 
-  Atividade judiciária.  
 
Características do Serviço Público 

 
O serviço público é bastante diferente dos serviços comuns prestados pelas empresas privadas ou pelos 
prestadores autônomos, vez que está subordinado coletivo, portanto, um interesse maior que o interesse individual 
de cada cidadão. 
 
Assim, o Estado, por critérios jurídicos, técnicos e econômicos, define e estabelece quais os serviços deverão ser 
públicos ou de utilidade pública, e ainda se estes serviços serão prestados diretamente pela estrutura oficial ou se 
serão delegados a terceiros. 
Naturalmente alguns serviços não poderão ser delegados a terceiros pela sua complexidade ou vinculação direta 
com a administração pública, entretanto, outros tipos de serviços não devem ser prestados diretamente e, por 
consequência, sempre são transferidos à iniciativa privada, contudo, obedecidas certas condições e normas. 
 
Os serviços públicos, propriamente ditos, são aqueles prestados diretamente à comunidade pela Administração 
depois de definida a sua essencialidade e necessidade. Assim são privativos do Poder Público, ou seja, só a 
Administração Pública deve prestá-los. Por exemplo, a preservação da saúde pública e os serviços de polícia. 
 
Outros serviços públicos, chamados de serviços de utilidade pública, são aqueles que a Administração Pública 
reconhece a sua conveniência para a coletividade prestando-os diretamente ou delegando-os a terceiros, nas 
condições regulamentadas e sob o seu controle. Por exemplo, o transporte coletivo, a energia elétrica, o serviço 
de telecomunicações e o fornecimento de água. 
 
Os serviços que são prestados individualmente a cada cidadão, por exemplo, o fornecimento de água, luz, 
telecomunicações etc., geralmente o são por empresas privadas mediante concessão outorgada pelo poder público 
e sob pagamento da tarifa respectiva diretamente pelo usuário. 
 
A cessação do pagamento desses serviços por parte do usuário tem suscitado hesitações da jurisprudência sobre 
a legalidade e legitimidade da suspensão de seu fornecimento em face de normas vigentes como o Código de 
Defesa do Consumidor.  
 
Mas, importante, o prévio aviso da suspensão não pode ser ignorado e é obrigatório pela lei e, aliás, conforme tem 
entendido pacificamente a jurisprudência. 
 
A lei também define como essenciais alguns tipos de serviços, que nem sempre são serviços públicos, mas que, 
sendo essenciais à coletividade, poderão sofrer alguns tipos de intervenção do poder público.  
São serviços essenciais, assim definidos pela Lei n.º 7.783/89, os serviços os de água, energia elétrica, gás, 
combustíveis, saúde, distribuição de medicamentos e alimentos, funerário, transporte coletivo, captação e 
tratamento de esgoto, tráfego aéreo, compensação bancária e outros. 
 
Classificação dos Serviços Públicos 
 
Serviço próprio ou impróprio:  

 
PRÓPRIO: Atendem as necessidades coletivas. O Estado assume como seus e os executa diretamente (agentes) 
ou indiretamente (por meio de concessionários e permissionários).  
 
IMPRÓPRIO: Atendem também as necessidades coletivas, mas, não são assumidos nem executados pelo Estado, 
seja direta ou indiretamente, são apenas por ele autorizados, fiscalizados e regulamentados. Na verdade, essa 
categoria de impróprio não é serviço público em sentido jurídico. 
 
Exemplo: serviços prestados por instituições financeiras (art. 192, I e II da C.F.). São atividades privadas que 
dependem de autorização do Poder público.  
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Quanto ao objeto: 
 

• Administrativos 
• Objeto sociais 
• Comerciais  
• Industriais  

 
Administrativos: A administração executa para as suas necessidades internas ou outros que serão prestados ao 
público.  
 
Comercial ou industrial: Administração executa ou indiretamente para atender às necessidades coletivas de 
ordem econômica.  
Não deve ser confundido com atividade econômica do art. 173 da C.F.  
 

 
Serviços gerais, ou de fruição geral (uti universi), os que não possuem usuários ou destinatários específicos e são 
remunerados por tributos (calçamento público, iluminação pública etc.). 
 
A atividade econômica pode ser executada pelo Estado nas seguintes formas:  
 
a) privativa da iniciativa privada (Art. 173 da C.F.). 
b) exploração de petróleo, de minas e jazidas, de minérios e minerais nucleares (art. 176 e 177 da C.F. com 
alterações pelas Emendas Constitucionais 6 e 9 de 1995). 

 

Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e 
a servir aos interesses da coletividade, será regulado em lei complementar, que disporá, inclusive, sobre:   
I  -  a autorização para o funcionamento das instituições financeiras, assegurado às instituições bancárias oficiais e 

privadas acesso a todos os instrumentos do mercado financeiro bancário, sendo vedada a essas instituições a 
participação em atividades não previstas na autorização de que trata este inciso; 

II  -  autorização e funcionamento dos estabelecimentos de seguro, previdência e capitalização, bem como do órgão 
oficial fiscalizador e do órgão oficial ressegurador; 

 

 Art. 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.   
   § 1º A empresa pública, a sociedade de economia mista e outras entidades que explorem atividade econômica 
sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e 
tributárias.   
   § 2º As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não 
extensivos às do setor privado.   
   § 3º A lei regulamentará as relações da empresa pública com o Estado e a sociedade.   
   § 4º A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da 
concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.   
   § 5º A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a 
responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a 
ordem econômica e financeira e contra a economia popular.  
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c) Artigo 175 da C.F. por meio de concessão ou permissão de serviços de transportes, energia elétrica, 
telecomunicações e outros serviços previstos constitucionalmente. 

 
d) Quanto a maneira para satisfazer o interesse geral (critério do destinatário):  
 
UTI SINGULI - Satisfação individual e direta das necessidades dos cidadãos. Para Celso Antonio Bandeira de 
Mello só esta categoria constitui Serviço Público. Poderão existir reclamações valendo-se a ação de preceito 
cominatório previsto no Artigo 287 do C.P.C., considerando constituírem atividades geradoras de direito subjetivo 
à sua obtenção.  
 

 
 

 
UTI UNIVERSI - Satisfação coletiva, mas usufruídos apenas indiretamente pelos indivíduos. São aqueles 
destinados a servir a coletividade como um todo, não geram direitos objetivos e são mantidos por tributos.  
 
Exemplo: serviços de defesa do país contra inimigo externo, serviços diplomáticos, serviços administrativos 

 

  
Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem 
propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao 
concessionário a propriedade do produto da lavra.   
  § 1º A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se refere o caput deste 
artigo somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União, no interesse nacional, por 
brasileiros ou empresa brasileira de capital nacional, na forma da lei, que estabelecerá as condições específicas 
quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas.  
  § 2º É assegurada participação ao proprietário do solo nos resultados da lavra, na forma e no valor que dispuser a 
lei.  
  § 3º A autorização de pesquisa será sempre por prazo determinado, e as autorizações e concessões previstas 
neste artigo não poderão ser cedidas ou transferidas, total ou parcialmente, sem prévia anuência do Poder 
concedente.  
  § 4º Não dependerá de autorização ou concessão o aproveitamento do potencial de energia renovável de 
capacidade reduzida.  
  
Art. 177. Constituem monopólio da União: 
  I -  a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos;   
  II -  a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro; 
  III -  a importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes das atividades previstas nos incisos 
anteriores;  
  IV -  o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos de petróleo produzidos 
no País, bem assim o transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer 
origem;  
  V -  a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios e 
minerais nucleares e seus derivados.  
  § 1º O monopólio previsto neste artigo inclui os riscos e resultados decorrentes das atividades nele mencionadas, 
sendo vedado à União ceder ou conceder qualquer tipo de participação, em espécie ou em valor, na exploração de 
jazidas de petróleo ou gás natural, ressalvado o disposto no art. 20, § 1º.   
  § 2º A lei disporá sobre o transporte e a utilização de materiais radioativos no território nacional.  
 

 

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. 
 Parágrafo único. A lei disporá sobre:   
I -  o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu 
contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou 
permissão;   
II -  os direitos dos usuários;   
III -  política tarifária;   
IV -  a obrigação de manter serviço adequado.  
  
 

 

Serviços comerciais Serviços sociais 

 
• Energia elétrica 
• E industriais 
• Luz,  
• Gás  

Transportes  

• Ensino,saúde 
Assistência 
Previdência Social  
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prestados internamente pela administração trabalhos de pesquisa científica, de iluminação pública, de saneamento, 
polícia.  
 
Caio Tácito divide em: 

• originários ou congênitos e 
• derivados ou adquiridos.  

 
Originário: está diretamente ligado a atividades essenciais do Estado (tutela do direito) privativos do Estado.  
Helly chama de Serviços Públicos.  
 
Adquirido: é atividade facultativa (social, comercial e indústria do Estado). Helly chama de Serviços de utilidade 
pública. 
 
Princípio da exclusividade ou não exclusividade do poder público na prestação de serviços.  
 
Exclusivos - serviço postal e correio aéreo nacional (art. 21, X); telecomunicações (art. 21, XI), radiodifusão, 
energia elétrica, navegação aérea, transportes e demais indicados no artigo (Art. 21, XII), o serviço de gás 
canalizado (art. 25, § 2º).  

 

 
 

Não Exclusivos - São considerados serviços públicos próprios, quando executados pelo Estado; e podem ser 
considerados serviços públicos impróprios, quando prestados por particulares.  
 
Outros serviços públicos podem ser executados pelo Estado ou pelo particular mediante autorização do poder 
público. 
Título VIII da C.R. ordem social - saúde (art. 196 e 199 da C.R.); 

 
•  Previdência Social (art. 201, § 8º);  
• Assistência Social (Art. 204);  
• Educação (Art. 208 e 209). 
 
Entenda as Formas de Prestação dos Serviços Públicos. 

 
A) Serviço centralizado: é o prestado pela própria administração, através de suas próprias repartições, sob sua 
responsabilidade direta e exclusiva. O Estado se apresenta ao mesmo tempo como titular e prestador do serviço. 

 

Art. 21. Compete à União: 
.................................... 
X -  manter o serviço postal e o correio aéreo nacional;  
XI -  explorar, diretamente ou mediante concessão a empresas sob controle acionário estatal, os serviços 
telefônicos, telegráficos, de transmissão de dados e demais serviços públicos de telecomunicações, assegurada a 
prestação de serviços de informações por entidades de direito privado através da rede pública de telecomunicações 
explorada pela União; 
XII -  explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão: 
  
 

 

 Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os 
princípios desta Constituição.  
........................................................................... 
   § 2º Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão a empresa estatal, com exclusividade de 
distribuição, os serviços locais de gás canalizado. 
  

 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 
 
Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
  § 1º As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, 
segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades 
filantrópicas e as sem fins lucrativos.  
  § 2º É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas 
com fins lucrativos.  
  § 3º É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à 
saúde no País, salvo nos casos previstos em lei. 
  § 4º A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e 
substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento 
e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização.  
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B) Serviço descentralizado: É aquele cuja titularidade (ou apenas a sua execução) transferiu-se da Administração 
Pública para Autarquias, entidades paraestatais (empresas públicas e sociedades de economia mista), empresas 
privadas ou particulares. Ela acontece por meio de outorga ou delegação. 
 
C) Execução direta do serviço público: Realiza-se quando os meios utilizados para a sua prestação pertencem 
àquele responsável pelo seu oferecimento ao público. Poderá assim, o prestador constituir pessoa estatal, 
autárquica, paraestatal, empresa privada ou particular. 
 
D) Execução indireta do serviço público: realiza-se quando os meios utilizados para a sua prestação pertencem 
a terceiros que, através de contrato com o prestador do serviço, oferecem atendimento ao público.  
 
Assim sendo, tanto a Administração direta quanto a Administração indireta (autarquias, empresas públicas e 
sociedades de economia mista) poderão executar serviços indiretamente. Essa possibilidade estende-se aos entes 
de cooperação (serviços sociais autônomos, entre outros), empresas privadas e particulares. 
 

Serviço Público Outorgado e Serviço Público Delegado. 
 
O serviço público outorgado é aquele transferido por lei - por tempo geralmente indeterminado - a entidade criada 
pelo Estado, e só por lei poderá ser retirado ou modificado seu destino originalmente previsto. A titularidade do 
serviço só poderá ser efetuada por outorga. Podemos concluir que a autarquia sempre executará determinado 
serviço com titularidade na sua prestação. 
 
O serviço público delegado é aquele transferido através de ato administrativo bilateral (concessão) ou unilateral 
(permissão e autorização), motivo pelo qual poderá ser revogado, modificado ou anulado, e onde sua transferência 
tem sempre caráter temporário. Nestes não haverá transferência de titularidade, mas apenas a execução do serviço 
transpassada. Assim ocorre com a concessão, permissão e autorização, como modalidades de delegação de 
serviços. 
 

(Concessionário) serviços concedidos.  
 
São serviços de utilidade pública delegados pelo Poder Público, através de contrato administrativo a particular, que 
os executa em seu nome e por sua conta e risco. 
 
A retomada do serviço concedido:  
•  reversão,  
•  encampação,  
•  rescisão ou  
•  anulação.  

 
A) Reversão: término do prazo. O serviço retornará ao concedente assim como os bens a ele vinculados que irão 
integrar-se ao patrimônio público. Normalmente é gratuita, contudo, caso o ressarcimento do investimento que o 
concessionário tenha feito durante a prestação do serviço tenha sido impossível, em razão do emprego de 
investimento especiais ou devido ao curto prazo da concessão, admitir-se-á reversão onerosa. 
 
B) Encampação: É a retomada do serviço, mediante coação, em razão de conveniência e interesse público. É ato 
de império do Poder Público, que resgatará o serviço, entrará na posse dos bens utilizados na sua prestação e, 
posteriormente, indenizará o concessionário. 
 
C) Rescisão: É a extinção do serviço em razão do desfazimento do contrato, durante a sua execução. Poderá ser 
bilateral (distrato, amigável), unilateral (falta grave, legal ou contratual prevista, cometida pelo concessionário. 
Também receberá o nome de caducidade. 
 
D) Anulação: ilegalidade nos elementos contratuais. Possui efeitos ex tunc.  
 

(Permissionário) Serviços permitidos:  
 
São serviços de utilidade pública delegados pela Administração a particular, por meio de ato administrativo 
unilateral, discricionário e precário. Serviço executado por conta e risco do permissionário, sem direito a 
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