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RESUMO 
 

A evolução histórica e ideológica da atuação do Estado, em relação à 

prestação de serviços públicos, demonstra a crescente participação da iniciativa 

privada, vista, por muitos, como necessária para a melhoria da eficiência dos 

referidos serviços. Assim, a concretização dessa relação entre Administração 

Pública e iniciativa privada se dá, em diversos casos, por meio das formas de 

delegação, as quais se distinguem e, portanto, variam sua aplicabilidade a depender 

dos casos concretos. Ante as opções de formas de delegação cabíveis em cada 

situação e a impossibilidade de o legislador prever as peculiaridades casuísticas, a 

lei confere ao administrador público o poder discricionário, ou seja, a liberdade para 

escolher, no caso concreto, qual a forma de delegação mais adequada para que se 

assegure o interesse público. Tal liberdade, por sua vez, é limitada pelo 

ordenamento jurídico vigente, através de leis e princípios, os quais, se 

desrespeitados, configuram desvio de poder.  
 

Palavras-chave: Estado; administração pública; iniciativa-privada; 

discricionariedade; limitação; restrição; interesse público.  

 
  



ABSTRACT 

The historical and ideological evolution of the State's performance in relation to the 
provision of public services demonstrates the growing participation of private 

enterprise, seen by many as necessary to improve the efficiency of these services. 

Thus, the implementation of this relationship between Public Administration and 

private initiative takes place, in several cases, through the forms of delegation, which 

are distinguished and therefore vary their applicability depending on the concrete 

cases. Faced with the options of forms of delegation applicable in each situation and 

the impossibility of the legislature to foresee the peculiarities of cases, the law gives 

the public administrator the discretionary power, that is, the freedom to choose, in 

this case, the most appropriate form of delegation to ensure the public interest. Such 

freedom, in turn, is limited by the current legal system, through laws and principles, 

which, if disregarded, constitute a misuse of power. 

Keywords: State; public administration; private initiative; discretion; limitation; 

restriction; public interest .   
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INTRODUÇÃO 
 
Atualmente, vislumbramos diferentes meios pelos quais o Estado atua 

em conjunto com a iniciativa privada, variando, a depender do caso, a 

participação que cada agente possui. Constantemente, a relação público-

privado é alvo de criticas por diversos setores da sociedade, ora devido 

divergências ideológicas, ora por se alegarem distorções que desprestigiem o 

interesse maior, qual seja, o adequado fornecimento dos serviços públicos. 

No tocante ao campo das ideias e posicionamentos teóricos, alguns 

defendem o maior protagonismo do Estado, em detrimento da iniciativa 

privada, enquanto que outros defendem um Estado mínimo. Outrossim, há 

críticos tanto das motivações que justificariam a adoção de determinadas 

formas de delegação, pois, neste caso, o administrador agiria baseado em 

interesses escusos e, diversas vezes, ilegais, bem como críticos das premissas 

consideradas nas escolhas dos administradores público, em que pese estas 

possuírem amparo legal.  

Assim, o presente trabalho visa entender os aspectos envolvidos nestas 

críticas, focando-se no segundo ponto, qual seja, o grau de discricionariedade 

que o administrador público possui no momento de escolher a maneira como o 

Estado atuará com a inciativa privada.  

Para tal compreensão, primeiramente, demonstrar-se-á a evolução 

histórica acerca do papel do Estado na economia e, consequentemente, da 

relação entre Administração Pública e iniciativa privada. Assim, abordar-se-á a 

construção histórica do pensamento econômico aplicável a tal relação, e como 

essa deu no Brasil desde tempos coloniais até os dias atuais. 

Feito o embasamento histórico necessário, analisar-se-á o serviço 

púbico, entendendo tecnicamente do que se trata, bem como dos critérios 

adotados para justificar a delegação de determinados serviços à iniciativa 

privada. 

Uma vez estabelecidas as áreas em que o poder privado pode atuar, 

verificar-se-ão os mecanismos legais disponíveis para tanto e seu respectivo 
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regramento, o qual estabelece alguns critérios objetivos a serem considerados 

pelo administrador público. 

Atendidos os referidos aspectos objetivos, deter–sê-a na compreensão 

da liberalidade que o ordenamento confere ao administrador público no 

momento em que escolhe a forma de delegação a ser adotada no caso 

concreto, ou seja, analisar-se-á o ato discricionário, sua amplitude e limitações. 

E, consequentemente, quando se verifica o desvirtuamento de tal ato.. 

Perpassados tais aspetos, ter-se-á o respaldo histórico e teórico 

necessário para se avaliar as diferentes facetas envolvidas na relação entre 

Estado e particular. Permitindo-se, assim, analisar a eficiência do sistema 

vigente, haja vista o que será exposto e a presente insatisfação com os 

serviços públicos, a qual possui inúmeros exemplos que a corroboram. 

Ressalta-se que o presente trabalho visa à compreensão do aspecto 

estrutural vigente e não as distorções personificadas que vislumbramos 

diariamente. Dessa maneira, busca-se entender se o sistema vigente mostre-

se apto à satisfação do interesse público ou se a discricionariedade vigente não 

está suficientemente delimitada, o que justificaria um possível aprimoramento 

do que está posto. 
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CAPÍTULO 1 - CONSTRUÇÃO HISTÓRICA E IDEOLÓGICA DO 

PENSAMENTO ECONÔMICO 
 

1.1. IDEOLOGIAS ECONÔMICAS 
 

As ideologias econômicas baseiam a elaboração dos programas de ações a 

serem adotados na relação entre o Estado e a economia, estabelecendo-se, assim, 

a existência ou não de planejamento econômico e, consequentemente, da 

admissibilidade de ingerência do Estado na economia. 

Nesse sentido, ganha relevo o questionamento sobre a existência de 

intervenção do Estado nos meios de produção e na prestação de serviços dos quais 

a população usufrui, e consequentemente, na construção e manutenção da 

infraestrutura necessária para as diversas atividades presentes em uma sociedade. 

Uma vez estabelecida a existência ou não de ingerência do Estado na 

economia, em caso afirmativo, deve-se delimitar a maneira como esta se dará, ou 

seja, o grau de intervenção estatal na economia a ser adotado. 

Frutos desta problemática surgem, inicialmente, dois tipos de Estado: 

interventor ou liberal. Posteriormente, surge uma visão mista, haja vista que, como é 

de se notar dos diversos temas verificados na história, é frequente que, de uma 

dicotomia, decorram, com a evolução história, posições intermediárias as quais, ao 

combinarem aspectos das diferentes perspectivas extremistas, dão lugar a uma 

concepção mista. 

Inobstante a verificação de um estágio intermediário, este é alvo constante de 

ajustes e flexibilizações conforme os desafios socioeconômicos surjam e se 

fortaleçam, exigindo-se, assim, que a ideologia e seu respectivo programa de ações 

adeque-se ao que está posto para que viabilize sua perenidade. 

Nesse sentido, em linhas gerais, o feudalismo, caracterizado pela 

fragmentação do poder, deu lugar ao absolutismo, que expressou a concentração do 

mesmo. Subsequentemente, ante a ineficiência do sistema e os anseios sociais e, 

principalmente, econômicos (burgueses), houve uma ruptura sem precedentes, 

verificada com a Revolução Francesa. 
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A partir de então, à luz dos preceitos estabelecidos (liberdade, igualdade e 

fraternidade), ao se analisar os pensamentos econômicos, verificou-se a formação 

dos ideais liberais, destacando-se a visão preconizada por Adam Smith1. 

Posteriormente, ante os impactos socioeconômicos desencadeados pelo crash da 

bolsa de Nova York em 1929, fortaleceu-se o pensamento intervencionista ou 

keynesiano, haja vista os ensinamentos de John Maynard Keynes2. 

Tal visão, ao identificar-se com o pensamento do bem-estar social, modificou 

o ideal da mão invisível até então tão prestigiado, tendo como marco constitucional 

de maior envergadura a Constituição de Weimar, de 1919, embora o berço desta 

inovação constitucional seja atribuído a Constituição Mexicana de 1917.  

Posteriormente, reafirmando a presença constante de mudanças e 

adaptações, emergiu o Neoliberalismo, cuja voz de Milton Friedman3 destacou-se ao 

                                                             
1 Segundo Adam Smith, o mercado é dirigido por uma mão invisível, sendo assim, desnecessária 
qualquer intervenção do Estado na economia. Para ele, os resultados produzidos no meio social 
“mostram como o esforço do interesse individual num meio de indivíduos com motivação semelhante 
se transformará em competição”. A competição, por sua vez, “resultará na produção dos bens 
necessários à sociedade, na quantidade que a sociedade deseja e pelos preços que é capaz de 
pagar”. Nesse sentido, segundo essa visão, a competição atua como elemento de equilíbrio dos 
interesses individuais. Ademais, o mercado “também regula a renda daqueles que cooperam na 
produção das mercadorias”. Dessa forma, para Smith, trata-se de um sistema autorregulado, em que 
o mercado é por ele seu próprio guardião”. A partir desta concepção, ele defende um visão de 
progresso, uma vez que, desde que não se mexa no mecanismo do  mercado, tudo será 
inexoravelmente determinado pelo fato precedente. Adota-se , assim, a doutrina do laissez-faire, 
“quanto menos governo, melhor: os governos são perdulários, irresponsáveis, improdutíveis”. 
(ROBERT L. Heilbroner, Introdução à história das ideias econômicas. 5° edição. p. 31- 62.) 
2 Keynes discordou do pensamento liberal de autorregularão do mercado, rechaçando, assim, a tese 
de que não haveria necessidade de interferência estatal na economia. Defendia que, em momentos 
de crise, o mercado por si mesmo não conseguiria normalizar a situação, uma vez que não haveria 
“um fluxo de economias na depressão”. Desta forma, Keynes contrapunha o pensamento liberal com 
o seguinte questionamento: “Como podia uma comunidade continuar economizando como se todos 
estivessem prósperos, quando na verdade estavam em dificuldade?” Assim, a crise de 1929 
corroborou o pensamento keynesiano ante o colapso liberal. Desta feita, em sua obra Teoria Geral, 
Keynes fez o seguinte diagnóstico: primeiro, uma economia em depressão bem pode permanecer 
nesse estado. Não há nada inerente a tal situação que a faça sair dela; segundo, a prosperidade 
depende de investimento, do contrário, inicia-se uma espiral de contração; a economia não poderia 
depender exclusivamente do investimento, pois este sofria a constante ameaça da sociedade. Como 
solução a esse iminente colapso, recomendava-se a realização deliberada de investimentos 
governamentais, e, assim, a criação e efetivação de uma legislação social. Dessa forma, combate-se 
um dos piores efeitos da crise, o desemprego, conservando-se, portando, o poder de compra dos 
cidadãos. Inobstante a importância da interferência estatal, Keynes não defendia o programa 
governamental como uma interferência permanente no curso do comércio – via-o como um auxílio ao 
sistema econômico que necessitava de ajuda até o momento de reequilíbrio. Portanto, ficaria a cargo 
do Estado investimentos nas áreas em que se verificasse a incapacidade da iniciativa privada de 
fazê-lo e/ou em áreas tidas como estratégicas, bem como intensificar tais investimentos em 
momentos de crise, conservando-se sempre direitos sociais, a fim de resguardar a população, sua 
dignidade e, consequentemente, o ambiente de harmonia desejado. (Ibidem. p. 225- 262).   
3 Segundo Friedman, a existência do mercado livre não elimina a necessidade de um governo, um 
vez que o governo seria imprescindível para estabelecer o regramento necessário, bem como 
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defender a diminuição do Estado, o qual atuaria apenas no que, 

imprescindivelmente, demandasse a atuação estatal. Porém, o neoliberalismo não 

pode ser confundido com o liberalismo de Adam Smith, uma vez que reconhece a 

importância do bem estar social e tenta harmonizá-lo com a desejada liberdade do 

mercado e diminuição do aparato e ingerência estatal. Ressalta-se, todavia que, em 

que pese tal preocupação com o bem estar social, muitos a julgam insuficiente haja 

vista os desafios sociais verificados diariamente. 

 Dessa forma, nota-se a necessidade de permanente readequação do papel 

do Estado na economia, em decorrência dos desafios que, constantemente, nos 

deparamos. Como, por exemplo, a crise econômica deflagrada em 2008 nos 

Estados Unidos, a qual motivou a maior intervenção estatal a fim de evitar 

consequências catastróficas para a economia nacional e global; mostrando-se assim 

que, atualmente, na política governamental, embora prevaleça o ideal neoliberal, 

este se vê obrigado a se flexibilizar a fim de atender à realidade, podendo, assim, 

haver uma maior aproximação com ideais keynesianos a depender do desafio posto. 

Inobstante a compreensão da evolução do pensamento histórico apresentar 

aspecto introdutório no presente trabalho, oportuno se faz a análise mais detida de 

alguns aspectos e seus respectivos desdobramentos. 

 

1.2. REVOLUÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR 
 
A melhor compreensão das revoluções mostra-se necessária, haja vista a 

grande importância ao promoverem mudanças estruturais, destacando-se, nesse 

sentido, a Revolução Francesa. Conforme, indelevelmente, explanado pelo 

                                                                                                                                                                                              
interpretá-lo e pô-lo em vigor, além de suprir necessidades básicas da sociedade. O que ocorre é que 
a atuação livre do mercado diminui o número de questões submetidas ao governo.  Nesse sentido, o 
economista afirmava que há áreas que não podem ser submetidas ao mercado, e outras que, mesmo 
que possível, seria inviável haja vista o ato custo ou a dificuldade técnica. Dessa forma, segundo o 
pensamento neoliberal preconizado, a atuação governamental restringir–se–ia a: manutenção da lei e 
da ordem, estabelecendo leis, aplicando-as, interpretando-as e exigindo sua observância, sob pena 
da aplicação de medidas sancionatórias e coercitivas que apenas o Estado pode impor; definição dos 
direitos de propriedade; promoção de segurança jurídica e estabilidade para que as relações 
contratuais estejam respaldadas; promoção da competição (no sentido econômico, o que 
compreende o caráter impessoal); estabelecimento de uma estrutura monetária; atuação em 
atividades a fim de se evitar monopólio técnico e efeitos laterais (circunstâncias em que a ação de um 
indivíduo impõe custos significativos a outros, o que não pode ser compensado); proteção do 
“irresponsável, quem se trate de um insano, quer de uma criança”. FRIEDMAN, Milton. Capitalismo e 
liberdade, Coleção Economistas (São Paulo: Nova Cultura, 1985) páginas 23, 30-33, 39. 
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professor Paulo Bonavides, entre o século XVIII e o século XX, ocorreram duas 

grandes revoluções, as quais consubstanciaram os ideais da liberdade e da 

igualdade. Além destas, nas últimas décadas, verificaram-se mais duas revoluções, 

quais sejam: a da fraternidade, que visou “o Homem concreto, a ambiência 

planetária, o sistema ecológico, a pátria-universo; (...) a revolução do Estado social 

em sua fase (...) de concretização constitucional, tanto da liberdade como da 

igualdade”. (BONAVIDES, 2013, p. 29) 

Sendo assim, cada revolução propagou uma forma de Estado, a depender do 

ideal defendido. ”Primeiro, o Estado liberal; a seguir, o Estado socialista” (Idem). 

Desta forma, nota-se a aludida dicotomia característica da história. Depois, haja 

vista a importância das constituições, que configuram norma máxima do 

ordenamento pátrio e cujo teor, consequentemente, revela o ideal adotado pelo 

respectivo Estado, verifica-se “o Estado social das Constituições programáticas, 

assim balizadas ou caracterizadas pelo teor abstrato e bem-intencionado de suas 

declarações de direitos” (idem) e, na sequência, ”o Estado social dos direitos 

fundamentais, este, sim, por inteiro capacitado da juridicidade e da concreção dos 

preceitos e regras que garantem estes direitos”. (Idem)  

Ante tal escopo revolucionário, conforme já salientado, imperioso se faz 

destacar a Revolução Francesa, uma vez que esta é dotada de “natureza universal e 

indestrutível em seus efeitos, porquanto (...) aquela comoção revolucionária produz 

até hoje cores de pensamento que transformam a Sociedade moderna”. 

(BONAVIDES, 2013, p. 30) 

Assim, a Revolução do século XVIII proporcionou renovações institucionais 

“na medida em que içou, a favor do Homem, a tríade da liberdade, igualdade e 

fraternidade, decretando, com seus rumos, o presente e o futuro da civilização”. 

(Idem) 

Nesse diapasão, como reflexo da Revolução da burguesia, emergiu o Estado 

liberal, do qual se verifica a separação dos poderes e as Declarações de Direitos. 

Nota-se, porém que o Estado decorrente deste movimento revolucionário encontrava 

seu poder assentado nas mãos da burguesia.  

Esta, ante a insatisfação provocada pelo absolutismo que sedimentava os 

privilégios da nobreza e estabelecia elevados custos, que lhe eram impostos, aliados 
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a ineficiência estrutural e a inflexibilidade do soberano, utilizou-se do povo para 

alterar o modelo então vigente, todavia, não repartiu o poder adquirido com as 

demais classes.  

O empoderamento popular e, consequentemente, a incumbência do escopo 

social ao Estado só ocorre posteriormente e apenas, pois o espírito revolucionário 

que decapitou o rei absolutista somado a insatisfação popular que se manteve, 

compeliu a burguesia, preconizadora do princípio liberal, dar espaço ao principio 

democrático e, assim, a mutação de um governo de classe para o governo de todas 

as classes. Dessa forma, verificou-se a mudança gradual do papel desempenhado 

pelo Estado nos diversos setores, inclusive na economia. 

Em decorrência desse movimento, posteriormente, emergiram as utopias 

socialistas e o marxismo. Dessa forma, “os socialistas, sentenciando a intrínseca 

iniquidade do Estado, e os marxistas, em nome da ciência, das leis históricas, da 

dialética e do determinismo social, o fim do aparelho da Sociedade” (Ibidem, p.32).  

Como sistema intermediário entre o liberalismo e o socialismo, ganha espaço 

o Estado social, fruto da confluência entre os interesses políticos, econômicos e os 

anseios sociais, que, ante a pressão popular, impõe ao Estado a satisfação de 

determinadas necessidades dos cidadãos. 

Sendo assim, a mutação estatal demonstrada verificou-se assim: “Estado 

liberal, Estado socialista, Estado social com primazia dos meios  intervencionistas do 

Estado e, finalmente, Estado social com hegemonia da Sociedade e máxima 

abstenção possível do Estado”(BONAVIDES, 2013, p. 33-34).  

Os ensinamentos do professor Paulo Bonavides, em sua obra do Estado 

Liberal ao Estado Social, são precisos haja vista que, no Estado neoliberal, vigente 

atualmente, pressupõe-se atuação estatal. Isso porque, a existência de crises 

econômicas, a exemplo da de 2008, desaconselha a crença no ideal liberal laissez 

faire, laissez passer, uma vez que tais distúrbios econômicos demonstram que, em 

face do capitalismo, é necessária a atuação do Estado, podendo esta ser a mais 

restrita possível, mas sendo sempre existente. Ademais, as experiências 

revolucionárias demonstram que os administradores do poder devem, no mínimo, 
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por cautela, promover direta ou indiretamente os serviços sociais, sob pena de 

reações sociais que desestabilizem ou rompam o modelo posto. 

Isto posto, oportuno se faz demonstrar como essa evolução do papel do 

Estado na economia se deu no Brasil. 

 

1.3.  O DIREITO ECONÔMICO NO BRASIL E AS INFLUÊNCIAS 

EXTERNAS 
 
Ao se analisar o direito econômico no Brasil, primeiramente, insta salientar a 

forte influência que os ideais econômicos e planos de ação difundidos e aplicados 

nos países centrais da economia capitalista exercem nos países periféricos, e assim, 

na economia latina americana. Tal situação deve-se grande parte ao impacto 

econômico que as relações bilaterais e multilaterais exercem nas políticas adotadas 

nos países subdesenvolvidos, e também, a influência que as principais economias 

exercem em organismos internacionais de relevante importância no cenário 

econômico mundial. 

Assim, o que se observa é a aplicação de ideias e medidas elaboradas em 

cenários diferentes (países desenvolvidos) sem considerar as peculiaridades e 

complexidade nos países em que tais medidas serão aplicadas. Consequentemente, 

há uma previsível distorção nos efeitos que tais ações desencadeiam, sendo muitas 

vezes maléficos para a população em geral.  

Desta vez, uma vez estabelecida tal premissa crítica, verificar-se-á a seguir a 

evolução histórica do Direito Econômico brasileiro tendo como foco o interesse 

público, o qual determina o nível de ingerência regulatória do estado na economia. 

Para tanto, adotar-se-á a classificação proposta pelo professor Fernando 

Aguillar, segundo o qual, o controle estatal dá-se de maneira concentrada ou 

desconcentrada. Nos dizeres do estudioso,  

“o grau de concentração regulatória revela a confiança maior ou menor do 
Estado em que os interesses públicos serão alcançados mediante outorga 
de liberdade à iniciativa privada. A ampla liberdade de iniciativa (controle 
pela desconcentração) revela que os fins do Estado, na opinião do próprio 
Estado, podem ser alcançados plenamente pela ação dos particulares. Já o 
controle pela concentração denota uma relativa falta de confiança em que a 
iniciativa privada possa espontaneamente alcançar os fins patrocinados 
pelo Estado” (AGUILLAR, 2016. n.p.).  
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A partir de tal classificação, Fernando Aguillar propõe a seguinte periodização 

do direito econômico no Brasil: 

a) Período da Regulação Patrimonialista (1500-1831), do Brasil 

Colônia até o Primeiro Império; 

b) Período da Regulação Desconcentrada (1831-1930), do início 

do Segundo Império até os anos 30 do século XX; 

c) Período da Regulação Concentrada (1930-1990), da década 

de 30 até o final da década de 80 do século XX; e 

d) Período Contemporâneo (1990-). 

 

1.3.1. DO BRASIL COLONIAL AO SÉCULO XX (ANOS 30) 
 
 Os dois primeiros períodos costumam ser preteridos, haja vista a maior 

importância econômica que se verifica a partir da Era Vargas. Porém, imperioso se 

faz pontuar que, durante o império e primeira fase da república (aqui citada, para fins 

de melhor explicação, até 1930), houve diversos exemplos de medidas regulatórias 

econômicas, bem como parcerias entre a inciativa privada e pública. Estas, por sua 

vez, são passíveis de severas críticas, haja vista que a subversão do Estado a favor 

de interesses privados nota-se desde esse período, tendo seu berço na relação 

entre Império e nobres. 

Durante o período colonial, então, implantou-se um sistema notadamente de 

exploração voltado ao mercado exterior. De modo que o Brasil fora “objeto de 

regulações jurídicas e econômicas por parte da Metrópole, com a finalidade de 

favorecer a exploração comercial do país” (AGUILLAR, 2016. n.p.) configurando-se, 

assim, o inicio do Direito Econômico no Brasil. 

Além disso, adotou-se como modelo de governo a “regulação altamente 

desconcentrada operacionalmente, porque não convinha ou não era possível ao 

governo português bancar com recursos próprios a empreitada da colonização e 

exploração comercial do Novo Mundo” (AGUILLAR, 2016. n.p.).  

Para tanto, considerada a extensão do país e o distanciamento entre o 

governo e seus intermediários na administração pública, foi necessário comprometer 
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tais pessoas com a lógica exploradora, desconsiderando as necessidades da 

população. Desse modo, tais intermediários foram contemplados com privilégios que 

os vinculassem ao poder central, nascendo-se, assim, relações promíscuas, 

visando-se apenas a continuidade da exploração e consequente manutenção do 

poder. 

Ressalta-se, porém, que  

“a desconcentração regulatória não significava desregulamentação plena. 
Ao contrário, a política de desconcentração regulatória se fazia (e se faz), 
em parte, pela outorga básica, pelo Estado, de poderes aos entes privados. 
Ora, essa outorga de poderes aos empreendedores privados se dava, no 
mais das vezes, pela proteção estatal da atividade econômica ou, mais 
precisamente, pela regulamentação. A iniciativa privada era instada a 
assumir responsabilidades no processo econômico, o que não quer dizer 
que o Estado se abstivesse de propiciar condições para que essa tarefa 
fosse desempenhada a contento pelos empresários” (idem). 

No tocante a prestação de serviços públicos, predominava a 

desregulamentação. Havendo apenas, em alguns casos, uma relação contratual, de 

modo que a grande parte dos serviços públicos estava sujeitos à liberdade de 

iniciativa, haja vista a própria ausência do Estado.  

Como exemplo de exceção a regra da desconcentração, podem se citar as 

ferrovias. Estas, por serem essenciais ao escoamento da produção cafeeira, foram 

necessárias à economia e aos próprios interesses estatais, motivo pelo qual 

estiveram sujeitas a regulamentação, o que não representou obstáculo para a 

atuação da iniciativa privada, uma vez que os capitais privados foram importantes 

para a construção e exploração das ferrovias. 

Nesse sentido, a importância do setor cafeeiro como reflexo do modo de 

ingerência do Estado na economia e nos serviços também pode ser observado 

durante a República Velha (1889-1930). Assim, verificou-se o alinhamento do 

governo com os interesses dos produtores cafeeiros.  

Primeiramente, adotou-se uma postura liberal, a fim de evitar interferências 

que pudessem prejudicar o bom desempenho do setor, o qual, por si só tinha 

protagonismo mundial, haja vista a “vocação natural” na produção de bens 

primários. Tal cenário alterou-se, porém, com a posterior desvalorização do café, 

que proporcionou graves prejuízos. Ante a crise verificada, abandou-se o liberalismo 

e demandou-se a interferência estatal na economia, através, por exemplo, da 
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fixação de preços mínimos para a compra do excedente pelos governos, o que 

configurou uma politica intervencionista denominada, especificamente, de Convênio 

de Taubaté.  

Tal alternância de postura estatal ante a verificação de crise, já demonstra as 

linhas gerias da dinâmica já citada, qual seja, desprestígio do liberalismo em favor 

do keynesianismo, haja vista a incapacidade do mercado de solucionar por si 

mesmo o impasse econômico verificado. 

Por fim, no que tange aos dois primeiros períodos, oportuno se faz destacar 

que o adjetivo “patrimonialista” do primeiro período justifica-se, conforme abordado, 

pelo fato de remeter a apropriação do Estado por seus governantes, de modo que 

aquele está a serviço de quem o governa e não dos governados. Porém, em que 

pese a terminologia seja designada especificamente ao primeiro período, os ideais 

que a baseiam são verificados em todos os períodos até os dias atuais. Fato este 

que causa constantes questionamentos acerca dos reais motivos que justificam 

determinadas medidas governamentais. 

 

1.3.2. DA DÉCADA DE 30 AO SÉCULO XX (FINAL DA DÉCADA DE 80) 
 
No tocante ao terceiro período da regulação concentrada (1930-1990), 

verifica-se a maior complexidade no ambiente regulatório da economia brasileira, em 

decorrência da grande mudança socioeconômica que ocorreu. 

 

Nota-se, que a atuação estatal focou-se na reação ao cenário de crise do 

mercado livre, bem como na “necessidade de substituição de importações 

desencadeada por dois conflitos mundiais sucessivos, pela desastrosa criação 

tecnológico-econômica dos planos de congelamento de preços e pelos governos 

autoritários de direita” (AGUILLAR, 2016. n.p.). 

 

Assim, os anos 30, marcando o início da Era Vargas, caracterizaram-se pela 

intensa atuação estatal na economia, havendo ingerência em diversos setores. 

Ademais, consagrou-se a necessidade de se prover serviços sociais, de modo que a 

Constituição de 1934, fruto do constitucionalismo social inaugurado pela 

Constituição de Weimar, de 1919, previu capítulo à Ordem Econômica e Social 
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motivo pelo qual marca a mudança do pensamento liberal defensor da abstenção 

estatal na economia. 

 Dessa forma, o fortalecimento de um Estado interventor pode ser 

atribuído também à contenção das instabilidades econômicas, considerando-se o 

cenário desafiador do pós-crise de 1929, e a criação e manutenção de um ambiente 

adequado ao desenvolvimento da incipiente indústria nacional, ante a concorrência 

internacional.  

Com relação aos serviços públicos, notam-se dois aspectos. Primeiramente, 

há os serviços vistos como originalmente de competência e atribuição do Estado, 

podendo-se exemplificar o saneamento básico, infraestrutura, iluminação pública 

etc. Estes serviços, somente com o tempo, passaram a ser executados por 

particulares, os quais se submetiam a normas contratuais estabelecidas a fim de se 

resguardar o interesse público. 

Por outro trato, há também os serviços vistos como de atribuição da iniciativa 

privada, que, com o tempo, foram considerados de tamanha relevância de modo a 

justificar a submissão destes ao regime de Direito Público. Nesse sentido, o cenário 

da crise 1929 impulsionou o questionamento mais enfático à capacidade da iniciativa 

privada assegurar tais serviços à população de maneira adequada. Assim, do ponto 

de vista ideológico, nota-se o enfrentamento aos ideais abstencionistas liberais ante 

o poder ascendente das empresas privadas, sugerindo-se, consequentemente, que 

a atribuição destes serviços seja confiada ao Estado. 

 

Desta forma, há uma mudança da atuação estatal, uma vez que, em 

detrimento do período regulatório anterior, o Estado passa ter maior controle sobre a 

economia, bem como intervir diretamente como empresário. 

Assim, com a ausência de instrumentos de planejamento e incentivo à 

iniciativa privada, o Estado passou a atuar diretamente como empresário explorando 

empreendimentos produtivos, para tal finalidade, houve o prestígio a “companhias 

com capital público e vocacionadas a cumprir missões específicas”. (JUNIOR, 2009, 

p. 26) 
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Vargas implementou uma política de investimento estatal na indústria de 

base, a qual, por sua vez, caracteriza-se por apresentar diversos desafios, quais 

sejam, a demanda de vultosos investimentos, longo prazo para amadurecimento e 

várias incertezas acerca do retorno financeiro desejado. Tais fatores, portanto, 

inibem ou inviabilizam o investimento privado, tornando, portanto, a intervenção 

estatal imprescindível, segundo a visão então vigente. Dessa forma, destacou-se a 

atuação nos setores petrolífero, energético e siderúrgico, podendo-se citar a criação 

das empresas Companhia Siderúrgica Nacional – CSN e Petróleo Brasileiro S.A - 

PETROBRÁS. 

Nota-se, assim, que a lógica de intervenção estatal alterou-se, deixando de se 

limitar à solução de crises momentâneas para se transformar “em política estrutural 

destinada a suprir limitações do setor privado, porém, sem o objetivo de afastar o 

primado da livre iniciativa e da economia de mercado”. (JUNIOR, 2009, p. 28) 

O Estado, então, assume a função regulatória na medida em que organiza a 

cadeia produtiva da qual faz parte e distribui atribuições baseadas “na ideia de 

especialização de funções, combinando com o fornecimento de insumos básicos 

considerados essências para viabilizar a instalação de empreendimentos privados”. 

(Ibidem, p.31) 

Na sequência, Juscelino Kubitschek deu continuidade na política 

desenvolvimentista de Vargas, dando enfoque na importância da industrialização, 

tendo como lema de seu governo ”cinquenta anos em cinco”. Porém, há uma 

mudança no tocante à estratégia adotada, isso porque, diferentemente de Getúlio 

Vargas que valorizou a “a emancipação baseada no nacionalismo econômico, 

Juscelino Kubitschek assumia posição mais pragmática em relação ao capital 

estrangeiro, enxergando-o como parceiro importante para expandir o parque 

industrial interno” (JUINOR, 2009. P. 37).  

Em decorrência da nova política econômica aplicada, promoveu-se um 

grande crescimento da economia nacional, tendo como destaque o processo de 

industrialização. Tal política também fora adotada no período militar, sendo que, 

enquanto a Era Vargas visava à rápida industrialização nacional, durante a ditadura 

militar, houve a priorização do investimento público nos setores de alta tecnologia, 

além das grandes obras de infraestrutura. Em 1969, houve a criação da Empresa 
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Brasileira de aeronáutica S.A – EMBRAER e, em 1974, da Computadores e 

Sistemas Brasileiros S.A – COBRA em 1974, sendo que, dentre as duas, apenas a 

primeira obteve êxito. 

Posteriormente, em que pese o notável avanço fruto da política 

desenvolvimentista e intervencionista aplicável, passaram a se verificar, 

gradativamente, consequências nocivas à economia decorrentes do crescimento da 

máquina pública e, portanto, dos vultosos recursos públicos dispendidos.  

Expôs-se, assim, que o desenvolvimento econômico verificado até então não 

correspondia à realidade, sendo, portanto, dotado de artificialidade em vários 

aspectos. Consequentemente, o robusto crescimento econômico denominado de 

“milagre econômico” não se sustentava, motivo pela qual causara vários custos que 

deveriam ser arcados, quais sejam os “déficits públicos internos e externos e 

emissão descontrolada de moeda” (AGUILLAR, 2016. n.p.). 

Além disso, o crescimento econômico desordenado causara sérias 

consequências sociais, 

“provocando a migração interna em massa e o deslocamento do homem do 
campo para as cidades. A marca do subdesenvolvimento é a concentração 
de riquezas social e regionalmente. Principalmente a partir da década de 
1970, os grandes centros começam a constituir um cinturão de pobreza em 
sua volta, com a favelização acelerada de grandes áreas urbanas, 
desprovidas de equipamentos públicos mínimos. A sociedade brasileira, 
historicamente marcada pela desigualdade social e econômica entre 
classes e entre regiões, assistiu a uma exacerbação dessas diferenças com 
o regime militar. Grande sacrifício também foi exigido da classe assalariada, 
a classe média educada, bem informada e formadora de opinião, 
acentuando o descontentamento generalizado da população.” (AGUILLAR, 
2016. n.p.). 

Assim, no tocante a ingerência estatal, verifica-se que 

“o período de regulação concentrada foi um (...) processo de predomínio 
estatal na regulação e atuação econômica no país, período esse que 
oscilou da década de 30 até a parte final dos anos 80 do século XX. Nesse 
período o país deixou de ser uma economia puramente agrária e rural, 
passando por um processo de industrialização e consequente urbanização. 
Esse processo se deu mediante a adoção de políticas de cunho 
nacionalista, visando à substituição de importações, e ao mesmo tempo 
protetivas da classe trabalhadora. Se no início do século XX era o Estado 
quem devia prover recursos para o desenvolvimento econômico, no final do 
período a situação havia se invertido. A contrapartida dessas políticas, ao 
final da década de 1980, foi a crise fiscal (desequilíbrio nas contas 
governamentais), a alta inflação e o crescimento da dívida externa. Estas 
limitações econômicas condicionaram as políticas públicas subsequentes, 
confrontadas com a necessidade de proporcionar crescimento econômico 
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em meio à progressiva perda de capacidade financeira estatal e o 
crescimento vertiginoso da inflação” (Idem).  

 
Depreende-se, portanto, que os desafios atuais para se viabilizar o 

desenvolvimento socioeconômico são fruto, em grande parte, dos equívocos 
ocorridos no passado.  

 
 

1.3.2.1. INFLUÊNCIA NEOLIBERAL 
 
O pensamento neoliberal que já obtinha amplo prestígio internacional 

começou, assim, a ganhar mais destaque no âmbito nacional. No espectro externo, 

a mudança de visão acerca das empresas estatais começa no final dos anos 70, 

ante a onda de privatizações verificadas na Inglaterra, fruto de motivações 

domésticas e internacionais.  

Tal visão neoliberal aos poucos ganha aderência mundial, haja vista que  

“o consenso político formado em torno da supremacia do modelo econômico 
neoliberal pregava a maior eficiência da iniciativa privada para exercer 
atividades produtivas vis-à-vis às empresas estatais, a partir da constatação 
de que as últimas estavam sujeitas a ingerências políticas capazes de afetar 
negativamente o seu desempenho econômico. A crença adquiriu 
proporções globais e foi reforçada pela queda dos regimes socialistas na 
antiga União Soviética e no leste europeu, assim como pela tendência de 
liberalização econômica que se instalou em outras regiões do planeta. Aos 
olhos da opinião política ficou cada vez mais evidente a associação entre 
privatização e melhoria do desempenho econômico nacional, a ponto de 
justificar a aplicação da mesma receita em países das mais diferentes 
matizes culturais (...). A pedra de toque da ideologia privatizante assenta-se 
na convicção de que a única justificativa aceitável para a propriedade 
estatal nos meios de produção seria a necessidade de correção das 
chamadas falhas de mercado”.  (JUNIOR, 2009, p. 50) 

Entendendo-se por falhas de mercado “hipóteses em que o mercado por si só 

não gera uma situação de bem-estar social” (RAGAZZO, 2011, p. 20). Assim, 

identificaram-se quatro falhas de mercado, justificando, portanto, a interferência 

estatal apenas no que fora identificado, são elas: (i) bens públicos 

 – “aqueles que podem ser consumidos por aqueles que 
despenderam recursos quanto por aqueles que não despenderam recursos 
para o seu consumo (...). Além disso, o seu uso não impede o consumo de 
terceiro (...). As características do bem público fazem com que ele seja 
subavaliado pelo seu consumidor, o que gera incentivo para que não seja 
provido na quantidade ótima (necessária) caso não exista intervenção 
estatal” (RAGAZZO, 2011, p.21).  

(ii) externalidades – 

 “decorrem de efeitos – positivos ou negativos – causados a 
terceiros oriundos de relações a que eles em princípio são alheios, o que 
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resulta numa discrepância entre as estruturas de custo e benefício privadas 
e sociais de alguma forma pertinentes a essas relações. Dessa vez, o 
Estado atua definindo corretamente os direitos de propriedade envolvidos, 
internalizando os custos resultantes da externalidades negativas, revertendo 
a discrepância acima descrita” (Ibidem, p. 23); 

(iii) mercados não competitivos – relacionados “a estruturas de mercado 

denominadas monopólio natural” (Ibidem, p.25), o qual se caracteriza por custos 

fixos elevados, custos marginais baixos e custos médios de produção decrescente e 

(iv) informação assimétrica – “ausência de informações adequadas ao consumidos, 

o que restringe a sua capacidade de agir eficientemente, geando, inter alian, 

problemas de risco moral e ou se seleção adversa” (Ibidem, p.26-28).  

Assim, conforme demonstrado, tal posicionamento ao ser difundido e aplicado 

nas principais economias do mundo passaram a ressoar nos demais países. No 

tocante à América Latina, tem especial importância o chamado Consenso de 

Washington, em 1989, o qual fora fruto da convergência de importantes 

organizações econômicas internacionais (Banco Mundial, Fundo Monetário 

Internacional, International Finance Comporation e Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico) e que obteve substancial influencia no último período, 

qual seja, o Contemporâneo.  

Isso porque,  

“no final dos anos 80, considerada a “década perdida” para o 
desenvolvimento, a situação não só do Brasil como de toda a América 
Latina afigurava-se muito difícil e sombria. Solução viável não se percebia 
para o problema da dívida externa, com o qual os desinvestimentos 
conjugavam-se, devido à crescente fuga de capitais tanto estrangeiros 
quanto nacionais, carreando a estagnação econômica, em meio de 
incontrolável processo inflacionário. Essa crise, que começava a afetar 
seriamente os interesses dos Estados Unidos ao reduzir na América Latina 
a capacidade de importar e atender ao serviço da dívida externa, levou o 
“Institute for International Economics” a promover uma conferência, para a 
qual foram convidados economistas de oito países latino-americanos – 
Argentina, Brasil, Chile, México, Venezuela, Colômbia, Peru e Bolívia, com 
a finalidade de formular um diagnóstico e sugerir medidas de ajustamento 
para sua superação. Naquela oportunidade, o economista norte-americano 
John Williamson apresentou um documento, que continha dez propostas de 
reforma econômica4, sobre as quais havia amplo consenso em Washington, 

                                                             
4 “1- Disciplina fiscal, através da qual o Estado deve limitar seus gastos à arrecadação, buscando 

eliminar o déficit público e estabelecendo um superávit primário para o pagamento da dívida externa; 

2- Focalização dos gastos públicos em educação, saúde e infraestrutura, redirecionando recursos 

para a manutenção da máquina administrativa e subsídios para setores com maior retorno 

econômico; 3- Reforma tributária que amplie a base sobre a qual incide a carga tributária (elevação 
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tanto entre os membros do Congresso e da Administração quanto entre os 
tecnocratas das instituições financeiras internacionais, agências 
econômicas do Governo norte-americano, Federal Reserve Board e think 
tanks.” (BANDEIRA) 

 
Dessa forma, as dez medidas permitem um agrupamento didático, de modo 

que as primeiras cinco refletem a ideia de promoção da estabilização econômica 

“através do ajuste fiscal e da adoção de políticas econômicas ortodoxas em que o 

mercado desempenhe o papel fundamental.” (PEREIRA, 1991. n. p). Por sua vez, as 

cinco últimas reverberam a concepção de profunda redução do Estado. Assim, tais 

medidas refletem “o diagnóstico de que a crise latino-americana origina-se na 

indisciplina fiscal (populismo econômico) e no estatismo (protecionismo 

nacionalista).” (Idem) 

Exigiu-se, assim, a implantação destas medidas para que os “países da 

América Latina (...) pudessem renegociar a dívida externa e receber qualquer 

recurso das agências financeiras internacionais”  (BANDEIRA, p. 135). Dessa forma, 

ante a necessidade tal auxílio financeiro, verifica-se que, na prática, as medidas 

sugeridas eram dotadas de caráter impositivo.  

 

1.3.2. DÉCADA DE 90 (SÉCULO XX) AOS DIAS ATUAIS 
 
Considerando a grave crise econômica brasileira e a forte pressão 

internacional para que o país aderisse ao ideal neoliberal consubstanciado no 

referido Consenso de Washington, bem como o insucesso de vários planos 

                                                                                                                                                                                              
dos impostos); 4- Liberalização financeira, com a eliminação das restrições que impedem as 

instituições financeiras internacionais de atuarem em igualdade com instituições nacionais nos 

mercados locais, além do afastamento do Estado do setor financeiro e do estabelecimento de taxas 

de juros reais positivas direcionadas para o mercado; 5- Taxa de câmbio competitiva, para estimular 

um crescimento rápido na exportação de setores não tradicionais; 6- Abertura do comércio exterior, 

com a redução das alíquotas de importação para a inserção em uma “economia globalizada”; 7- 

Eliminação das restrições ao capital estrangeiro, permitindo, assim, e entrada de capitais sob a forma 

de Investimento Estrangeiro Direto (IED); 8- Privatização, com a transferências de empresas estatais 
para o capital privado (nacional e estrangeiro); 9- Desregulação da economia, com a redução da 

legislação de controle sobre o processo econômico e das relações trabalhistas; 10- Direito à 

propriedade intelectual.” (BRANDÃO) 
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governamentais que tentaram estabilizar o cenário econômico5, o governo Fernando 

Henrique Cardoso elaborou, em 1995, o Plano Diretor da Reforma do Aparelho de 

Estado (“Plano”), tendo como principal nome Bresser Pereira6. 

Ao apresentar o referido plano, o então presidente fez um diagnóstico e 

apontou qual seria a tônica na nova politica. De acordo com Fernando Henrique  

“a crise brasileira da última década foi também uma crise do Estado. Em 
razão do modelo de desenvolvimento que Governos anteriores adotaram, o 
Estado desviou-se de suas funções básicas para ampliar sua presença no 
setor produtivo, o que acarretou, além da gradual deterioração dos serviços 
públicos, a que recorre, em particular, a parcela menos favorecida da 
população, o agravamento da crise fiscal e, por consequência, da inflação. 
Nesse sentido, a reforma do Estado passou a ser instrumento indispensável 
para consolidar a estabilização e assegurar o crescimento sustentado da 
economia. Somente assim será possível promover a correção das 
desigualdades sociais e regionais”. (PEREIRA, 1995, p. 6) 

Segundo o Plano, cujo foco era a administração pública federal, sem prejuízo 

da influencia que exerceria aos demais níveis da administração pública, a reforma 

do Estado significaria  

“transferir para o setor privado as atividades que podem ser controladas 
pelo mercado. Daí a generalização dos processos de privatização de 
empresas estatais. Neste plano, entretanto, salientaremos um outro 
processo tão importante quanto(...): a descentralização para o setor público 
não-estatal da execução de serviços que não envolvem o exercício do 
poder de Estado, mas devem ser subsidiados pelo Estado, como é o caso 
dos serviços de educação, saúde, cultura e pesquisa científica. 
Chamaremos a esse processo de “publicização” (PEREIRA, 1995. p. 12-
13).   

Alegou-se, assim, que o ajuste fiscal devolveria  

“ao Estado a capacidade de definir e implementar políticas públicas. Através 
da liberalização comercial, o Estado abandona a estratégia protecionista da 
substituição de importações. O programa de privatizações reflete a 
conscientização da gravidade da crise fiscal e da correlata limitação da 
capacidade do Estado de promover poupança forçada através das 

                                                             
5 “O insucesso das políticas de controle tarifário, de tabelamento de preços e de controle de custos de 
produção foi indiscutível. Ano após ano, o dragão da inflação teimava em escapulir das técnicas de 
controle estatal de preços. A partir de meados dos anos 1980, uma nova fórmula foi então 
desenvolvida e, sem dúvida, causou estragos ainda mais profundos à economia brasileira. Foi o 
período dos chamados “planos econômicos”, ou pacotes econômicos, que trouxeram a novidade do 
congelamento de preços. Na realidade, tais planos não podem ser assimilados às técnicas de 
planejamento, que impõem a projeção de objetivos a médio e longo prazo, com seus respectivos 
instrumentos. Os pacotes econômicos foram remédios imediatistas e voltados para conter, apenas 
pela via legislativa, o avanço de uma doença crônica. As equipes econômicas que os adotaram 
sucessivamente, nos Planos Cruzado, Bresser, Verão e Collor I e II, sempre enfatizaram que se 
tratava de remédio infalível ou que entraria para a história econômica do país. De fato, esta última 
premonição veio a se concretizar, mas infelizmente não com a qualidade que a primeira afirmação 
assinalava” (AGUILLAR, 2016. n.p.). 
6 Economista, cientista político, cientista social, administrador de empresas e advogado, foi ministro 
da fazenda em 1987, e ministro da administração e reforma do estado entre 1995 e 1998. 



28 
 

empresas estatais. Através desse programa transfere-se para o setor 
privado a tarefa da produção que, em princípio, este realiza de forma mais 
eficiente. Finalmente, através de um programa de publicização, transfere-se 
para o setor público não-estatal a produção dos serviços competitivos ou 
não-exclusivos de Estado, estabelecendo-se um sistema de parceria entre 
Estado e sociedade para seu financiamento e controle” (Idem).  

A fim de estabelecer as ações que deveriam ser tomadas, o Plano 

estabeleceu quatro setores de atuação, quais sejam: 

“a) núcleo estratégico, que corresponde aos órgãos de governo, em sentido 
lato, que define as leis e as políticas públicas e cobra seu cumprimento; 
compreende os Poderes Legislativo, Judiciário, Ministério Público e, no 
Poder Executivo, o Presidente da República, os Ministros e seus auxiliares 
e assessores diretamente responsáveis pelo planejamento e formulação 
das políticas públicas; 

b) atividades exclusivas, que correspondem ao setor que presta atividades 
que só o Estado pode prestar, onde entram os poderes de regulamentar, 
fiscalizar, fomentar; exemplos indicados no Plano Diretor: cobrança e 
fiscalização dos impostos, polícia, previdência social básica, serviço de 
desemprego, fiscalização do cumprimento de normas sanitárias, serviço de 
trânsito, compra de serviços de saúde pelo Estado, controle do meio 
ambiente, subsídio à educação básica, serviço de emissão de passaportes; 

c) serviços não exclusivos, que correspondem ao setor onde o Estado atua 
simultaneamente com outras organizações privadas ou públicas não 
estatais; são os serviços sociais do Estado, abrangendo fundamentalmente 
as universidades, hospitais, centros de pesquisa, museus; 

d) setor de produção de bens e serviços para o mercado, que corresponde 
à área de atuação das empresas, abrangendo atividades econômicas 
voltadas para o lucro.” (PIETRO, 2017a, p.40) 

Assim, uma vez traçados os setores de análise e tendo como foco a 

promoção da maior eficiência da administração pública, estabeleceram-se os 

objetivos globais do Plano, dentre os quais se incluíram: 

“• aumentar a governança do Estado, ou seja, sua capacidade 
administrativa de governar com efetividade e eficiência, voltando a ação dos 
serviços do Estado para o atendimento dos cidadãos; 

• limitar a ação do Estado àquelas funções que lhe são próprias, 
reservando, em princípio, os serviços não exclusivos para a propriedade 
pública não estatal e destinando à iniciativa privada a produção de bens e 
serviços para o mercado; 

• transferir da União para os estados e municípios as ações de caráter local; 
só em casos de emergência cabe a ação direta da União; 

• transferir parcialmente da União para os estados as ações de caráter 
regional, de forma a permitir uma maior parceria entre os estados e a 
União”. .” (PIETRO, 2017a, p.40) 

 Nota-se assim a busca pela efetivação de uma nova atuação estatal  

orientada pelo princípio da subsidiariedade, o qual se subdivide “no sentido vertical 
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(atuação da União em caráter subsidiário à dos Estados e Municípios) e no sentido 

horizontal (atuação do poder público em caráter subsidiário em relação à iniciativa 

privada e à atuação das entidades ditas públicas não estatais).” (Idem) 

Em decorrência desta nova política, privatizaram-se várias empresas 

públicas, obtendo-se, consequentemente, vultosos recursos. Entre 1995 e 1996, 

estima-se a arrecadação na monta de US$ 5,1 bilhões. Ademais, 

 “A partir de 1997 intensificou-se o processo de desestatização, que 
passou a incluir empresas de grande envergadura, como a Cia. Vale do Rio 
Doce e as grandes e tradicionais empresas de serviços públicos, como as 
dos sistemas Eletrobras e Telebras. Uma parte do capital da Petrobras, 
preservado o controle da União, também foi privatizada. Data dessa época 
também a intensificação das privatizações no âmbito estadual, 
particularmente no setor financeiro e de serviços públicos” (AGUILLAR, 
2016. n.p.). 

Havendo o maior protagonismo da iniciativa privada, aumentou a 

preocupação de como os serviços prestados pelos entes não estatais seriam 

realizados, motivo pelo qual se promoveu a criação e o desenvolvimento das mais 

diversas agências reguladoras, as quais possuem poder normativo e realizam o 

direcionamento de políticas vinculas aos serviços públicos e demais atividades 

relevantes. Tais agências solucionam conflitos “entre operadores e também entre 

usuários e operadores, além de exercitar a fiscalização sobre as concessionárias“. 

(AGUILLAR, 2016. n.p.). 

Ressalta-se que a maneira como o novo modelo foi implementado recebeu 

inúmeras críticas, uma vez que não se teria priorizado o adequado funcionamento 

das agências reguladoras e, consequentemente, a garantia da eficiência dos 

serviços prestados. Tendo o governo utilizado as privatizações apenas como um 

meio de se viabilizar a saúde das contas públicas, em detrimento da qualidade de 

serviços essências aos cidadãos. 

Assim, os críticos apontam que houve a distorção da lógica regulatória em 

grande parte das privatizações “na medida em que priorizou a maximização do valor 

da venda em prol do ajusta fiscal, e não o ideal da universalização e a proteção do 

consumidor”. (JUNIOR, 2009, p. 69) 

Por sua vez, em que pese, a partir de 2002, a politica adotada pelos governos 

de Lula e Dilma terem desprestigiado o modelo desestatizante proposto por 
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Fernando Henrique e aumentarem projetos de atuação direta do Estado, a estrutura 

da Administração Pública permaneceu, em linhas gerias, nos mesmos moldes, haja 

vista a manutenção das empresas estatais remanescentes, e a atuação conjunta de 

Estado e iniciativa privada em alguns setores, a exemplo das concessões de portos, 

rodovias e aeroportos.  

Tal panorama gerou inúmeras mudanças legislativas, desde os momentos 

posteriores ao Plano até os dias atuais, com alterações na esfera constitucional e 

infraconstitucional.7 

Nota-se, que, inobstante a realização das referidas transformações, os 

problemas persistem, na medida em que o Estado continua a enfrentar problemas 

fiscais e os serviços prestados (seja pela Administração Pública, pela iniciativa 

                                                             
7 No que diz respeito especificamente às parcerias, cabe lembrar a promulgação das Leis nos 8.987, 

de 13-2-1995, e 9.074, de 7-7-1995, disciplinando a concessão e permissão de serviços e obras 
públicas; a promulgação da Lei nº 9.637, de 15-5-1998, regulamentando as chamadas organizações 
sociais e os seus contratos de gestão com o poder público para execução de atividades não 
exclusivas do Estado; a promulgação da Lei nº 9.790, de 2-3-1999, dispondo sobre a qualificação de 
pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como organizações da sociedade civil de 
interesse público (OSCIP) e sobre o termo de parceria a ser celebrado entre essas entidades e o 
poder público; a promulgação da Lei nº 11.079, de 30-12-2004, instituindo normas gerais para 
licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios; a promulgação da Lei nº 13.019, de 31-7-2014, que veio disciplinar 
as parcerias entre o Poder Público e as entidades do terceiro setor, chamadas genericamente 
de organizações da sociedade civil; a promulgação de algumas Leis estaduais, como a Lei nº 11.688, 
de 19-5-2004, do Estado de São Paulo, e a Lei nº 14.868, de 16-12-2003, de Minas Gerais, dentre 
outras. 

Na esfera constitucional, a Emenda Constitucional nº 19/1998 fez várias previsões voltadas para 
a consecução dos objetivos da Reforma da Administração Pública: introdução do § 8º ao art. 37 da 
Constituição, dando validade constitucional aos contratos de gestão celebrados entre o poder público 
e dirigentes de órgãos públicos e de entidades da administração indireta; previsão de lei disciplinando 
os direitos dos usuários dos serviços públicos (art. 37, § 3º); alteração do art. 175, parágrafo único, 
prevendo lei que institua o estatuto das empresas estatais; previsão de gestão associada de serviços 
públicos entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, por meio de convênios e consórcios, 
com a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade 
dos serviços transferidos (art. 241).” (PIETRO, 2017a, p.42) 
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privada ou por ambas conjuntamente) estão muito aquém de possuírem a 

infraestrutura necessária e a qualidade minimamente desejada.  

Dessa forma, se comparado com o momento de promoção da Reforma do 

Aparelhamento do Estado, a situação não mudou, ou seja, os governantes, 

independentemente do nível de governo em que atuam, continuam a se deparar 

com duas realidades: 

“a) (...) a situação de crise, especialmente crise financeira; e isso leva a uma 
constatação: a Constituição Federal atribuiu competências ao poder público 
que ele não tem condições de cumprir a contento; faltam verbas nas áreas 
de saúde, educação, previdência social, moradia, transporte, segurança; 
isso para falar apenas nas atividades essenciais; 

b) (...) a procura desesperada por soluções; é a busca de institutos novos, 
de medidas inovadoras, que permitam ao Estado lograr maior eficiência na 
prestação dos serviços que lhe estão afetos”  (PIETRO, 2017a, p.35).  

Ante tal situação, em que pese a busca por soluções inovadoras, verifica-se 

que os governantes continuam a implementar as diretrizes neoliberais propagadas 

pelo Plano de Reforma do Aparelhamento do Estado, na medida em que muitos 

adotam, em suas administrações, a privatização, compreendida em seu sentido 

amplo, de modo que abrange 

“todos os instrumentos de que o Estado se serve para reduzir o tamanho de 
seu aparelhamento administrativo; daí a quebra de monopólios; daí a 
delegação de serviços públicos aos particulares, pelos institutos da 
autorização, permissão, concessão de serviços públicos e parcerias público-
privadas; daí também a parceria com entidades públicas ou privadas para a 
gestão associada de serviços públicos ou serviços de utilidade pública, por 
meio de convênios, consórcios, termos de parceria, contratos de gestão de 
instrumentos afins; daí também a intensificação do recurso ao instituto da 
terceirização para buscar a colaboração de entidades privadas no 
desempenho de atividades-meios da Administração.” (Idem) 

Como reflexo desta concepção vigente, pode-se citar a Lei nº 13.334, de 13-

9-2016, que criou o Programa de Parcerias de Investimentos – PPI, destinado à 

ampliação e o fortalecimento da interação entre o Estado e a iniciativa privada por 

meio da celebração de contratos de parceria para a execução de empreendimentos 

públicos de infraestrutura e de outras medidas de desestatização (art. 1º).  
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CAPÍTULO 2 – SERVIÇO PÚBLICO E AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA COM A INICIATIVA PRIVADA 
 
Compreendidos o histórico, o contexto atual das concepções políticas e 

econômicas acerca da maneira pela qual o Estado busca promover os serviços 

públicos e o reflexo no arcabouço legislativo, bem como que, ante a ineficiência do 

aparato estatal, optou-se por não restringir os serviços públicos à Administração 

Pública, na medida em que estes também são prestados pela iniciativa privada; 

imperioso se faz, agora, entender o que é o serviço público, para que, na sequência, 

se explicite quais serviços públicos podem ser prestados pelos particulares e de que 

forma tal atuação se dá. 

 

2.1. SERVIÇO PÚBLICO 
 

2.1.1 CONCEITO 
 

Não há uniformidade doutrinária a respeito da definição de serviço público, 

enquanto alguns autores optam pelo conceito amplo, outros adotam um conceito 

restrito. Inobstante tais divergências, notam-se três elementos presentes nas 

diversas definições: “o material (atividades de interesse coletivo), 

o subjetivo (presença do Estado) e o formal (procedimento de direito público)” 

(PIETRO, 2017b, p.131).  

No tocante a corrente doutrinária que adota o conceito amplo, podem-se citar 

Mário Masagão e José Cretella Júnior. O primeiro 

“considera como serviço público “toda atividade que o Estado exerce para 
cumprir os seus fins” (1968:252). Nesse conceito ele inclui a atividade 
judiciária e a administrativa; nesta o Estado exerce atividade primária, 
decidindo sobre o seu próprio procedimento, ao passo que, naquela, 
desempenha função de terceiro, ao gerenciar o procedimento das 
partes. Para ele, a atividade legislativa é própria da Administração Pública. 
No entanto, ele dá também um conceito restrito de serviço público 
administrativo, como “toda atividade que o Estado exerce para cumprir seus 
fins, exceto a judiciária”. Ainda assim, o conceito é um pouco amplo, porque 
abrange todas as atividades exercidas pela Administração Pública, sem 
distinguir a atividade jurídica (poder de polícia), a atividade material (serviço 
público) e a atividade econômica.” (PIETRO, 2017b, p.133). 
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Por sua vez, para José Cretella Júnior (1980:55-60), serviço público é “toda 

atividade que o Estado exerce, direta ou indiretamente, para a satisfação das 

necessidades públicas mediante procedimento típico do direito público”. 

Diferenciando-se dos referidos conceitos, encontra-se Hely Lopes Meirelles, 

que 

“define o serviço público como “todo aquele prestado pela Administração ou 
por seus delegados, sob normas e controles estatais, para satisfazer 
necessidades essenciais ou secundárias da coletividade, ou simples 
conveniências do Estado”. O conceito é um pouco mais restrito do que o de 
Cretella Júnior, porque, ao fazer referência à Administração e não ao 
Estado, exclui as atividades legislativa e jurisdicional. No entanto, ainda é 
amplo, porque não distingue o poder de polícia do serviço público. Vale 
dizer, abrange todas as atividades exercidas pela Administração Pública” 
(Idem).  

Para os estudiosos que adotam o conceito em sentido estrito, excluem-se das 

atividades da Administração Pública as funções legislativa e jurisidicional; segregam, 

ademais, a atividade administrativa do poder de polícia do Estado. 

Nesse sentido, assevera Celso Antônio Bandeira de Mello, para quem 

“serviço público 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” (MELLO, 
2015, p.695). 

O ilustre professor, em sua obra, ressalva a importância do serviço público, 

como “uma das mais importantes noções do direito administrativo brasileiro, porque 

tem assento constitucional especificador de um vasto campo de deveres do Estado 

Brasileiro em relação à Sociedade” (Ibidem, p. 697). 8 

Nota-se que Maria Sylvia Zanella Di Pietro critica o referido conceito, pois, 

este restringiria excessivamente o serviço público ao limitá-lo a “utilidade ou 

comodidade fruível diretamente pelos administrados”, na medida em que o conceito 

de Bandeira de Mello não consideraria os serviços públicos não usufruíveis 

diretamente pela coletividade, a exemplo “dos serviços administrativos do Estado 

                                                             
8 Observa-se que, ao abordar tal assunto, o renomado administrativista tece severas críticas ao 
movimento de privatização já exposto, ao afirmar que, sob o pretexto da “reforma do Estado” 
permitiu-se a entrada dos países cêntricos nos mercados dos países emergentes para a prática do 
“vampirismo econômico”, o qual produziu resultados “catastróficos”.   
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prestados internamente, dos serviços diplomáticos, dos trabalhos de pesquisa 

científica, os quais só por via indireta beneficiam a coletividade” (PIETRO, 2017b, 

p.134).  

No mesmo sentido restritivo se encontra Marçal Justen Filho, segundo o qual  

“serviço público é uma atividade pública administrativa de satisfação 
concreta de necessidades individuais ou transindividuais, materiais ou 
imateriais, vinculadas diretamente a um direito fundamental, insuscetíveis 
de satisfação adequada mediante os mecanismos da livre iniciativa privada, 
destinada a pessoas indeterminadas, qualificada legislativamente e 
executada sob regime de direito público” (JUSTEN FILHO, 2015, p.723). 

No tocante a relação entre serviço público e direito fundamental, o eminente 

jurista defende que “há um vínculo de natureza direta e imediata entre o serviço 

público e a satisfação de direitos fundamentais” (Ibidem, p. 725). De modo que, no 

entendimento dele, “se esse vínculo não existir, será impossível reconhecer a 

existência de um serviço público” (Idem). Ressalta-se que, ao analisar tal conceito, 

Maria Sylvia adverte que esse entendimento “é discutível, quando se pensa em 

serviços como o de navegação aérea e o de portos, dentre outros”. (PIETRO, 2017b, 

p.135) 

 Ademais, a ilustre professora também defende ser “discutível” condicionar a 

caracterização de serviço público ao fato deste ser insuscetível “de satisfação 

adequada mediante os mecanismos da livre iniciativa privada”, na medida em que 

“se pensa que os serviços sociais, como saúde, educação, cultura, assistência, 

previdência são considerados serviços públicos quando prestados pelo Estado, sem 

que isto impeça a livre iniciativa dos particulares para atuarem na mesma área” 

(Idem). Nota-se, que ao justificar tal elemento do seu conceito, Marçal defende que o 

fato de, por exemplo, saúde e educação serem prestados pelo Estado e pela 

iniciativa privada faz com que um mesmo objeto comporte dois regimes 

simultaneamente, no caso, “regime de serviço público e de atividade econômica 

privada” (JUSTEN FILHO, 2015, p.726). 

Uma vez analisado os conceitos já citados, Maria Sylvia Zanella Di Pietro 

expõe o seu conceito de serviço público, o qual é cunhado em sentido amplo, haja 

vista tratar  

“serviço público como toda atividade material que a lei atribui ao Estado 
para que a exerça diretamente ou por meio de seus delegados, com o 
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objetivo de satisfazer concretamente às necessidades coletivas, sob regime 
jurídico total ou parcialmente público”. (PIETRO, 2017b, p.140) 

Expostos tais conceitos, os quais não comportam aqui um juízo de valor maior 

e sim a compreensão do instituto em análise, insta salientar mudanças verificadas 

nos elementos integrantes do serviço público, quais sejam: o elemento subjetivo, 

porque a prestação de serviço público não mais se restringe as pessoas jurídicas 

públicas, haja vista a possibilidade dos particulares prestá-los por delegação do 

Poder Pública. E o elemento formal, já que o serviço público nem sempre está 

sujeito exclusivamente ao regime jurídico público. 

Assim, há diversas situações em que os três elementos9 não se combinam, 

conforme destacado por Jean Rivero e exposto por Maria Sylvia Zanella Di Pietro: 

“Existem necessidades de interesse geral que a autoridade atende 
satisfatoriamente, mas que nem por isso confia a órgãos públicos; e 
também pode acontecer que entidades públicas, como autarquias, 
desempenhem atividade industrial ou comercial idêntica à das empresas 
privadas similares, e que não pode ser considerada serviço público, uma 
vez que nenhuma peculiaridade distingue o seu regime do adotado no setor 
privado. Há, aí, uma dissociação dos sentidos subjetivo e material. A 
dissociação é igualmente frequente entre os dois primeiros sentidos e o 
regime jurídico de serviço público: os serviços comerciais e industriais do 
Estado são exercidos pelas empresas estatais sob regime jurídico de direito 
privado, parcialmente derrogado por normas publicísticas” (PIETRO, 2017b, 
p.137).  

                                                             

9 “ELEMENTO SUBJETIVO: O serviço público é sempre incumbência do Estado, conforme está 
expresso, aliás, no artigo 175 da Constituição Federal, e sempre depende do Poder Público (cf. 
Rivero, 1981:496):1) a sua criação é feita por lei e corresponde a uma opção do Estado; este assume 
a execução de determinada atividade que, por sua importância para a coletividade, parece não ser 
conveniente ficar dependendo da iniciativa privada; 2)a sua gestão também incumbe ao Estado, que 
pode fazê-lo diretamente (por meio dos próprios órgãos que compõem a Administração Pública 
centralizada da União, Estados e Municípios) ou indiretamente, por meio de concessão ou permissão, 
ou de pessoas jurídicas criadas pelo Estado com essa finalidade; ELEMENTO FORMAL: o regime 
jurídico a que se submete o serviço público também é definido por lei. Para determinados tipos de 
serviços (não comerciais ou industriais) o regime jurídico é de direito público (...) Quando, porém, se 
trata de serviços comerciais e industriais, o seu regime jurídico é o de direito comum (civil e 
comercial), derrogado, ora mais ora menos, pelo direito público(...); Segundo alguns autores, como 
Celso Antônio Bandeira de Mello (2011:679) e Marçal Justen Filho (2010:692), o serviço público é 
sempre prestado no regime de direito público (...); ELEMENTO MATERIAL: Quanto a esse elemento, 
parece haver unanimidade entre os autores (...),que só inclui a atividade administrativa. Todos 
consideram que o serviço público corresponde a uma atividade de interesse público. É verdade que 
muitos particulares também podem exercer atividades de interesse geral; mas há dois aspectos a 
considerar: um é o fato de raramente ser esse o seu objetivo primordial, pois o que move o particular 
é em regra o seu próprio interesse; outro aspecto é o fato de não ser suficiente o objetivo de interesse 
público para caracterizar o serviço público, pois é necessário que a lei atribua esse objetivo ao 
Estado. Daí ser correta a afirmação de que todo serviço público visa atender a necessidades 
públicas, mas nem toda atividade de interesse público é serviço público”. (PIETRO, 2017b, p.140-
141) 
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Por fim, ressaltam-se algumas constatações que aclaram o entendimento do 

assunto, uma vez considerados os conceitos divergentes expostos: 

1. A concepção de serviço público é dinâmica, uma vez que se verificou 

um aumento do seu escopo, na medida em que passou a englobar atividades 

comerciais, industriais e sociais; 

2. Há a ingerência estatal do que se entende por serviço público, porque 

este, a depender das disposições legais, pode mudar; nesse sentido, pode-se 

exemplificar as Emendas Constitucionais 8 e 5, de 1995, que alteraram os artigos 21 

e 25. Dessa forma, em que pese a relevância de critérios objetivos, em respeito à 

legalidade, as atividades entendidas como serviço público mudam de acordo com as 

alterações promovidas pelo legislador, cujo entendimento é afetado pelos ideais 

político-econômicos adotados1011;  

3. Consequentemente, a noção de serviço público depende das 

mudanças verificadas no decorrer do tempo e do local em que é elaborada, haja 

vista as influências ideológicas reverberantes na legislação de cada país; 

4. Como se observa em diversas situações do direito, não se pode atribuir 

um juízo de certo ou errado a um conceito, por este ser mais amplo ou restrito; o que 

se faz é graduar, decrescentemente, os diversos conceitos: os que abarcam as 

atividades legislativas, jurisdicionais e executivas; os que apenas incluem as 

atividades administrativas, em detrimentos das jurisdicionais e legislativas, não 

diferenciando o serviço público em relação ao poder de polícia, ao fomento e a 

intervenção; os que limitam mais a fim de diferenciar o serviço público em relação às 

outras três atividades da Administração Pública.  

 

                                                             

10 “É realmente o Estado, por meio do Poder Legislativo, que erige ou não em serviço público tal ou qual 
atividade, desde que respeite os limites constitucionais. Afora os serviços públicos mencionados na Carta 
Constitucional, outros podem ser assem qualificados contanto que não sejam ultrapassados as fronteiras pelas 
normas relativas à ordem econômica, as quais são garantidoras da livre iniciativa. É que a exploração da 
atividade econômica, o desempenho dos “serviços” pertinentes a esta esfera, assite aos particulares e não ao 
Estado. Este apenas em caráter excepcional poderá desempenhar-se empresarialmente nesta órbita” (MELLO, 
2015, p. 715-716).  
11 “Discutir serviço público conduz a enfrentar questões políticas e jurídicas essenciais. Trata-se de definir a 
função do Estado, seus limites de atuação e o âmbito reservado à livre iniciativa dos particulares. Essa é uma 
questão histórica, e cada Estado desenvolve um modelo peculiar. O elenco de serviços públicos reflete 
determinada concepção política. A Constituição de cada país identifica a disciplina adotada para o serviço 
público e a atividade econômica” (JUSTEN FILHO, 2015, p.729). 



37 
 

2.1.2. SERVIÇOS PÚBLICOS QUANTO À EXCLUSIVIDADE 
 
Uma vez compreendido no que consiste o serviço público, para que se 

analisem as formas de delegação do mesmo, é preciso saber quais serviços 

públicos são passíveis de serem executados pelos particulares e, portanto, 

delegáveis. Para tanto, elencar-se-á os serviços públicos exclusivos da 

Administração Pública (direta e indireta), haja vista que, consequentemente, 

demonstrar-se-ão, por exclusão, os demais serviços que são passíveis de 

delegação, tal classificação será exposta conforme os ensinamentos de Celso 

Antônio Bandeira de Mello. 

Nesse sentido, a Constituição elenca como serviços públicos de prestação 

obrigatória e exclusiva do Estado os de serviço postal e correio aéreo nacional (art. 

21, X) 12, os quais, portanto, não podem “ser prestados por concessão, permissão 

ou autorização” (MELLO, 2015, p. 712).  

Há também os serviços que o Estado tem obrigação de prestar e obrigação 

de conceder (concessão, permissão ou autorização): “são os serviços de 

radiodifusão sonora (rádio) ou de sons e imagens (televisão)” (Ibidem, p.713). Isso 

porque o art. 223 contempla o “princípio da complementariedade dos sistemas 

privado, público e estatal” (Idem), consequentemente, “o Estado não pode se 

ausentar de atuação direta em tal campo, nem deixar de concedê-los, pena de faltar 

um dos elementos do trinômio constitucionalmente mencionado” (Idem) 13.  

Além disso, verificam-se os serviços que o Estado tem obrigação de prestar, 

mas sem exclusividade, assim, “o Estado não pode permitir que sejam prestados 

exclusivamente por terceiros, seja a título de atividade privada livre, seja a título de 

concessão, autorização ou permissão” (Idem). São eles: os serviços de educação, 

                                                             
12 “Isso porque, ao arrolar no art. 21, competência da União quanto à prestação de serviços públicos, 
menciona, nos incisos XI e XII (letras “a” a “f”), diversos serviços. A respeito deles esclarece que a União os 
explorará diretamente “ou mediante autorização, concessão ou permissão”. Diversamente, ao referir no inciso 
X o serviço postal e o correio aéreo nacional, não concedeu tal franquia. Assim, é visível que não quis dar o 
mesmo tratamento aos vários serviços que considerou” (Mello, 2015, p. 713).  
13 Ressalta-se que Maria Sylvia não faz essa ressalva quanto à obrigatoriedade do Estado conceder alguns 
serviços, de modo que, engloba na classificação de serviços públicos exclusivos “o serviço postal e o correio 
aéreo nacional (art. 21, X), os serviços de telecomunicações (art. 21, XI), os de radiodifusão, energia elétrica, 
navegação aérea, transportes e demais indicados no artigo 21, XII, o serviço de gás canalizado (art. 25, § 2°)” 
(PIETRO, 2017b, p.149).  



38 
 

saúde, previdência social, assistência social e de radiodifusão sonora e de sons e 

imagens 14.  

Isto posto, quanto aos demais serviços, prescinde-se da prestação pela 

Administração Pública, haja vista que, o Estado não é obrigado a prestar, mas, não 

os prestando, terá de promover-lhes a prestação, mediante concessão ou 

autorização. Ressaltam-se os serviços públicos elencados no art. 21, XI e XII, da 

Constituição, os quais “o Estado tanto pode prestar por si mesmo (mediante 

administração direta ou indireta) como transferindo seu desempenho a entidade 

privada (mediante concessão ou permissão)” (MELLO, 2015, p. 713-714).  

Destaca-se que, no tocante aos serviços não exclusivos do Estado, 

subdividem-se entre: serviços públicos próprios (prestados pelo Estado) e serviços 

públicos impróprios (prestados por particulares). Quanto aos últimos,  

“ficam sujeitos a autorização e controle do Estado, como base no seu poder 
de polícia. São considerando serviços públicos, porque atendem a 
necessidades coletivas; mas impropriamente públicos, porque falta um dos 
elementos do conceito de serviço público, que é a gestão, direta ou indireta, 
pelo Estado” (PIETRO, 2017b, p.149). 

Assim, considerando a importância dos serviços públicos, o Estado sempre 
tem uma atuação próxima, seja prestando-os ou, no mínimo, fiscalizando e 
regulando a prestação realizada pelos particulares.  

 
2.2. FORMAS DE DELEGAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO15 NÃO EXCLUSIVO 

 
Os serviços públicos não exclusivos, como já demonstrado, podem ser 

prestados pelos particulares; para tanto, a Administração Pública vale-se de 

instrumentos de delegação, os quais, tradicionalmente, englobam a concessão, a 

permissão ou a autorização, conforme prescrevem  o art. 175 da Constituição 

(“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”) e os artigos 21, XI e XII: 

“Art. 21. Compete à União: 

                                                             
 
15 “É usual a expressão “delegação de serviço público” para abranger, em termos amplos, todas as diversas 
figuras por meio das quais há a transferência pelo Estado para um terceiro do exercício da função estatal 
atinente à prestação do serviço” (JUSTEN FILHO, 2015, p. 753). 
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XI - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou 
permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá 
sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros 
aspectos institucionais;  

XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou 
permissão:”. 

 Com o tempo, surgiram outras formas de delegação no arcabouço legal 

brasileiro, a exemplo das parcerias público-privadas (concessão patrocinada e 

concessão administrativa), dos contratos de gestão com as organizações sociais, 

das franquias, dos consórcios públicos e convênios de cooperação.16 

 Considerando que cada forma de delegação possui peculiaridades que 

restringem a sua utilização, a seguir, expor-se-á uma breve explicação dos referidos 

instrumentos de delegação, para que, posteriormente, possa-se demonstrar, à luz 

dos critérios objetivos existentes, quando é cabível cada forma de delegação e 

quando é conferida discricionariedade ao administrador público para a escolha da 

forma de delegação em questão.  

 

2.2.1 CONCESSÃO 

A concessão, instituto tradicional do direito público, sofreu alterações a fim de 

contemplar a diversas situações, de modo que, atualmente, comporta várias 

modalidades, as quais possuem peculiaridades o que justifica abordá-las 

separadamente. 

Sem prejuízo, visando à compreensão do instituto como um todo, oportuna se 

faz a conceituação, em sentido amplo; assim, a concessão é o  
“contrato administrativo pelo qual a Administração confere ao particular a 
execução remunerada de serviço público, de obra pública ou de serviço de 
que a Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ou lhe cede 
o uso de bem público, para que o explore pelo prazo e nas condições 
regulamentares e contratuais.” (PIETRO, 2017a, p.133) 

Dessa forma, no tocante ao objeto da concessão, verificam-se diversas  

modalidades subordinadas a regime jurídico parcialmente diferenciado: 

                                                             
16 “Uma tendência marcante da atualidade consiste na conjugação de esforços e recursos entre as entidades 
estatais e a iniciativa privada, visando a ampliar a eficácia na utilização dos recursos econômicos e a gerar 
serviços públicos mais eficientes, dotados de maior qualidade e com menor custo. (...). Há inúmeros institutos 
jurídicos que traduzem essa tendência, alguns deles conhecidos desde há muito e outros mais recentes. 
Grande parte desse institutos apresenta natureza contratual” (JUSTEN FILHO, 2015. P. 753).  
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“a) concessão de serviço público, em sua forma tradicional, disciplinada 
pela Lei no 8.987/95; a remuneração básica decorre de tarifa paga pelo 
usuário ou outra forma de remuneração decorrente da própria exploração 
do serviço; 
b) concessão patrocinada, que constitui modalidade de concessão de 
serviço público, instituída pela Lei no 11.079/04, como forma de parceria 
público-privada; nela se conjugam a tarifa paga pelos usuários e a 
contraprestação pecuniária do concedente (parceiro público) ao 
concessionário (parceiro privado); 
c) concessão administrativa, que tem por objeto a prestação de serviço de 
que a Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, podendo 
envolver a execução de obra ou fornecimento e instalação de bens; está 
disciplinada também pela Lei no 11.079/04; nessa modalidade, a 
remuneração básica é constituída por contraprestação feita pelo parceiro 
público ao parceiro privado; 
d) concessão de obra pública, nas modalidades disciplinadas pela Lei 
no 8.987/95 ou pela Lei no 11.079/04; 
e) concessão de uso de bem público, com ou sem exploração do bem, 
disciplinada por legislação esparsa” (PIETRO, 2017b, p.133).  

Assim, conforme será exposto a seguir, a depender da modalidade de 
concessão no caso concreto, alteram-se também as opções de formas de delegação 
aceitáveis.  

 
2.2.1.1 CONCESSÃO COMUM SERVIÇO PÚBLICO 

 

Em virtude da criação das denominadas parceiras-público privadas, “a 

modalidade tradicional de concessão de serviço público passou a ser denominada 

comum” (JUSTEN FILHO, 2015, p. 756). 

O principal aspecto caracterizador dessa modalidade de concessão é o fato 

de a remuneração ao particular provir do valor pago pelo usuário ou de outra forma 

fruto da exploração do serviço, neste último caso, a exemplo do que ocorre com a 

concessão de rádio e televisão, quando a remuneração decorre dos serviços 

publicitários17.  

Notam-se, assim, algumas definições na doutrina. Vejamos,  

Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro, 

                                                             
17 “É o que sucede nas concessões de rádio e televisão (radiodifusão sonora ou de sons e imagens), em que o 
concessionário se remunera pela divulgação de mensagens publicitárias cobradas dos anunciantes. Não se 
trata de tarifas e quem paga por isso não será necessariamente um “usuário”. Mas há, aí, igualmente, 
exploração do próprio serviço público” (Mello, 2015, p. 726).  



41 
 

“Concessão de serviço público é o contrato administrativo pelo qual a 
Administração Pública delega a outrem a execução de um serviço público, 
para que o execute em seu próprio nome, por sua conta e risco, 
assegurando-lhe a remuneração mediante tarifa paga pelo usuário ou outra 
forma de remuneração decorrente da exploração do serviço” (PIETRO, 
2017a, p.137).  

 Para Celso Antônio Bandeira de Mello, a 
“concessão de serviço público é o instituto através do qual o Estado atribuí 
um serviço público a alguém que aceita prestá-lo em nome próprio, por sua 
conta e risco, nas condições fixadas e alteráveis unilateralmente pelo Poder 
Público, mas são garantia contratual de um equilíbrio-financeiro, 
remunerando-se pela própria exploração do serviço, em geral e 
basicamente cobradas diretamente dos usuários do serviço” (MELLO, 2015, 
p. 725-726). 

Por usa vez, Marçal Justen Filho define concessão comum de serviço público 

como o  

“contrato plurilateral18 de natureza organizacional19 e associativa20, por 
meio do qual a prestação de um serviço público é temporariamente 
delegada pelo Estado a um sujeito privado que assume seu desempenho 
diretamente em face dos usuários, mas sob controle estatal e da sociedade 
civil, mediante remuneração extraída do empreendimento” (JUSTEN FILHO, 
2015, p. 756). 

Tais conceitos, em que pese algumas diferenças, compartilham da mesma 
ideia, indicando, sempre, por exemplo, o aspecto no tocante a remuneração. 

 
2.2.1.2. PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 
 

A expressão parceria público-privada, conforme determinado pela Lei 

no 11.079/04, compreende o contrato administrativo em duas modalidades de 

concessão, quais sejam, patrocinada ou administrativa. 

Pelo artigo 2°, § 1o, “concessão patrocinada é a concessão de serviços 

públicos ou de obras públicas de que trata a Lei no 8.987, de 13-2-95, quando 

envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários, contraprestação pecuniária 

do parceiro público ao parceiro privado”. 

                                                             
18 “o contrato é pactuado entre três partes, que são (a) o poder concedente, (...), (b) a sociedade, e (c) o 
particular (concessionário) (JUSTEN FILHO, 2015. P. 756).  
19 “se institui uma estrutura de bens e um conjunto de pessoas visando ao desempenho de atividade de 
interesse comum das partes” (Ibidem, p. 757).  
20 “a prestação de serviço público adequado e satisfatório se configura como um objetivo comum, 
compartilhado pelo Estado, pela sociedade civil e pelo concessionário. A concessão é um meio de obter a 
colaboração dos particulares no desempenho de serviços públicos” (Idem).  
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E, pelo § 2o, “concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços 

de que a Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva 

execução de obra ou fornecimento e instalação de bens”.  

De forma global, parceria público-privada corresponde ao 
“contrato administrativo de concessão que tem por objeto (a) a execução de 
serviço público, precedida ou não de obra pública, remunerada mediante 
tarifa paga pelo usuário e contraprestação pecuniária do parceiro público, 
ou (b) a prestação de serviço de que a Administração Pública seja a usuária 
direta ou indireta, com ou sem execução de obra e fornecimento e 
instalação de bens, mediante contraprestação do parceiro público” 
(PIETRO, 2017b, p. 351).  

A importância desta forma de delegação tem aumento, haja vista a maior 
recorrência de sua utilização. 

  
2.2.1.2.1. CONCESSÃO PATROCINADA 

 

A concessão patrocinada trata-se de contrato administrativo em que a 

Administração Pública, ou quem lhe faça às vezes, delega ao particular a execução 

de um serviço público, podendo ser “precedida ou não de obra pública, para que o 

execute, em seu próprio nome, mediante tarifa paga pelo usuário, acrescida de 

contraprestação pecuniária paga pelo parceiro público ao parceiro privado” (Ibidem, 

p. 352).  

Nota-se que a concessão patrocinada diferencia-se da concessão de serviço 

público comum, principalmente, pela forma em que se dá a remuneração. Porém, 

caso a concessão tradicional preveja subsídio pelo poder público (artigo 17 da Lei 

no 8.987/95), tal diferença desaparece. 

Assim, cometeria excessiva simplificação quem diferencia a PPP apenas no 

tocante a remuneração, haja vista que este instituto é dotado de outras 

peculiaridades que o separam flagrantemente das concessões comuns, podendo-se 

citar que em relação  

“(a) aos riscos que, nas parcerias público-privadas, são repartidos com o 
parceiro público, (b) às garantias que o poder público presta ao parceiro 
privado e ao financiador do projeto, e (c) ao compartilhamento entre os 
parceiros de ganhos econômicos decorrentes da redução do risco de crédito 
dos financiamentos utilizados pelo parceiro privado” (PIETRO, 2017b, p. 
352).  

 É prudente, portanto, a consideração de todos esses aspectos 
diferenciadores que auxiliam na própria compreensão das referidas formas de 
delegação (concessão comum e parceria público-privada). 
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2.2.1.2.2. CONCESSÃO ADMINISTRATIVA 
 

Nos termos do artigo 2o, § 2o, da Lei no 11.079, “concessão administrativa é o 

contrato de prestação de serviços de que a Administração Pública seja a usuária 

direta ou indireta, ainda que envolva a execução de obra ou fornecimento e 

instalação de bens”. 

O Objeto do contrato, conforme o referido conceito, “é a prestação de serviço 

de que a Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, podendo ou não 

abranger a execução de obra e o fornecimento e instalação de bens” (PIETRO, 

2017b, p.356).  

Nota-se que  
“a interpretação sistemática da lei no  11.079 permite concluir que a 
concessão administrativa tanto pode ter, eventualmente, por objeto a 
execução material de atividade (aproximando-se da empreitada), como a 
gestão de serviço público (como na concessão de serviço público comum e 
na concessão patrocinada), que é o real objetivo do legislador” (Ibidem, p. 
357).  

Em que pese a principal forma de remuneração ser a contraprestação paga 

pela Administração, não há óbice para que “o concessionário receba recursos de 

outras fontes de receitas complementares, acessórias, alternativas ou decorrentes 

de projetos associados” (PIETRO, 2017b, p.358). Não se admitindo, porém, que a 

remuneração seja “integralmente proveniente dos cofres públicos (...), já que essa é 

a solução típica para os contratos de colaboração” (JUSTEN FILHO, 2015, p. 833).  

Assim, em observância à necessidade de se assegurar a viabilidade 

econômica da prestação dos serviços objetos da concessão, admitem-se formas 

adicionais de remuneração, vedando-se apenas que a totalidade da contraprestação 

pecuniária decorra de recursos públicos.   

 

2.2.1.2.3. CONCESSÃO DE OBRA PÚBLICA 
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É o contrato administrativo em que a execução da obra pública21 é transferida 

para outrem, por conta e risco deste, e cuja remuneração é arcada pelos próprios 

beneficiários da obra ou é fruto da exploração da obra, seja em relação aos serviços 

que esta proporciona ou no tocante as utilidades da mesma. 

Nota-se que a remuneração ao concessionário da obra não é custeada pela 

Administração, e sim pelos “futuros usuários, por meio de contribuição de melhoria 

ou por meio de tarifas fixadas no contrato” (PIETRO, 2017b, p.375).  

 

2.2.1.2.3.4. CONCESSÃO DE USO 
 
É o contrato administrativo em que a Administração Pública permite que 

terceiros detenham o uso privativo de bem público, de acordo com a destinação22 

deste. 

Tal instrumento delegatório é adequado quando  
“a utilização do bem público objetiva o exercício de atividades de utilidade 
pública de maior vulto e, por isso mesmo, mais onerosas para o 
concessionário. Este assume obrigações perante terceiros e encargos 
financeiros elevados, que somente se justificam se ele for beneficiado com 
a fixação de prazos mais prolongados, que assegurem um mínimo de 
estabilidade no exercício de suas atividades” (PIETRO, 2017b, p. 869). 

A fixação do prazo visa, assim, resguardar também o interesse do 
concessionário, fator esse essencial para que haja atratividade econômica e, 
portanto, para que se concretize a atuação conjunta entre poder público e iniciativa 
privada.  

 
2.2.1.3. PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO 

 

                                                             
21 “obra pública (...) é a construção, reparação, edificação ou ampliação de um bem imóvel 
pertencente ou incorporado ao domínio público. As obras públicas podem ser executadas diretamente 
pelo Poder Público ou por suas entidades auxiliares, sejam elas de Direito Público, como as 
autarquias, sejam elas de Direito Privado, como as empresas públicas e sociedades de economia 
mista (“execução direta”). Podem ainda (...) ser contratadas com terceiros (“execução indireta”) que, 
dessarte, as realizarão para o Poder Público ou para as citadas pessoas de sua Administração 
indireta” (MELLO, 2015, p. 720). 
22 ”No caso de bens destinados à utilização privativa, o uso tem que atender a essa destinação. (...) 
Quando a concessão implica utilização de bem de uso comum do povo, a outorga só é possível para 
fins de interesse público. (...) A utilização que ele exercer terá que ser compatível com a destinação 
principal do bem ou atender a outro fim de interesse coletivo” (PIETRO, 2017b, p. 869).  
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A permissão de serviço público é “outra modalidade de prestação indireta dos 

serviços públicos através de pessoa de Direito Privado” (MELLO, 2015, p.782). 

Tradicionalmente, é entendida como “ato unilateral, discricionário e precário, 

pelo qual o Poder Público transfere a outrem a execução de um serviço público, para 

que o exerça em seu próprio nome e por sua conta e risco, mediante tarifa paga pelo 

usuário” (PIETRO, 2017b, p.347). 

Nesse sentido, também conceitua Celso Antônio Bandeira de Mello, para 

quem, a permissão de serviço público é  
“ato unilateral e precário, intuitu personae, através do qual o Poder Público 
transfere a alguém o desempenho de um serviço público de sua alçada, 
proporcionado, à moda do que faz na concessão, a possibilidade de 
cobrança de tarifas dos usuários.” (MELLO, 2015, p. 783).  

Dessa forma, em relação à forma de constituição, enquanto a concessão 

decorre de um acordo de vontades, a permissão é fruto de ato unilateral. Ademias, a 

precariedade23 é elemento constituído da permissão e não da concessão. 

Tendo em vista o caráter precário da permissão, esta é recomendável, em 

geral, quando  
 “a) o permissionário não necessitasse alocar grandes capitais para o 
desempenho do serviço; b) poderia mobilizar, para diversa destinação e 
sem maiores transtornos, o equipamento utilizado; ou, ainda, quando c) o 
serviço não envolvesse implantação física de aparelhamento que adere ao 
solo, ou, finalmente, quando d) os riscos da precariedade a serem 
assumidos pelo permissionário fossem compensáveis seja pela 
rentabilidade do serviço, seja pelo curto prazo em que se realizaria a 
satisfação econômica almejada (MELLO, 2015, p. 783).  

Ademais, incluem-se dentre as situações em que a permissão é 

recomendável, segundo Hely Lopes Meirelles, aquelas em que os serviços admitidos 

são 
“transitórios, ou mesmo permanentes, mas que exijam frequentes 
modificações para acompanhar a evolução da técnica ou as variações do 
interesse público, tais como o transporte coletivo, o abastecimento da 
população e demais atividades cometidas a particulares, mas dependentes 
de controle estatal” (MEIRELLES, 2005, p. 383).  

                                                             
23 “Dita precariedade significa, a final, que a Administração dispõe de poderes para, flexivelmente, estabelecer 
alterações ou encerrá-la, a qualquer tempo, desde que fundadas razões de interesse público o aconselhem, 
sem obrigações de indenizar o permissionário. Esta última característica, alias, é apontada como grane ponto 
de antagonismo entre a permissão e a concessão de serviço público, na qual o Poder Público também pode, 
por igual fundamento, alterar ou eliminar o vínculo que travara com o concessionário, ficando, todavia, 
assujeitado a indenizá-lo pelos agravos econômicos que destarte lhe cause” (Mello, 2015, p. 784); “a 
precariedade da permissão (...) não elimina o dever de a Administração observar o princípio da 
proporcionalidade, nem implica na ausência de limites as decisões administrativas” (JUSTEN FILHO, 2015. P. 
840).  
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Assim, o caráter temporal do serviço (transitório ou permanente), segundo o 
autor, fica em segundo plano, sendo de maior importância para se recomendar a 
forma de delegação permissão a necessidade de aprimoramentos frequentes para 
que o interesse público seja satisfatoriamente atendido.  

 

2.2.1.4. AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO 
 

A autorização de serviço público configura-se como ”ato unilateral, 

discricionário e precário pelo qual o poder público delega a execução de um serviço 

público de sua titularidade, para que o particular o execute predominantemente em 

seu próprio benefício” (PIETRO, 2017b, p. 348), a exemplo da autorização de 

serviços de energia elétrica (artigo 7o da Lei no 9.074, de 7-7-95). Ressalta-se, 

assim, que o serviço é prestado “no interesse exclusivo ou predominante do 

beneficiário” (Ibidem, p.349), o que inviabiliza a competição, motivo pelo qual não é 

caso de licitação. 

Por fim, aqui se aplicam as considerações ao estabelecimento de prazo já 

feito em relação à permissão de serviço público, bem como os aspectos 

caracterizadores de um ato precário. 

 

2.2.2. CONTRATO DE GESTÃO 
 

 Pela expressão “contrato de gestão” encontram-se acepções distintas, 

dificultando-se, assim, a formulação de um conceito global. 24 Dessa forma, 

diferenciar-se-ão as duas modalidades de contrato de gestão. “Há aqueles firmados 

internamente entre entidades integrantes da Administração Pública e há aqueles 

envolvendo entidades privadas (integrantes do terceiro setor)”. (JUSTEN FILHO, 

2015, p. 460).  

Nota-se, portando, que 

“O contrato de gestão tem sido utilizado como forma de ajuste entre, 
de um lado, a Administração Pública Direta e, de outro, entidades da 
Administração Indireta ou entidades privadas que atuam paralelamente ao 
Estado e que poderiam ser enquadradas, por suas características, como 
entidades paraestatais.” (PIETRO, 2017b, p. 386).  

                                                             
24 “não existe definição legal genérica para identificar o que se pretenda sob tal nomen juris.” (MELLO, 
2015, p. 229).  
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Fica patente, assim, a amplitude desta forma de gestão, haja vista a 
possibilidade de utilizá-la em situações diferentes e a necessidade de se especificar, 
em cada caso, qual a modalidade de contrato de gestão no caso concreto, o que se 
faz indicando quais são as partes envolvidas.  

 

2.2.2.1. CONTRATO DE GESTÃO INTERNO 
 

Previsto implicitamente no § 8o no artigo 37 da Constituição, é o instrumento 

pelo qual as entidades pertinentes a Administração pública pactuam a fim de 

diminuir a intensidade do controle interno e de promover maior eficiência na 

prestação do serviço. Para tanto, estabelecem-se metas e procedimentos aplicáveis 

a determinada entidade, a qual, ao cumprir as metas, recebe, como contrapartida, 

algum benefício concedido pelo Poder Público. 

Assim, 

“a Administração Central “concede” à autarquia ou fundação maior liberdade 
de ação, isto é, mais autonomia, com a dispensa de determinados 
controles, e assume o “compromisso” de repasse regular de recursos em 
contrapartida do cumprimento por estas de determinado programa de 
atuação, com metas definidas e critérios precisos de avalia-las, pena de 
sanções a serem aplicadas ao dirigente da autarquia ou fundação (...) se, 
injustificadamente, o descumprir.” (MELLO, 2015, p. 232).  

Conforme se verifica nos Decretos nos 2.487 e 2.488, ambos de 2-2-98, uma 

vez atendido os requisitos ao celebrar o contrato de gestão, as autarquias e 

fundações poderão qualificar-se como agências executivas. 

 

Ressalta-se que, além das entidades da Administração Indireta, o contrato de 

gestão também pode ser “com órgãos (sem personalidade jurídica) da própria 

Administração Direta. (...). Em qualquer caso, o objetivo é definir metas de 

desempenho, ampliar a autonomia e permitir o controle de resultado em função das 

metas estabelecidas” (PIETRO, 2017b, p. 387).  

Insta salientar que a natureza jurídica contratual do instrumento em análise é 

refutada quando este for realizado com órgão da Administração direta. Haja vista 

que o contrato 
“pressupõe um acordo de vontades entre pessoas dotadas de capacidade, 
ou seja, titulares de direitos e obrigações. Como os órgãos da 
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Administração Direta não são dotados de personalidade jurídica, mas atuam 
em nome da pessoa jurídica em que estão integrados, os dois signatários 
do ajuste estarão representando exatamente a mesma pessoa jurídica. E 
não se pode admitir que essa mesma pessoa tenha interesses contrapostos 
defendidos por órgãos diversos. Por isso mesmo, esses contratos 
correspondem, na realidade, quando muito, a termos de compromisso 
assumidos por dirigentes de órgãos, para lograrem maior autonomia e se 
obrigarem a cumprir metas. Além disso, as metas que se obrigam a cumprir 
já correspondem àquelas que estão obrigados a cumprir por força da 
própria lei que define as atribuições do órgão público; a outorga de maior 
autonomia é um incentivo ou um instrumento que facilita a consecução das 
metas legais.25 

Mesmo em se tratando de contrato de gestão entre entidade da 
Administração Indireta e o Poder Público, a natureza efetivamente 
contratual do ajuste pode ser contestada, tendo em vista que a existência 
de interesses opostos e contraditórios constitui uma das características 
presentes nos contratos em geral e ausente no contrato de gestão, pois é 
inconcebível que os interesses visados pela Administração Direta e Indireta 
sejam diversos. É incontestável que a sua natureza se aproxima muito mais 
dos convênios do que dos contratos propriamente ditos”  (PIETRO, 2017b, 
p. 388).  

É imperioso, portanto, analisar, no caso concreto, as partes envolvidas e a 
natureza da relação estabelecida, não bastando atribuir o nome de contrato de 
gestão interno para que este se configure.  

 
 

2.2.2.2. CONTRATO DE GESTÃO EXTERNO 
 
Pelo disposto na Lei no 9.637, de 15-5-98, a qual disciplinou as organizações 

sociais, o contrato de gestão externo é “o instrumento para estabelecer-se um 

vínculo jurídico entre a organização social e a Administração Pública” (PIETRO, 

2017b, p. 387), ou seja, é o “vínculo jurídico travado com pessoa de Direito Privado 

alheia ao aparelho estatal” (MELLO, 2015, P. 240).  

Dessa forma, a Administração Pública estabelece metas a serem observadas 

pela entidade, a qual, em contrapartida, recebe do Poder Público auxílio, por meio 

da cessão de bens público, de recursos orçamentários e de servidores públicos. 

Diversamente do contrato de gestão interno que promove maior autonomia a 

entidade; no contrato de gestão externo, a organização social tem sua autonomia 

                                                             
25 “Em comparação livre, pode-se dizer que, assim como os braços e as pernas de uma pessoa são partes que 
dela não se distinguem, do mesmo modo, os vários órgãos do Estado – ao contrário da Administração indireta, 
que se constituem em pessoas auxiliares do Estado, também dele não se distinguem. Assim como seria uma 
hipótese absurda a suposição de um contrato travado entre a cabeça de uma pessoa biológica com o pé desta 
pessoa (para que desse pontapés em algo) (...), também seria equivalente absurdo imaginar-se órgãos de uma 
mesma pessoa travando contratos uns com os outros” (MELLO, 2015, P. 238).  
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limitada, na medida em que se subordina as exigências estabelecidas no contrato de 

gestão. 

Por fim, destaca-se que o contrato de gestão em análise pode 
“gerar a delegação à organização social da prestação de um serviço 
público. Mas não configura uma concessão de serviço público, que é um 
contrato típico em que o concessionário atua visando lucro. A organização 
social não visa ao lucro e, se vier a obter resultados econômicos positivos, 
não poderá deles se apropriar. Estará obrigada a aplicar os resultados 
obtidos na própria atividade desenvolvida. Esse contrato de gestão, não 
pode envolver atividades econômicas, tipicamente privadas e orientadas à 
acumulação lucrativa egoística. A atuação empresarial, reservada 
preferencialmente aos particulares, não é o campo dos contratos de gestão 
e das organizações sociais” (JUSTEN FILHO, 2015, p. 461).  

 Assim, a existência de delegação e aferição de resultados financeiros 
positivos não desnatura tal forma de delegação transformando-a em concessão de 
serviço público. Uma vez que, o referido resultado financeiro não passa a integrar o 
patrimônio de terceiros, na medida em que é destinado para a própria atividade 
desenvolvida em questão.  

 
2.2.3. CONVÊNIO 
 

A doutrina apresenta, dentre os elementos caracterizadores do convênio, o 

fato deste constituir-se de uma relação colaborativa entre os envolvidos, de seu 

objetivo ser o interesse coletivo e ausência do cunho lucrativo. Todavia, há 

divergência no tocante a natureza jurídica do convênio, há quem defenda trata-se de 

um contrato, com peculiaridades, e há os que refutam tal posicionamento. Vejamos: 

Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro,  
“o convênio (...) não constitui modalidade de contrato, embora seja um dos 
instrumentos de que o Poder Público se utiliza para associar-se com outras 
entidades públicas ou com entidades privadas. 

Define-se o convênio como forma de ajuste entre o Poder Público e 
entidades públicas ou privadas para a realização de objetivos de interesse 
comum, mediante mútua colaboração.” (PIETRO, 2017b, p. 389) 26 

                                                             
26 O convênio tem em comum com o contrato o fato de ser um acordo de vontades. Mas é um 

acordo de vontades com características próprias. Isto resulta da própria Lei no 8.666/93, quando, no 
art. 116, caput, determina que suas normas se aplicam aos convênios “no que couber”. Se os 
convênios tivessem natureza contratual, não haveria necessidade dessa norma, porque a aplicação 
da Lei já decorreria dos artigos 1o e 2o. As diferenças que costumam ser apontadas entre contrato e 
convênio são as seguintes: a) no contrato, os interesses são opostos e contraditórios, enquanto no 
convênio são recíprocos (...); b) os entes conveniados têm objetivos institucionais comuns e se 
reúnem, por meio de convênio, para alcançá-los (...); c) no convênio, os partícipes objetivam a 
obtenção de um resultado comum (...); d) no convênio, verifica-se a mútua colaboração, que pode 
assumir várias formas, como repasse de verbas, uso de equipamentos, de recursos humanos e 
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Marçal Justen filho, defendendo a natureza contratual do convênio com 

peculiaridades, sustenta que 
“o convênio público consiste numa avença em que dois ou mais sujeitos, 
sendo ao menos um deles integrante da Administração Pública, 
comprometem-se a atuar de modo conjugado para a satisfação de 
necessidades de interesse coletivo, sem intendo de cunho lucrativo. (...). O 
convênio é uma espécie de contrato administrativo e a ele se aplicam 
algumas das regras próprias das contratações administrativa. (...) o 
convênio é um contrato associativo de cunho organizacional. Isso significa 
que a prestação realizada por uma das partes não se destina a ser 
incorporada ao patrimônio da outra. As partes do convênio assumem 
direitos e obrigações visando a realização de um fim comum. Diversamente 
se passa com a maioria dos contratos administrativos, que apresentam 
cunho cumulativo: as partes se valem da contratação para produzir a 
transferência entre si da titularidade de bens e interesses. (...). Os contratos 
administrativos comportam, usualmente, apenas duas partes. Já os 
convênios podem ser integrados por um número superior de partes, à 
semelhança do que se passa com os contratos associativos do direito 
privado” (FILHO, 2015, p. 454-455).  

Por fim, destaca-se a posição do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, 

para quem o contrato abarca duas modalidades, sendo que, o convênio se enquadra 

em uma delas. Nesse sentido, assevera que: 

“O contrato, como instituto da Teoria Geral do Direito, compreende duas 

modalidades básicas: a dos contratos em que as partes se compõem para 
atender a interesses contrapostos e que são satisfeitos pela ação recíproca 

delas e os contratos em que, inversamente, as partes se compõem pela 

comunidade de interesses, pela finalidade comum que as impulsina. (...) os 

convênios e os consórcios correspondem a contratos do segundo tipo – ou 

seja, daqueles em que as partes têm interesses e finalidades comuns”. 

(MELLO, 2015, p. 686).  

 

No tocante a realização do convênio entre entidades públicas e particulares, 

ressalta-se que tal situação foi limitada pela Lei n° 13.019, de 31-7-14; segundo a 

qual, permitir-se-á os convênios apenas entre os entes federados, exceto quando 
                                                                                                                                                                                              
materiais, de imóveis, de know-how e outros; por isso mesmo, no convênio não se cogita de preço ou 
remuneração, que constitui cláusula inerente aos contratos; e) dessa diferença resulta outra: no 
contrato, o valor pago a título de remuneração passa a integrar o patrimônio da entidade que o 
recebeu, sendo irrelevante para o repassador a utilização que será feita do mesmo; no convênio, se o 
conveniado recebe determinado valor, este fica vinculado à utilização prevista no ajuste (...); g) em 
decorrência disso, há uma outra distinção feita por Edmir Netto de Araújo (1992:146): “a ausência de 
vinculação contratual, a inadmissibilidade de cláusula de permanência obrigatória (os convenentes 
podem denunciá-lo antes do término do prazo de vigência, promovendo o respectivo encontro de 
contas) e de sanções pela inadimplência (exceto eventuais responsabilidades funcionais que, 
entretanto, são medidas que ocorrem fora da avença) ” (PIETRO, 2017b, p. 389-390).  
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houver expressa previsão. Consequentemente, somente na área da saúde admite-

se a realização de convênio entre entes particulares e públicos (art. 199, CF).  

Nota-se que, quando admitido, o convênio não é o instrumento para que se 

realize a delegação de serviços públicos, e sim uma forma de fomento, ou seja, 

geralmente quando o Estado quer estimular a iniciativa privada de interesse público, 

para tanto, são utilizados, por exemplo, incentivos financeiros e fiscais (PIETRO, 

2017b, p. 391).  

 

2.2.4. CONSÓRCIO ADMINISTRATIVO 
 

O consórcio administrativo ou público é fruto de um acordo de vontades 

associativos semelhante ao convênio, porém com algumas peculiaridades que os 

diferenciam. 

O contrato de consórcio público, que dará origem ao sujeito de direito 

denominado de consórcio público, é mais abrangente do que o convênio, na medida 

em que objetiva a organização de uma estrutura composta de bens e pessoas, a 

qual é caracterizada pela permanência e estabilidade, em contraponto, portanto, ao 

convênio que se trata apenas de uma cooperação precária e que não produz efeitos 

organizacionais, visando apenas a atuação unida dos associados. 

Consequentemente, considerando tal amplitude, a constituição de um consórcio 

público exige a observância de mais requisitos formais, a exemplo da necessidade 

de autorização legislativa. 

Ademais, ressalta-se que o consórcio público, deferentemente do convênio, 

limita-se a entes federativos, não tendo, portanto, a possibilidade de participação de 

particulares. 

Nesse sentido, Maria Sylvia Zanella Di Pietro enfatiza que 
 “Doutrinariamente, consórcio administrativo é o acordo de vontades entre 
duas ou mais pessoas jurídicas públicas da mesma natureza e mesmo nível 
de governo ou entre entidades da administração indireta para a consecução 
de objetivos comuns. 

Desvirtuando inteiramente um instituto que já estava consagrado no direito 
brasileiro, principalmente como forma de ajuste entre Municípios para 
desempenho de atividades de interesse comum, a Lei no 11.107, de 6-4-05, 
veio estabelecer normas sobre consórcio, tratando-o como pessoa jurídica, 
com personalidade de direito público ou de direito privado” (PIETRO, 2017b, 
p. 396).  
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Nesse sentido, Celso Antônio Bandeira de Mello assevera que 
Os “consórcios públicos (...) são contratos realizados entre as pessoas de 
Direito Público de capacidade política, isto é, entre União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, em vista da realização de atividades públicas de 
interesse comum, e dos quais resultará uma pessoa jurídica que os 
congregará. (...). Dependendo da forma como se organizarem, os 
consórcios terão personalidade jurídica de Direito Privado (o que é autêntica 
aberração) sem fins lucrativos ou de Direito Público” (MELLO, 2015, p. 687). 

Insta salientar que, o fato de possuir personalidade de Direito Privado, não 

isenta o consórcio público de observar algumas normas de Direito Público, haja vista 

que tal instituto congrega o interesse público, bem como recursos e servidores do 

Estado. Dessa forma, atender-se-á, por exemplo, à exigência de realização de 

licitação, bem como submeter-se-á ao controle de suas contas. 

De forma a explicitar as diferenças entre o consórcio cuja personalidade 

jurídica é de direito público e o que a mesma é de direito privado, Marçal Justen 

Filho, elaborou conceitos diferentes para amplas, vejamos: 
“o consórcio público com personalidade jurídica de direito público consiste 
numa associação pública entre entes políticos diversos, constituída a partir 
de autorizações legislativas, investida na titularidade de atribuições e 
poderes públicos para relações de cooperação federativa, tendo por objeto 
o desenvolvimento de atividades permanentes contínuas27”  (JUSTEN 
FILHO, 2015, p. 286).  

“consórcio público com personalidade jurídica de direito privado consiste 
numa pessoa jurídica sem fins lucrativos econômicos, forma exclusivamente 
por entre da Federação, para desenvolver relações de cooperação 
federativa”. (Ibidem, p. 302) 

Ademais, quando se constitui um consórcio público com personalidade de 

direito privado, a ele não pode ser conferido, diferentemente do consórcio publico 

com personalidade de direito público, “os poderes autorizativos cuja atribuição se faz 

em vista da existência de uma manifestação propriamente estatal” (Idem), a exemplo 

das competências regulatórias.  

 

2.2.5 FRANQUIA  
 

                                                             
27 “somente há cabimento na criação de um consórcio público quando existir a necessidade d e 
instituição de uma estrutura organizacional própria, destina a atuar de modo contínuo e permanente. 
Como regra, não há cabimento em criar um consórcio público para executar uma obra pública, 
mesmo quando diversos entes estatais colaborem com a sua execução. Nesses casos, a solução 
será realizar um convênio, com o repasse de recursos de uma esfera para outra”. (JUSTEN FILHO, 
2015, p. 270).  
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O instituto da franquia é amplamente adotado no setor empresarial privado, 

ao passo que, pela sua própria natureza, encontra limitações no âmbito da 

Administração Pública. 

A Lei nº 8.955, de 15-12-1994 disciplina e conceitua a franquia empresarial 

(art. 2°), carecendo, portanto, uma abordagem legal com relação ao direito público. 

Consequentemente, valiosos são os ensinamentos doutrinários verificados. 

Dessa forma, Maria Sylvia Zanella Di Pietro destaca alguns ensinamentos. De 

acordo com “Guyenot (1977:21) (...) o franchising se define como a concessão de 

uma marca de produtos ou de serviços à qual se agregam a concessão do conjunto 

de métodos e meio de venda” (PIETRO, 2017a, p. 251).  

Por sua vez, conforme explicitado pela Corte de Apelação de Paris, em 28-4-

1978: 

“o franchising se define como um método de colaboração entre duas ou 
várias empresas comerciais, uma franquiadora, outra franquiada, pelo qual 
a primeira, proprietária de um nome ou de uma razão social conhecidos, 
siglas, símbolos, marca de fábrica, de comércio ou de serviços, bem como 
de savoir-faire particular, coloca à disposição da outra o direito de utilizar, 
mediante um pagamento ou outra vantagem, uma coleção de produtos ou 
de serviços, originais ou específicos, para os explorar obrigatoriamente e 
totalmente segundo técnicas comerciais experimentadas, desenvolvidas e 
periodicamente recicladas, de uma maneira exclusiva, para o fim de realizar 
um melhor impacto sobre um mercado considerado e de obter um 
desenvolvimento acelerado da atividade comercial das empresas 
envolvidas; esse contrato pode ser acompanhado de uma ajuda industrial, 
comercial ou financeira, permitindo a integração na atividade comercial do 
concedente franquiador em benefício do franquiado iniciado em uma 
atividade técnica original e num savoir-faire fora do comum, permitindo a 
manutenção da imagem de marca do serviço ou do produto vendido e o 
desenvolvimento da clientela por menor custo e com uma maior 
rentabilidade para as duas partes, que conservam juridicamente uma 
independência total”.” (NEWTON, Silveira, 1990, p. 160-161 apud PIETRO, 
2017a, p. 252).  

Pela análise do conceito, nota-se que algumas das características da franquia 

não se coadunam, em geral, com o regime de direito público vigente na relação com 

a Administração Pública. Essa constatação se deve, primeiramente, porque, na 

franquia, o franqueador estabelece métodos de organização e trabalho ao 

franqueado, o que na faz sentido quando o franqueador é a Administração Pública, 

haja vista que esta utilizar-se-ia da franquia, justamente pelo fato de o Estado 

possuir características que comprometem a eficiência no exercício de uma atividade, 

a exemplo da burocracia, logo, estranhar-se-ia replicar um processo, quando este é 
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criticável e não um modelo de sucesso a ser seguido. Logo, embora não haja 

empecilho legal para a utilização da franquia pela Administração, tal instituto só seria 

recomendável caso modelo utilizado pelo Estado fosse o desejável e, portanto, 

adequado de ser replicado por particulares. 

 Além disso, o contrato de franquia implica a outorga pelo franqueador ao 

franqueado a licença de uso de uma marca, a qual, por si só, garante credibilidade 

ao serviço e produto, considerando-se que o franqueado respeitará o modelo de 

sucesso já utilizado pelo franqueador. Assim, verifica-se que, no tocante a 

Administração Pública, especialmente a Administração Pública Direta, “dificilmente 

se pode falar em marca como sinal distintivo aposto facultativamente a determinados 

produtos, mercadorias ou serviços” (PIETRO, 2017a, p. 254). Por consequente, ante 

a inexistência de marca, a licença desta, que é elemento constituidor da franquia, 

fica prejudicada. Ademais, a Administração Pública direta não carece da franquia, 

pois já dispõe de um instituo similar, qual seja, a concessão de serviço público. 

Segundo Marçal Justen Filho,  
“a denominação formal do contrato (...) é irrelevante. Pode produzir-se uma 
concessão ou permissão de serviço público, atribuindo-lhe a denominação 
de franquia, sem que isso afete sua real natureza jurídica. Aplicar-se-ia, 
então, o regime próprio dos serviços públicos e das concessões e 
permissões”. (JUSTEN FILHO, 2015, p. 854).  

Ora, considerando toda a incompatibilidade demonstrada entre a franquia e a 

Administração Pública, resta demonstrar quando este instituto é utilizado como 

forma de delegação, caso contrário, não haveria motivo para explicitação desta 

temática. 

Nesse sentido, deve-se considerar que a franquia ganha relevo no Direito 

Público quando se considera que o Poder Público não se restringe aos serviços 

públicos típicos, na medida em que também desempenha os serviços públicos 

comerciais e industriais, bem como as atividades econômicas não assumidas como 

serviço público (haja vista o respaldo constitucional do art. 174 para a intervenção no 

domínio econômico), levando-se em conta também que a Administração indireta, por 

intermédio das empresas estatais, é quem presta tais atividades.  
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Assim, a franquia é adotada é determinados setores da Administração 

Públicos, a exemplo dos correios e telégrafos.28 

A despeito da franquia postal que possui diploma legal a regulando, a 

utilização da franquia em outras atividades não possui regramento específico, assim, 

avaliar-se-á a utilização da franquia, podendo ser nos moldes da terceirização das 

atividades acessórias ou complementares ou 

“para fins de outorga da atividade-fim, como modalidade de concessão, a 
Administração Pública transfere a terceiros a execução de tarefa que seria 
sua. Num caso, o contrato tem a natureza dos de prestação de serviços; no 
outro, assemelha-se à concessão, em especial à concessão de serviços 
públicos, sujeita, a primeira, às normas da Lei nº 8.666, de 21-6-1993 (ou da 
lei que a suceder), e, a segunda, às normas da Lei nº 8.987” (PIETRO, 
2017a, p. 256).  

Dessa forma, nota-se a variedade da franquia como forma de delegação, haja 
vista que as peculiaridades casuísticas a aproximará de uma ou outra forma de 
delegação (terceirização ou concessão), sem, no entanto, eliminar os aspectos que 
as diferenciam.  

2.2.6. TERCEIRIZAÇÃO 
 
A terceirização é de grande importância e aplicabilidade para o setor privado 

e, consequentemente, para o direito do trabalho; sendo alvo de recente modificação 

legislativa, a qual ampliou a sua abrangência (reforma trabalhista), haja vista o 

entendimento empresarial de que tal modalidade de trabalho permite maior 

produtividade.   

No âmbito da Administração Pública, há também o que entendimento de que 

a terceirização contribui para a maior eficiência do aparato estatal, bem como da 

prestação dos serviços, em que pese as considerações acerca da possibilidade de 

terceirização pelo Estado. 

Primeiramente, à luz dos ensinamentos compartilhados com o direito do 

trabalho, no direito administrativo também se entende terceirização como ”a 

                                                             
28 Inobstante a lei 11.668/2008 que disciplina a franquia posta, Marçal Justen Filho defende “que não se trata 
de um contrato de prestação de serviços em favor da Administração Pública. (...) configurando-se uma 
delegação de serviço público. A franquia da agência de correios subordina-se a regime jurídico de uma 
concessão de serviço público, no sentido de que as atividades delegadas ao particular permanecer sujeitas ap 
regime correspondete. (...). Em síntese, a franquia é uma denominação incorreta e inadequada para qualificar o 
vínculo de direito público existente entre a Administração Pública e um particular delegatário de serviços 
públicos” (JUSTEN FILHO, 2015, p. 854-855).  
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contratação, por determinada empresa (o tomador de serviço), do trabalho de 

terceiros para o desempenho de atividade-meio29. Ela pode assumir diferentes 

formas, como empreitada, locação de serviços, fornecimento etc.” (PIETRO, 2017b, 

p. 398).  

Seguindo este posicionamento, Marçal Justen Filho define a terceirização 

como o “contrato de serviços por meio do qual um sujeito transfere a outrem o dever 

de executar uma atividade determinada, necessária à satisfação de um dever” 

(FILHO, 2015, p. 858).  

Maria Sylvia Zanella Di Pietro defende que a terceirização é inadmissível “no 

âmbito da Administração Pública Direta, das autarquias e das fundações públicas, 

como contratos de fornecimento de mão de obra” (PIETRO, 2017a, p. 271), haja 

vista a exigência constitucional (art. 37, inciso II) de concurso público para a “a 

investidura em cargos, empregos ou funções” (idem). Ademais, no tocante a 

contratação temporária (disciplinada na esfera federal pela Lei nº 8.745, de 9-12-

1993) que pode ocorrer sem concurso (art. 37, inciso IX, CF), carece de norma 

regulamentadora, uma vez que o dispositivo constitucional não é autoaplicável.  

No tocante as empresas públicas, sociedades de economia mista e suas 

subsidiárias, estas não são regidas pela Lei nº 8.745, de 9-12-1993. Ademais,  
“essas empresas, quando desempenhem atividade econômica de produção 
ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, estão sujeitas ao 
regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos 
e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários, conforme 
estabelece o art. 173, § 1º, inciso II, da Constituição. Em consequência, a 
nova lei de terceirizações aplica-se a essas empresas” (Idem).  

Em que pese tal situação, verificada de plano no arcabouço jurídico vigente, 

bem como na doutrina mais balizada, na prática, nota-se o total desrespeito ao 

direito. Assim, verifica-se a celebração de contratos objetivando a obtenção de mão 

de obra para a Administração Público, sendo que tais contratos são pactuados como 

prestação de serviços técnicos especializados, dessa forma, burla-se o regramento, 

já que o verdadeiro objeto do contrato é o fornecimento de mão de obra e não a 

prestação de serviços. Consequentemente, ante tal ilegalidade, as pessoas que se 

                                                             
29 Antes da reforma trabalhista, a distinção entre atividades meio e fim, sendo as últimas inerentes à 
própria atividade desempenhada, era de grande relevância, haja vista que apenas as atividades meio 
eram passíveis de terceirização. Por exemplo, na universidade, cuja finalidade é ensinar, a atividade 
dos professores, essencial para a realização da atividade para qual a instituição de ensino se propõe, 
é vista como atividade fim, ao passo que a atividade de limpeza, é vista como atividade meio. 
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encontram nessa condição são funcionários de fato, os quais não podem “praticar 

qualquer tipo de ato administrativo que implique decisão, manifestação de vontade, 

com produção de efeitos jurídicos; só podem executar atividades estritamente 

materiais” (PIETRO, 2017a, p. 272).  

Insta salientar que a exigência constitucional (art. 37, II, CF) de concurso 

público para investidura em cargo ou emprego público é aplicável a Administração 

Indireta como um todo, independentemente do tipo de atividade exercida, podendo 

ser serviço público ou atividade econômica.  

Com relação à contratação temporária (art. 37, IX, CF), em regra, é 

necessária a realização de processo seletivo, impossibilitando, portanto, “a 

contratação por meio de interposta pessoa, como ocorre nos contratos de 

fornecimento de mão de obra” (Ibidem, p. 273).   

Assim, observadas as referidas situações em que não se admite a 

terceirização, nota-se que esta é permitida na esfera da Administração Pública 

“como contrato de prestação de serviços” (Idem), nesse sentido, destaca-se o inciso 

XXI do art. 37 da Carta Magna que fundamente a contratação de serviços, “ao incluí-

los, expressamente, entre os contratos dependentes de licitação” (Idem).  

Na esfera infraconstitucional,  
“a Lei nº 8.666, de 21-6-1993, no art. 10, permite que as obras e serviços 
sejam prestados por execução direta ou indireta, esta última sob os regimes 
de empreitada ou tarefa. A mesma previsão é feita no Projeto de Lei nº 
6.814/2017, no art. 40. (...). Não há dúvida (...) de que é perfeitamente 
possível a terceirização dos serviços indicados na Lei nº 8.666” (Ibidem, p. 
274). 

Por fim, observa-se a posição de Marçal Justen Filho, para quem, a 

contratação de particular pela Administração Pública não configura terceirização, o 

que somente ocorreria  
“se um particular fosse contratado para executar um certo objeto e 
avençasse um subcontrato com terceiro para execução dele. Quando a 
Administração contrata um particular para prestar-lhe serviços não se 
configura nenhuma espécie de terceirização” (JUSTEN FILHO, 2015,. p. 
861).  

Dessa forma, sob esta perspectiva de análise, é imprescindível para a 
caracterização da terceirização a existência da subcontratação, o que não se 
verifica, na visão do autor, quando se analisa a relação em questão entre 
Administração Púbica e inciativa privada.  
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2.3. FORMAS DE DELEGAÇÃO – CRITÉRIOS OBJETIVOS 
 
Compreendida as diversas formas de parceria entre a Administração Pública 

e os particulares, bem como seus elementos constitutivos que permitem diferenciá-

las, os quais se configuram como critérios objetivos; oportuno se faz demonstrar 

quando as formas de delegação são cabíveis.  

Dessa forma, evidenciar-se-ão as hipóteses em que a objetividade do 

legislador, aclarada pela doutrina mais balizada, é insuficiente para determinar qual 

é a forma de delegação cabível em certa situação. Consequentemente, estar-se-á 

diante de hipótese na qual o administrador detém discricionariedade para escolher a 

forma de delegação a ser adotada; discricionariedade esta que será abordada no 

próximo capítulo.  

Assim, primoroso é o trabalho da professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro, 

que explicitou a compatibilidade de cada forma de delegação com cada caso, assim 

como as hipóteses em que não há compatibilidade precisa, porém, há restrição das 

opções das formas de delegação a serem escolhidas pelo administrador. Vejamos: 

“a. para o serviço público de natureza comercial ou industrial, que admita 
cobrança de tarifa do usuário, o instituto adequado é a concessão ou 
permissão de serviço público, em sua forma tradicional, regida pela Lei nº 
8.987/1995 e legislação esparsa (de telecomunicações, energia elétrica 
etc.), ou a concessão patrocinada instituída pela Lei nº 11.079/2004; trata-se 
de formas de parceria que não podem ser utilizadas para: (1) as atividades 
exclusivas do Estado, porque são indelegáveis por sua própria natureza; (2) 
os serviços sociais, porque estes são prestados gratuitamente e, portanto, 
incompatíveis com a concessão tradicional (a menos que possam ser 
mantidos exclusivamente com receitas alternativas, com fundamento no art. 
11 da Lei nº 8.987) e com a concessão patrocinada, que se caracterizam 
pela cobrança de tarifas dos usuários; (3) os serviços uti universi, não 
usufruíveis diretamente pelos cidadãos, como a limpeza pública, por 
exemplo, cuja prestação incumbe ao poder público, com verbas 
provenientes dos impostos; 

b.  para o serviço público de natureza comercial ou industrial, que não 
admita cobrança de tarifa do usuário, os institutos cabíveis são a concessão 
administrativa instituída pela Lei nº 11.079/2004 e os contratos de 
empreitada regidos pela Lei nº 8.666/1993; 

c . para os serviços sociais, o Plano Diretor previu os contratos de 
gestão com as organizações sociais, disciplinados pela Lei nº 9.637/1998; 
também é possível o termo de parceria com as organizações da sociedade 
civil de interesse público (oscips), conforme previsto na Lei nº 9.790/1999, 
além dos termos de colaboração e de fomento com as organizações da 
sociedade civil de que trata a Lei nº 13.019/2014; além disso, é cabível 
a concessão administrativa referida na Lei nº 11.079/2004, bem como 
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a terceirização dos serviços que se enquadrem nos arts. 6º, II, e 13 da Lei 
nº 8.666; finalmente, pode ser incluída a gestão associada por meio de 
convênios e consórcios, consoante decorre do art. 241 da Constituição, com 
a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/1998 (embora neste 
último caso não se trate de parceria entre os setores público e privado, mas 
entre os entes federados); 

d. para as atividades exclusivas, pode ser utilizado também o contrato de 
gestão, não para fazer parceria com o particular, mas para os fins previstos 
no art. 37, § 8º, da Constituição, com a redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19/1998, ou seja, para outorga de maior autonomia aos 
órgãos públicos e entidades da administração indireta e instituição de 
controle de resultados; 

e. para o núcleo estratégico, a parceria é praticamente impossível, por 
abranger atividades próprias de governo e, portanto, indelegáveis; 

f. para os serviços administrativos (não mencionados no Plano Diretor), é 
possível a terceirização (sob a forma de empreitada ou de concessão 
administrativa), seja qual for o setor de atuação, desde que abranja 
atividades não exclusivas do Estado, bem como os contratos de 
gestão referidos no art. 37, § 8º, da Constituição” (PIETRO, 2017a, p. 49).  

Desta feita, demonstrados os critérios objetivos e os casos em que ao 

administrador público é conferida a discricionariedade, analisar-se-á esta a seguir. 
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3. DISCRIOCIONARIEDADE ADMINISTRATIVA 
 

3.1 A NECESSIDADE DE COMPREENDER A DISCRICIONARIEDADE 
 

O presente trabalho tem como principal escopo a compreensão da 

discricionariedade envolvida nas formas de delegação. Para tanto, a fim de permitir 

uma análise completa do assunto, primeiramente, abordou-se o aspecto histórico do 

papel do Estado em relação à economia e ao fornecimento dos serviços sociais. 

Dessa forma, uma vez explicitado o motivo de se tratar das formas de delegação, na 

sequência, essas foram analisadas individualmente.  

Demonstrou-se que, em determinados casos, a forma de delegação já possui 

sua aplicabilidade vinculada, haja vista que há previsão legal de critérios objetivos 

suficientes para restringir as opções disponíveis a apenas uma, consequentemente, 

quando esses estão presentes, cabe ao administrador público optar pela forma de 

delegação em questão, sob pena de ilegalidade.  

Por exclusão, pode-se demonstrar as hipóteses em que a objetividade legal é 

insuficiente para estabelecer com exatidão, qual a forma de delegação cabível ao 

caso concreto. De modo que, quando muito, as características do serviço em análise 

restringem as possíveis formas de delegação cabíveis, sem haver, no entanto, uma 

restrição suficiente que torne o apontamento da forma de delegação como um ato 

vinculado. Isso porque, conforme exposto, casos há em que, observados os critérios 

objetivos, resta ainda uma margem de liberalidade ao administrador público, na 

medida em que este disporá de algumas formas de delegação, sendo assim, a ele 

incumbirá o poder de escolha dentre as opções disponíveis.30 31 

                                                             
30 “Haveria atuação vinculada e, portanto, um poder vinculado, quando a norma a ser cumprida predetermina 
e de modo completo qual o único possível comportamento que o administrador estará obrigado a toma 
perante casos concretos cuja compostura esteja descrita, pela lei, em termos que não ensejam dúvida alguma 
quanto ao seu objetivo reconhecimento. Opostamente, haveria atuação discricionária quando, em decorrência 
do modo pelo qual o Direito regulou a atuação administrativa, resulta para o administrador um campo de 
liberdade em cujo interior cabe interferência de uma apreciação subjetiva sua quanto à maneira de proceder 
nos casos concretos, assistindo – lhe, então, sobre eles prover na conformidade de uma intelecção, cujo acerto 
seja irredutível à objetividade e ou segundo critérios de conveniência e oportunidade administrativa. Diz-se 
que, em tais casos, a Administração dispõe de um “poder discricionário” (MELLO, 2010, p. 9).  
31 “todos os poderes são regrados pela lei. Todavia, esse regramento pode atingir os vários aspectos de uma 
atividade prevista na lei, hipóteses em que se diz que o poder da Administração é vinculado, porque a lei não 
deixa opções; ela estabelece que, diante de determinador pressupostos, a Administração deve agir de tal ou 
qual forma. (...). Em outras hipóteses, o regramento não atinge todos os aspectos da atuação administrativa; a 
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Ante tal constatação, veio à tona a necessidade de análise da 

discricionariedade do administrador público nas formas de delegação. Assim, surgiu 

o seguinte questionamento: a liberdade de escolha do administrador público neste 

caso é plena ou estaria sujeita a restrições? Havendo restrições, quais seriam? E se 

notada a inobservância dessas limitações, qual o enquadramento do ato praticado 

pelo administrador público? 

Para que tais questionamentos sejam respondidos, imperioso se faz 

compreender a discricionariedade administrativa, suas limitações32, bem como 

quando se configura o desvio de poder.  

 

3.2. CONCEITO DE DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA 
 
O elemento constitutivo da discricionariedade administrativa é a liberalidade, 

ou seja, a escolha que o integrante da Administração Pública detém em determinada 

situação. Assim, o legislador confere a tal pessoa a possibilidade de escolher, no 

caso concreto, a opção que, segundo um juízo de oportunidade e conveniência, 

melhor atenda ao interesse público.  

Nesse sentido, Maria Sylvia Zanella Di Pietro conceitua discricionariedade 

administrativa como “a faculdade que a lei confere à Administração para apreciar o 

caso concreto, segundo critérios de oportunidade e conveniência, e escolher uma 

dentre duas ou mais soluções, todas válidas perante o direito”. (PIETRO, 2001, p. 

67).  

Por seu turno, compartilhando do mesmo elemento básico, Celso Antônio 

Bandeira de Mello entende que discricionariedade 

                                                                                                                                                                                              
lei deixa certa margem de liberdade de decisão diante do caso concreto, de tal modo que a autoridade poderá 
optar por um dentre várias soluções possíveis, todas válidas perante o direito. Nesses casos, o poder da 
Administração é discricionário, porque a adoção de uma ou outra solução é baseada em critérios de mérito – 
oportunidade, conveniência, justiça, igualdade, a serem perquiridos pela autoridade, porque não definidos 
pelo legislador. Foi este que, ao regrar a matéria, deixou intencionalmente a decisão para a Administração, 
segundo critérios que só podem ser levados em consideração, adequadamente, diante do caso concreto”. 
(PIETRO, 2001, p. 66-67).  
32 O poder discricionário “não é totalmente livre, porque, sob alguns aspectos, em especial a competência, a 
forma e a finalidade, a lei impõe limitações. Daí porque a discricionariedade implica a liberdade de atuação nos 
limites traçados pela lei; se a Administração ultrapassar esses limites, sua decisão passa a ser arbitrária”. 
(Idem).   
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“é a margem de liberdade que remanesça ao administrador para eleger, 
segundo critérios de razoabilidade, um, dentre pelo menos dois 
comportamentos cabíveis, perante cada caso concreto, a fim de cumprir o 
dever de adotar a solução mais adequada à satisfação da finalidade legal, 
quando, por força da fluidez das expressões da lei ou da liberdade conferida 
no mandamento, dela não se possa extrair objetivamente, uma solução 
unívoca para situação vertente” (MELLO, 2010, p. 48).  

Somado a tais conceitos, oportuno se faz também o entendimento de Diogo 

de Figueiredo Moreira Neto, para quem 

“discricionariedade é a qualidade da competência cometida por lei à 
Administração Pública para definir, abstrata ou concretamente, o resíduo de 
legitimidade necessário para integrar a definição de elementos essências à 
prática e atos de execução voltados ao atendimento de um interesse público 
específico” (NETO, 1998, p. 33).  

Por fim, acrescenta-se o entendimento de Katherinne de Macêdo Maciel 

Mihaliuc, segundo o qual a competência discricionária consiste  

“na possibilidade de valoração subjetiva pelo administrador de determinados 
conceitos fluídos ou vagos e na margem de liberdade, a fim de proceder à 
melhor escolha diante do caso concreto para consecução da finalidade 
pública” (MIHALIUC, 2004, p. 35).  

Nota-se que o aspecto conceitual imprescindível para a compreensão da 

discricionariedade administrativa é o fato de se conceder ao administrador a 

liberdade de escolher por uma dentre as opções disponíveis no caso concreto. 

Os aludidos conceitos, inobstante peculiaridades terminológicas e técnicas 

pessoais de explicitação das ideais, compartilham da mesma essência, qual seja: a 

discricionariedade é concedida pela lei e deve ser exercida com o objetivo primordial 

de promover o interesse público/ a finalidade pública.  

Tais aspectos se complementam, na medida em que, justamente pela 

impossibilidade do legislador antever qual a opção que melhor contemplará o 

interesse público, é conferido o poder – dever discricionário ao administrador público 

para que este, no caso concreto, balizado pelo Direito, possa verificar qual a opção 

que contempla o interesse público. 

Configurado tal panorama, extrai - se o principal limitador da 

discricionariedade: a legalidade, ou melhor, o principio da legalidade. 33 Antes de 

nos determos sob tal aspecto, imperioso se faz compreender algumas nuances 

                                                             
33 “o estudo da discricionariedade tem que ser paralelo ao do princípio da legalidade; a maneira como este é 
encarado influirá sobre a extensão da discricionariedade” (PIETRO, 2001, p. 14).  
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atinentes a discricionariedade, como os denominados conceitos jurídicos 

indeterminados. 

 

3.2.1. CONCEITOS JURÍDICOS INDETERMINADOS  
 

Em que pese, para o presente trabalho, seja de maior relevância a 

discricionariedade existente quando a lei confere ao administrador mais de uma 

opção no caso concreto; não se desconhece o fato de que, em diversas vezes, a 

discricionariedade deriva de circunstâncias em que a norma utiliza de conceitos 

jurídicos indeterminados, os quais, por serem dotados de substancial amplitude, 

permitem conclusões diferentes.34  

Entende-se por conceito jurídico indeterminado 

“vocábulos ou expressões que não têm um sentido preciso, objetivo, 
determinado, mas que são encontrados com grande frequência nas normas 
jurídicas dos vários ramos do direito. Fala-se em boa-fé, bem comum, 
conduta irrepreensível, pena adequada, interesse público, ordem pública, 
notório saber, notória especialização, moralidade, razoabilidade e tantos 
outros” (PIETRO, 2001, p. 97).  

Tal indeterminação não significa, necessariamente, uma falta de técnica 

legislativa. Pelo contrário, justamente pela impossibilidade do legislador antever 

todos os casos – conforme já dito -, ele se utilizada desse mecanismo para permitir 

que o administrador público analise, no caso concreto, qual será, por exemplo, a 

conduta que melhor contemplará o interesse público ou o bem comum. 35  

António Francisco de Souza assevera que 

“os conceitos indeterminados se apresentam ao Legislador como um 
instrumento privilegiado para a atribuição de certo tipo de competência às 
autoridades administrativas para que estas possam reagir a tempo e de 
modo adequado aos imponderáveis da vida administrativa” (SOUSA, 1987, 
p. 73 apud PIETRO, 2001, p. 97).   

                                                             
34 “a noção de discricionariedade não se adscreve apenas ao campo das opções administrativas efetuadas com 
base em critérios de conveniência e oportunidade – tema concernente ao mérito do ato administrativo. 
Certamente o compreende, mas não se cinge a ele, pois também envolve o tema da intelecção dos conceitos 
vagos” (MELLO, 2010, p. 27-28).  
35 Em que pese ser majoritária a corrente doutrinária que vislumbra, nos conceitos indeterminados, hipótese 
na qual se confere discricionariedade ao administrador; ressalta-se que há posição minoritária no sentido de 
que, ao se deparar com conceitos indeterminados, compete à Administração “fazer um trabalho de 
interpretação que leve à única solução válida possível” (PIETRO, 2001, p. 131).  
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Isto posto, para fins apenas de se evitar uma visão segmentada da 

discricionariedade e, portanto, o desconhecimento das demais hipóteses de sua 

ocorrência, valioso é o ensinamento de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, para quem, a 

discricionariedade 

“está presente, em regra, quando:  

a lei expressamente a confere à Administração (...); 

a lei é insuficiente, porque não lhe é possível prever todas as situações 
supervenientes ao momento de sua promulgação, hipótese em que a 
autoridade deverá decidir de acordo com princípios extraídos do 
ordenamento jurídico; 

a lei prevê determinada competência, mas não estabelece a conduta a ser 
adotada (...); 

a lei usa certos conceitos indeterminados (...).”  (Ibidem, pp. 75 – 76).  

 

Assim, inobstante o enfoque do presente estudo, fica demonstrado que a 

discricionariedade possui várias fontes, as quais podem ser melhor abordadas em 

outra oportunidade. 

 

3.2.2. DISCRICIONARIEDADE E INTERPRETAÇÃO 
 

A existência de conceitos jurídicos indeterminados evidencia uma questão: o 

que diferencia a interpretação da discricionariedade? Ou seja, estando o aplicador 

da lei diante de uma norma ampla, cuja leitura objetiva não permite extrair seu 

conteúdo verdadeiro, caberá a esse leitor exercer a habilidade interpretativa ou o 

poder discricionário? Ou ambos se complementam e a discricionariedade pressupõe 

a interpretação? 

As respostas para tais dúvidas são necessárias para se definir qual o real 

escopo da discricionariedade e, consequentemente, onde seus limites serão 

aplicados. 
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Primeiramente, destaca-se que ambas – interpretação e discricionariedade – 

pressupõem um exercício intelectivo que precede a subsunção do fato a norma, na 

medida em que essa não está suficientemente clara para uma pronta aplicação. 36  

 Em que pese esse aspecto convergente, discricionariedade e interpretação 

se diferenciam à medida que a primeira, além do referido exercício intelectivo, 

também requer uma capacidade criadora. Haja vista que, estando presente a 

discricionariedade, após o administrador compreender o que foi posto pelo 

legislador, aquele deverá, a depender do caso, suprir a insuficiência da norma, 

escolher dentre as opções que lhe foram conferidas ou atribuir ao conceito 

indeterminado em questão o sentido que lhe parece mais oportuno e conveniente, 

ante os elementos fáticos disponíveis e a essência da norma (capturada pela 

atividade interpretativa realizada previamente).  

 Nesse sentido, Maria Sylvia Zanella Di Pietro explicita que  

“tanto a interpretação quanto a discricionariedade exigem um “momento 
subjetivo” ou “intelectivo”; todavia, a discricionariedade, além do momento 
intelectivo, envolve um momento volitivo e uma capacidade criadora. (...) a 
capacidade de criar situações jurídicas novas, e não somente o de integrar 
situações jurídicas já definidas” (PIETRO, 2001, p. 122-123).  

A atividade interpretativa não engloba essa capacidade criadora, de modo 

que, ao interprete, cabe apenas extrair da norma as valorações que lhe são 

implícitas, não acrescentando, portanto, uma inovação que lhe é própria, como 

ocorreria da hipótese de discricionariedade.  

Assim,  

“a apreciação interpretativa permanece sempre vinculada e subordinada à 
linha de coerência lógica, que se demonstra imanente na ordem jurídica 
considerada na sua totalidade orgânica. A atividade interpretativa é 
explicitada de valorações já implícitas” (PIETRO, 2001, p. 123).  

 Caso o exercício intelectivo de interpretação seja insuficiente, haja vista que 

sua realização não permita a explicitação da solução cabível ao fato em análise, 

exigindo – se, portanto, a capacidade criadora do administrador, estar-se-á diante da 

discricionariedade. Assim, “pode-se dizer que o domínio do poder discricionário 

começa onde termina o da interpretação” (STASSINOPOULOS, 1973, p. 151 apud 

                                                             
36 “uma das grandes dificuldades do tema da discricionariedade administrativa está em distingui-la das 
hipóteses de simples interpretação, pois em ambas existe um trabalho intelectivo prévio à aplicação da lei aos 
casos concretos” (PIETRO, 2001, p. 119).  



66 
 

PIETRO, 2001, p. 123), ou seja, que ante o exaurimento da interpretação inicia a 

atuação discricionária.  

 

3.2.3. O PODER – DEVER DISCRICIONÁRIO 
  

Antes de iniciarmos a análise dos princípios restritivos da discricionariedade, 

mister se faz compreender que a discricionariedade se constitui em um poder- 

dever, o que facilitará o entendimento do porquê tal instituto se subordina a 

limitações.    

Assim, nota-se que, costumeiramente, desvirtuam-se institutos do direito 

público, criando-se a falta impressão que o Estado é dotado de prerrogativas e, 

consequentemente, ao se tornar “forte” ante os indivíduos, ele – Estado - impõe 

suas decisões em desprestígio à coletividade, na medida em que, muitas vezes, tais 

determinações distanciam-se do que seria mais benéfico à sociedade como um 

todo, ou seja, ao interesse público37.  

A fim de que esse equívoco não seja cometido e que se facilite a 

compreensão da discricionariedade, oportuno é aludir às lições de Celso Antônio 

Bandeira de Mello, segundo o qual 

“Na Ciência do Direito Administrativo, erradamente e até de modo 
paradoxal, quer-se articular os institutos do direito administrativo, - 
inobstante ramo do direito público – em torno da ideia de poder, quando 
correto seria articulá-los em torno da ideia de dever, de finalidade a ser 
cumprida. Em face da finalidade, alguém – a Administração Pública – está 
posta numa situação que os italianos chamam de “doverosità”, isto é, 
sujeição a esse dever de atingir a finalidade. Como não há outro meio para 
se atingir esta finalidade, para obter-se o cumprimento deste dever, senão 
irrogar a alguém certo poder instrumental, ancilar ao cumprimento do dever, 
surge o poder, como mera decorrência, como mero instrumento 
impostergável par que se cumpra o dever. Mas é o dever que comanda toda 
a lógica do Direito Público” (MELLO, 2010, p. 15).  

                                                             
37 “existe o interesse público quando, nele, uma maioria de indivíduos, e em definitivo, cada um pode 
reconhecer e extrair do mesmo seu interesse individual, pessoal, direto e atual ou potencial. O interesse 
público, assim entendido, é não só a soma de uma maioria de interesses coincidentes, pessoais, diretos, atuais 
ou eventuais, mas também o resultado de um interesse emergente da existência da vida em comunidade, no 
qual a maioria dos indivíduos reconhece, também, um interesse próprio e direto” (ESCOLA, Hector Jorge, 1989. 
P. 31 apud PIETRO, 2001, p. 215).  
“interesses coletivos gerais que a sociedade comete ao Estado para que ele os satisfaça, através de ação 
política juridicamente embasada ou através de ação jurídica politicamente fundada”. (Neto, 1998, p. 13) 
(NETO, 1998, p. 13).  
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Nesse contexto, verificada a inviabilidade do legislador antever a situação 

fática com todas as suas peculiaridades e, assim, estando inábil para especificar 

qual a opção que melhor atenderia ao caso concreto, ele – legislador – confere ao 

administrador o poder de, à luz da situação específica, avaliar todas as 

circunstâncias e, dentre as opções disponíveis, escolher aquela que melhor 

atenderá ao interesse público.38 39 

Ao receber a competência para exercer o poder discricionário, o administrador 

adquire, concomitantemente, o dever de optar pela escolha que mais 

adequadamente contemple o interesse público. Logo, de plano, consta-se que não 

há uma liberalidade ampla ao administrador, cuja competência discricionária foi 

concedida, haja vista que a ele incumbe fazer uma análise criteriosa das escolhas 

disponíveis e optar por aquela que de fato prestigie o interesse social.   

Ao tratar da restrição sofrida pela discricionariedade quando o administrator, 

detentor desta competência, depara-se com o caso concreto, Celso Antônio 

Bandeira de Mello defende que os elementos fáticos são tais, que limitam as opções 

do administrador público a apenas única opção, a qual contemplaria a finalidade 

legal e, consequente, o interesse público.   

O autor questiona: 

“quando a lei regula uma dada situação em termos dos quais resulta 
discricionariedade, terá ela aberto mão do propósito e da imposição de que 
seja adotada o comportamento plenamente adequado à satisfação de sua 
finalidade?” (Ibidem, p. 32).  

Como resposta, o administrativista categoricamente refuta a ideia de uma 

abstenção estatal, de modo a rejeitar o posicionamento de que o administrador 

gozaria de ampla liberdade para sua decisão. Nesse sentido, responde: 

                                                             
38 “o legislador não tendo condições de prever e avaliar todas as situações possíveis, é obrigado a deixar certa 
margem de liberdade para a Administração apreciar os casos concretos segundo critérios próprios e escolher, 
entre várias alternativas, aquele que lhe pareça mais adequada para a proteção do interesse público que a lei 
lhe atribui”. (PIETRO, 2001, p. 14). “materialmente, é impossível ao legislador prever todas as ocorrências que 
possam vir a ocorrer no mundo dos fatos; sob o ponto de vista lógico, é impossível ao legislador utilizar, em 
todas as normas, conceitos precisos, unissignificativos, que possibilitem interpretação única e induvidosa”. 
(Ibidem, p. 69).  
39 “É exatamente porque a norma legal só quer a solução ótima, perfeita, adequada às circunstâncias 
concretas, que, ante o caráter polifacético, multifário, dos fatos da vida, se vê compelida a outorgar ao 
administrador – que é quem se confronta com a realidade dos fatos segundo seu colorido próprio – certa 
margem de liberdade para que esta, sopesando as circunstâncias, possa dar verdadeira satisfação à finalidade 
legal” (MELLO, 2010, p. 35).  
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“Muito pelo contrário. A discrição (...) é a mais completa prova de que a lei 
sempre impõe o comportamento ótimo; (...) quando a lei regula 
discricionariamente uma dada situação, ela o faz deste modo exatamente 
porque não aceita do administrador outra conduta que não seja aquela 
capaz de satisfazer excelentemente a finalidade legal. (...) O administrador 
está, então, nos casos de discricionariedade, perante o dever jurídico de 
praticar, não qualquer ato dentre os comportamentos pela regra, mas, única 
e exclusivamente aquele que atenda com absoluta perfeição à finalidade da 
lei” (MELLO, 2010, p. 32-33).  40 

Dessa forma, distingue-se a discricionariedade entre o momento em que é 

prevista na lei (a legalidade como limitador será abordada a seguir) e o momento em 

que o administrador exerce sua escolha no caso concreto. Defende-se, portanto, 

que a amplitude da discricionariedade, quando prevista no ordenamento jurídico, é 

reduzida à medida que o administrador se depara com os elementos fáticos, os 

quais o direcionam a uma opção, sob pena de desprestígio da finalidade legal. 41   

Isto posto, resta analisar quais os critérios objetivos que orientam o 

administrador a exercer esse poder – dever. Ou seja, quais os princípios que 

norteiam a escolha do administrador, para que ele, realmente, exerça corretamente 

o poder discricionariedade e, assim, atenda a finalidade do legislador, a qual, em 

última instância, é o alcance do interesse público.  

 

3.3. PRINCÍPIOS LIMITADORES DA DISCRICIONARIDADE 
ADMINISTRATIVA 

 

3.3.1. EVOLUÇÃO  
 
Com o tempo, a discricionariedade modificou sua abrangência e, por 

consequinte, as limitações a que se submeteu também se alteraram na medida em 

que houve a reestruturação do papel do Estado.  

A concepção de um Estado forte, autoritário, conferia ao administrador grande 

espectro de valoração pessoal das circunstâncias fáticas e das escolhas que faria, 
                                                             
40 Ressalta-se que tal posicionamento fortemente restritivo de Celso Antônio Bandeira de Mello é destacado, 
pelo próprio autor, como divergente do pensamento corrente. (“é exatamente nisto que reside a diferença da 
posição que ora está sendo exposta a respeito da discricionariedade em relação ao pensamento corrente”).  
(MELLO, 2010, p. 32).  
41 “discrição administrativa não pode significar campo de liberdade para o administrador, dentre as várias 
hipóteses abstratamente comportadas pela norma, ele qualquer delas no caso concreto; (...) o âmbito de 
liberdade do administrador perante a norma, não é o mesmo âmbito de liberdade que a norma lhe quer 
conferir perante o fato. Está-se afirmando que a liberdade administrativa, que a discrição administrativa, é 
maior na norma de Direito, do que perante a situação concreta”. (Ibidem, p. 36) 
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haja vista priorizar-se a concepção de que o aparato estatal destinava-se a 

consecução da finalidade pública, a qual configuraria, de fato, o objetivo do 

administrador público, desta forma, não haveria motivo para um controle mais 

rigoroso. 

 Essa conclusão mudou a partir do momento que se compreendeu o fato de 

que, embora o Estado vise concretizar o interesse público, tal finalidade não pode 

ser atingida sob qualquer custo, desprestigiando completamente interesses 

individuais. Foi de suma importância a conscientização de que o administrador 

público, muitas vezes, distancia-se do comportamento ideal, haja vista a verificação, 

recorrente, de que interesses escusos influenciaram suas decisões. Tais aspectos 

contribuíram para justificar a fixação de limitações mais objetivas à 

discricionariedade e, assim, fortaleceu-a atuação do poder judiciário, como um 

terceiro imparcial essencial para fiscalização e eventual intervenção nos atos 

discricionários.   

Corroborando tal análise, Maria Sylvia Zanella Di Pietro nos ensina que 

“Estudando-se a evolução da Administração Pública a partir do Estado de 
Polícia, verifica-se que se partiu de uma ideia de discricionariedade ampla – 
sinônimo de arbítrio e própria das monarquias absolutas, em que os atos da 
Administração não eram sindicáveis perante o Judiciário – para passar-se a 
uma fase, já no Estado de Direito, em que a discricionariedade assim 
entendida, ficou reduzida a certo tipo de atos; e chegou-se a uma terceira 
fase em que praticamente desapareceu essa ideia de discricionariedade e 
esta surgiu como poder jurídico, ou seja, limitado pela lei” (PIETRO, 2001, 
p. 14).  

Dessa forma, os limites - que atualmente balizam a atividade discricionária e 

que permitem a fiscalização de terceiros e a intervenção do poder judiciário - são 

fruto de uma construção histórica e da conscientização de que a atuação estatal 

deve ser restrita ao que o legislador e, em última análise, ao que o constituinte 

estabeleceu. Do contrário, permitir-se-ia que, em nome da finalidade pública, o 

administrador público pudesse distorcer a liberdade que lhe foi conferida, não 

preservando, portando, a ideia de poder-dever já explicitada.  

 Ao se instituir tal limitação, houve um paulatino aprimoramento da mesma. 

Inicialmente, a baliza ao ato discricionário pautava-se, essencialmente, sob o 

aspecto formal, uma vez que a análise englobava apenas à competência e à forma. 

Posteriormente, o aspecto material adquiriu maior relevância, uma vez que as 
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finalidades e, subsequentemente, os fatos determinantes do ato administrativo 

também passaram a ser considerados como relevantes para a avaliação da 

adequação da discricionariedade ao ordenamento jurídico vigente.  

 Atualmente, além do princípio da legalidade, cuja abrangência ampliou-se, 

outros princípios também se tornaram essenciais para a limitação da 

discricionariedade, a exemplo do princípio da moralidade, o qual aproxima a 

intersecção entre direito e moral, vedando, assim, práticas que, embora legais, 

infrinjam a moralidade. 42  

 

3.3.2. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ADMINISTRATRIVA 
 

 A discricionariedade decorre de uma escolha legislativa, uma vez que, ao 

elaborar a norma, o legislador, devido a peculiaridades do tema, avalia ser mais 

benéfico ao interesse público que a decisão, pertinente ao caso, seja determinada 

quando se estiver diante dos dados fáticos, os quais apenas serão verificáveis no 

momento em que o administrador agir. 

 Assim, quando o legislador confere certa liberalidade ao administrador, para 

que este decida no caso concreto, está também restringindo a atuação dele, 

administrador. Isso porque, ao delimitar a esfera de discricionariedade, 

automaticamente, segregam-se os demais aspectos que já foram valorados pelo 

legislador e, consequentemente, terão de ser observados pelo administrador.  

Considerado tal panorama, a norma atua de forma dúplice: concede o poder 

discricionário e, ao mesmo tempo, o limita, visto que a liberalidade do administrador 

está adstrita ao âmbito previamente delimitado pelo legislador.  

 O espectro de liberalidade, conforme já demonstrado, não é de todo 

subordinado a subjetividade do administrador; na previsão legal, o legislador já 
                                                             
42 “Quando se estuda a evolução desses limites, verifica-se que eles foram, de início, essencialmente 
formais, pois diziam respeito apenas à competência e à forma; começaram depois a adquirir um 
sentido material, à medida que começaram a ser examinados os fins e, depois, os fatos 
determinantes do ato administrativo. Hoje, esses dados são insuficientes para delimitar a 
discricionariedade. À medida que a lei foi adquirindo seu sentido axiológico perdido na época do 
Estado liberal, novos princípios foram sendo elaborados como formas de limitar a discricionariedade 
e, paralelamente, ampliar a esfera de controle pelo Poder Judiciário. Ao lado do princípio da 
legalidade – em sua nova feição – colocam-se os princípios gerais de direito e os princípios da 
moralidade, da razoabilidade, do interesse público, da motivação, como essências na delimitação do 
âmbito da discricionariedade que alei confere à Administração Pública”  (PIETRO, 2001, P. 15).  
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estabelece as diretrizes que orientarão o juízo de oportunidade e conveniência a ser 

feito pelo administrador. 

Compreende-se, portando, a discricionariedade como 

“um poder delimitado previamente pelo legislador. Este, ao definir 
determinador atos, intencionalmente deixa um espaço para livre decisão da 
Administração Pública, legitimando previamente sua opção; qualquer delas 
será legal. (...). Costuma-se afirmar que a discricionariedade significa a 
liberdade de ação limitada pela lei” (PIETRO, 2001, p. 133).  

Complementando tal raciocínio, primoroso é o entendimento de Consuelo 

Sarria ao afirmar que 

“o princípio da legalidade é o limite do exercício mesmo da função 
administrativa, ao tratar de precisar que o limite fundamental é a legalidade, 
já que dela emana a competência para o exercício de determinada 
atividade, o fim que deve ter em conta o titular da função para a atuação 
administrativa e o mesmo poder discricionário” (SARRIA, 1982, p. 155 apud 
PIETRO, 2001, p. 133).  

 Depreende-se, portanto, que a legalidade é o baluarte legitimador e limitador 

da discricionariedade, não podendo, assim, a Administração Pública escusar ou 

negligenciar os ditames abrangidos pelo ordenamento jurídico vigente. 

Além de compreender a legalidade como pedra angular da discricionariedade, 

tal princípio também deve ser entendido, percebendo-se a abrangência que 

atualmente lhe é atribuída. 

 Isso porque, o princípio da legalidade não contempla apenas a norma. Por tal 

princípio, deve-se entender o Direito como um todo, ou seja, a estrutura normativa e 

integral que abrange leis, bem como os princípios derivados do Estado de Direito 

Social e Democrático, que são essenciais para se distanciar a atual noção de 

discricionariedade do autoritarismo vigente em regimes absolutistas. Atribui-se um 

sentido valorativo para o ordenamento jurídico, evoluindo–se, portanto, do 

entendimento formal que pautava a legalidade somente em relação à norma. 43 

 Assim,  

“no momento atual, já tem plena aplicação a possibilidade de controle por 
meio do recurso aos princípios gerais do direito, como o da boa-fé, o da 

                                                             
43 “em sentido amplo, o princípio da legalidade adquire um conteúdo axiológico, que exige conformidade da 
Administração Pública com o Direito, o que inclui, não apenas a lei, em sentido formal, mas todos os princípios 
que são inerentes ao ordenamento jurídico do Estado de Direito Social e Democrático” (PIETRO, 2001, p. 137).  
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proporcionalidade dos meios aos fins, o da igualdade, o do direito de 
defesa” (PIETRO, 2001, p 135).  

No tocante a previsão legal, o respaldo constitucional para esse preceito 

encontra-se disposto nos artigos 3744 e 5°, inciso II45, da Carta Magna. A efetividade 

deste regramento, por sua vez, é assegurada pela presença do Poder Judiciário – 

art. 5°, inciso XXXV46 - que, uma vez demandado, não poderá se escusar de 

apreciar o caso e, entendendo necessário, poderá fazer uso do aparato Estatal, a 

fim de conter o próprio Estado, quando os representantes da Administração Pública 

ultrapassarem os limites legais. Ante tal cenário, nota-se a existência do Estado 

como parte, tendente a militar por seus interesses, e como Estado imparcial, 

representado pelo Poder Judiciário. 47 

 Tais instituições, ao respeitarem os papeis que lhe foram definidos pelo 

ordenamento jurídico vigente, contribuem para o adequado exercício do poder 

discricionário, privilegiando-se, portanto, em última análise, o interesse público. 

 

3.3.3. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA 
 

 O comportamento da Administração Pública e, consequentemente, as 

condutas praticadas pelos administradores, além de legais, devem também ser 

moralmente aceitas.  

A imperatividade de respeito à moralidade administrativa está consagrada nos 

artigos 3748 e 5°, inciso LXXIII49 da Constituição Federal. Tais dispositivos 

                                                             
44 “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 (...)”. 
45 “Art.5. II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;” 
46 Art. 5. XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;” 
47 “ a função administrativa é parcial, no sentido de que a Administração Pública é parte interessada em todas 
as decisões que adota, razão pela qual os seus atos sempre são passíveis de controle jurisdicional, exercido por 
órgão imparcial, que assume a posição de terceiro perante os litígios que decide. Assim, tem-se de um lado, a 
Administração Pública que personifica o poder, dotada de prerrogativas de autoridade e, de outro lado, a 
Administração Pública que personifica um sujeito de direitos subordinado à lei e ao controle judicial”. (Ibidem, 
p. 13).  
48 “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 (...)”. 
49“Art. 5. LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao 
patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e 
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expressam que a imoralidade é suficiente para que um ato administrativo seja 

invalidado.  

Desse modo, o princípio da moralidade administrativa também é aplicável 

como limite à discricionariedade. Assim, ao exercer tal poder, o administrator deve 

observar os valores éticos vigentes na sociedade. Ao realizar o juízo de 

oportunidade e conveniência, é imperioso que se observe também um juízo de 

moralidade; não se admitindo, portando, uma escolha que seja oportuna e 

conveniente, mas que afronte a moralidade. 

Entendida a importância deste preceito, resta saber no que ele consiste. 

Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro, a moral administrativa 

“corresponde àquele tipo de comportamento que os administrados esperam 
da Administração Pública para a consecução de fins de interesse coletivo, 
segundo uma comunidade moral de valores, expressos por meio de 
standards, modelos ou pautas de conduta” (PIETRO, 2001, p. 162).  

Katherinne de Macedo expõe que 

“a moralidade administrativa relaciona-se com as pautas éticas a serem 
seguidas pelo agente público na sua atuação. (...) a moral administrativa 
corresponde à razoabilidade entre a atuação funcional, a normatividade e os 
valores éticos eleitos pela sociedade para direção das condutas” 
(MIHALIUC, 2004, p. 91).  

Assim, ao exercer a discricionariedade, espera-se que o comportamento do 

administrador seja “modelo” ou “pauta de conduta”. Ou seja, pode-se concluir que: a 

conduta discricionária do administrador deve estar de tal maneira em conformidade 

com os valores morais, que, caso essa escolha, esse comportamento, fosse 

reiterado por outrem, continuaria a ser aceitável e não desencadearia danos a 

terceiros.   

 Em que pese às referidas considerações, ainda persiste a impressão de que 

paira sobre o conceito de moralidade administrativa certa imprecisão, subjetiva, o 

que, por sua vez, relativiza a utilização de tal preceito como aspecto objetivo a ser 

considerado como limitador da discricionariedade. 

                                                                                                                                                                                              
ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do 
ônus da sucumbência;” 
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 Inobstante essa observação, a moralidade administrativa desempenha papel 

decisivo quando se está diante de comportamentos nitidamente inadequados, 

embora estejam de acordo com o ordenamento jurídico, ou seja, sejam legais.  

 Dessa forma,  

“nem sempre é fácil identificar esse sendo moral subjacente em 
determinada sociedade; e realmente não é, pois os valores são variáveis no 
tempo e no espaço e nem sempre os padrões de conduta adotados pela 
maioria seguem os valores ideais. Mas não há dúvida de que é fácil 
identificar pelo menos aquelas situações extremas em que, 
indubitavelmente, se pode afirmar que a conduta é moral ou imoral, 
segundo a ética da instituição” (PIETRO, 2001, p. 162).  

 Portanto, casos há nos quais a conduta afasta-se de tal maneira do que é 

aceitável pela sociedade, que o princípio da moralidade aplica-se eficientemente 

para refutar a prática em questão e, consequentemente, rechaçar desvirtuamentos 

da discricionariedade administrativa.   

 

3.3.4. PRINCÍPIOS GERAIS DE DIREITO  
 

Os princípios são o ponto de partida de uma ciência, eles fornecem o subsídio 

necessário para o desenvolvimento de determinado ramo do saber. Assim, criam-se 

diretrizes que orientarão todo o processo de desenvolvimento da ciência em 

questão. 

Miguel Reale defende que “os princípios são “verdades fundantes” de um 

sistema de conhecimento”, assim, os princípios gerias do direito, segundo o autor, 

são “enunciações normativas de valor genérico, que condicionam e orientam a 

compreensão do ordenamento jurídico, quer para a sua aplicação e integração, quer 

para a elaboração de novas normas” (REALE, 2012, p. 303 – 304).  

Nesse sentido, Maria Sylvia Zanella Di Pietro expõe a posição de José 

Cretella Júnior publicado na Revista de Informações legislativa, destinada aos 

“cânones do direito administrativo”, onde o autor defende que “princípios de uma 

ciência são as proposições básicas, fundamentais, típicas que condicionam todas as 

estruturas subsequentes. Princípios, neste sentido, são os alicerces da ciência”. 

(PIETRO, 2001, p. 166).  
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No tocante a origem desses princípios, a doutrina mais balizada entende que 

eles são fruto de diferentes fontes: direito positivo vigente, direito comparado e 

concepções jusnaturalistas. Esse posicionamento mais amplo se opõe a visão de 

alguns autores que atrelam os princípios a apenas alguma dessas fontes. Criticável 

é tal entendimento mais restritivo, uma vez que as influências do direito não se 

limitam a apenas uma origem.  

Ora, há ideais decorrentes da análise de ordenamentos estrangeiros, a 

exemplo dos princípios da continuidade do serviço público e da auto-executoriedade 

dos atos administrativos; assim como não se nega a existência de valores que 

transcendem o direito positivo e são por ele incorporados, a exemplo da dignidade 

da pessoa humana e da vedação de comportamentos discriminatórios.50 Fica clara, 

portanto, a pertinência da perspectiva mais ampla que atribui aos princípios gerais 

diversas fontes.   

Sendo as bases do direito, que orientam todo o sistema jurídico, estranho 

seria se fossem relegados à insignificância. Tais princípios possuem tamanha 

influência no ordenamento, de modo que expressam a essência, em vários 

aspectos, da estrutura normativa vigente, motivo pelo qual devem ser observados. 

Consequentemente, os princípios gerais de direito também se aplicam à 

discricionariedade e devem ser por ela contemplados, ou seja, a liberalidade do 

administrador deve ser exercida nos limites da principiologia jurídica vigente.  

Semelhante conclusão é adotada por Cassagne, para quem 
“a discricionariedade não implica um arbítrio ilimitado nem absoluto (...). 
Assim é que os princípios gerais do direito operam como garantias que 
impedem o abuso dos poderes discricionários por parte da Administração, 
pois se aqueles são causa ou base do ordenamento jurídico, não pode 

                                                             
50 “há aqueles que decorrem implícita ou explicitamente do direito positivo, ou seja, são princípios que já foram 
incorporados pelo Direito, como ocorre com o da isonomia, o do direito de defesa e do contraditório, o da 
obrigação de reparar prejuízos decorres de atos ilícitos, o da legalidade, o do equilíbrio econômico do contrato 
administrativo. Outros não foram expressamente consagrados no direito positivo, mas são frequentemente 
aplicados com base em princípios extraídos do direito positivo ou do direito comparado; o direito 
administrativo brasileiro é um exemplo expressivo desse tipo de princípio, já que se inspirou, em grande parte, 
durante toda a sua evolução, e ainda se inspira em princípios informativos do direito administrativo do sistema 
europeu-continental; é o caso dos princípios da continuidade do serviço público, o da auto-executoriedade e da 
autotutela dos atos administrativos, da igualdade de todos perante os encargos públicos. E também há aqueles 
princípios que expressam valores inerentes à pessoa humana, (...) dignidade da pessoa humana, valores sociais 
do trabalho e da livre iniciativa, (...) promoção do bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discriminação” (PIETRO, 2001, p. 167).  
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conceber-se que o exercício dos poderes discricionários pudesse contrariá-
los”. (CASSAGNE, 1988, p.77-78 apud PIETRO, 2001, p. 172).  

Haja vista a referida imperatividade desses princípios, o ato administrativo 
que os desrespeitem estará viciado, sendo passível, portanto, de controle judicial. 

Nota-se que, quando os princípios constam da Constituição, sua inobservância 

acarreta a inconstitucionalidade do ato. Por outro lado, mesmo que não previstos da 

Carta Magna, derivando, portando, de outra fonte, o desrespeito a principiologia 

aplicável ao caso em questão consubstancia também em invalidade do ato. 

Ressalta-se, por fim, que o caso concreto exige a análise da estrutura 

normativa vigente. Isso porque, em que pese a relevância dos princípios, esses, 

conforme previsto no art. 4° da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro51, 

são aplicáveis quando da omissão da lei, consequentemente, havendo lei, esta 

prevalece em relação aos princípios.  

 

3.3.5. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE 
 

As decisões respaldadas no direito, além de adequar-se ao ordenamento 

jurídico posto, também devem guardar relação com a realidade. Do contrário, a 

legalidade bastaria para legitimar atos que se mostrassem incompatíveis com os 

elementos fáticos dispostos no caso. 

 Além dos referidos princípios que buscam garantir essa relação entre o Direito 

e a realidade, outro aspecto que deve ser considerado para que tal finalidade seja 

atingida é a razoabilidade, prevista no artigo 2° da Lei federal n° 9.784, de 

29/01/199952, que regula o processo administrativo na esfera da Administração 

Pública federal, assim como na Constituição Paulista em seu artigo 111. 53 

                                                             
51 “Art. 4o  Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os 
princípios gerais de direito.” 
52 “Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, 
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, 
interesse público e eficiência.” 
53 “Artigo 111 - A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado, 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, 
motivação e interesse público.”  
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 De antemão, o sentido popular da palavra já leva o homem médio a entender 

que não é adequada a tomada de decisões que sejam desarrazoadas. Ou seja, pela 

análise de “razoabilidade” se denota que as escolhas de todo indivíduo, e, 

mormente, do Estado, que tutela e visa à aplicabilidade do interesse público, deve 

ser embasada na razoabilidade. 

 Nesse sentido, a própria língua portuguesa nos orienta sobre o que se 

entende por razoável, sendo assim, um adjetivo que explicita o “1. aceitável pela 

razão, racional. 2. que tem bom senso. (...). 3. Não excessivo.” (HOUAISS, 2010, p. 

656).   

 Pela razoabilidade, portanto, o homem médio já possui a consciência de que 

sua conduta não deve comportar exageros, buscando-se algo que contemple o bom 

senso e que demonstre o equilíbrio fruto de um pensamento racional.  

 Diferente comportamento não é aceitável do administrador público quando 

exerce o poder discricionário. Sua escolha deve se pautar, no mínimo, pelos 

mesmos ditames da sociedade, ou seja, rechaça-se o uso da discricionariedade que 

afronte ao razoável, ao que racionalmente seja recusável. 

 Para além do senso comum, ao tratar dessa temática, parcela doutrinária 

atrela o princípio da razoabilidade ao do devido processo legal e ao da isonomia. Por 

outro lado, outra parcela alinha o princípio da razoabilidade ao princípio da 

proporcionalidade entre os meios e os fins.  

 Independentemente do viés adotado, ambos os lados compartilham do 

mesmo objetivo: a compatibilidade, a proporcionalidade entre o disposto no 

ordenamento jurídico vigente e o praticado e objetivado pelos poderes integrantes 

do Estado.  

Nota-se que o primeiro posicionamento - relacionado ao devido processo 

legal – possui maior aplicabilidade ao limite à discricionariedade na função 

legislativa, enquanto que o segundo viés – relacionado à proporcionalidade – guarda 

maior proximidade com o limite à discricionariedade administrativa.  

Assim, para o presente trabalho, que tem por foco a análise da 

discricionariedade do administrador público presente na escolha da forma de 
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delegação mais adequada, aplica-se com maior propriedade a razoabilidade como 

exigência de proporcionalidade entre os meios adotados e os fins pretendidos. Ou 

seja, a adequação a tal princípio exige que a forma de delegação escolhida seja 

proporcional ao fim que se pretende no caso concreto.  

O desrespeito ao princípio da razoabilidade e a consequente verificação de 

que a discricionariedade fora utilizada de fora irrazoável e, portanto, ultrapassou o 

limite em apreço, é demonstrado quando se verifica a “falta de proporcionalidade, de 

correlação ou de adequação entre os meios e os fins, diante dos fatos (motivos) 

ensejadores da decisão administrativa” (PIETRO, 2001, p. 201).  

Além da desproporção entre meios e os fins, a irrazoabilidade também é 

constatada quando “a medida não tenha qualquer correlação com a finalidade 

almejada” (Ibidem, p. 203), ou quando a conduta é norteada pela arbitrariedade, 

“assim entendida aquela que é adotada por capricho, por motivos pessoais ou sem 

um motivo preciso que possa ter embasamento na ordem jurídica” (idem). Ademais, 

entende-se por irrazoável a conduta que, inobstante esteja aparentemente dentro da 

legalidade e em consonância com os limites da discricionariedade, afronte, 

sobremaneira e manifestamente “o senso comum do que é certo, justo, adequado e 

consentâneo com o interesse público” (idem). Esta última hipótese, por sua vez, 

encontra maior recorrência quando o legislador utiliza-se dos conceitos legais 

indeterminados já abordados.  

Por fim, destaca-se que a análise da razoabilidade está intimamente 

relacionada com o princípio da motivação, uma vez que a avaliação da primeira 

exige o conhecimento dos motivos que basearam a decisão do administrador. 

Assim, “a motivação é necessária tanto pata a verificação da existência ou 

veracidade dos motivos invocados, como para verificação da adequação entre os 

motivos e o resultado obtivo” (Ibidem, p. 207). Ao se verificar os motivos expostos, 

viabilizar-se-á a explicitação do elo entre tais motivos e o fim obtido, assim, concluir-

se, por exemplo, pela proporcionalidade ou não entre o pensamento, a conduta e o 

resultado.  

 



79 
 

3.3.6. PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO 
 
 A discricionariedade ora tratada é a conferida ao administrador público para 

que ele, no caso concreto, analise as opções disponíveis e escolha aquela que 

melhor atenda ao interesse público. Esse, portanto, será verificado no momento de 

exercício da discricionariedade e, uma vez identificado, deve ser o principal objetivo 

do administrador público, superando, assim, os demais interesses, de modo a 

contemplar a supremacia do interesse público identificado no caso concreto.  

 Dalmo Dallari, em seu Caderno Fundap 11/23, denominado “Interesse público 

na contratação das entidades da administração descentralizada”, nos ensina que 

“perante uma situação real, num contexto específico, tenho muito mais 

possibilidades de concluir a respeito do que é interesse público” (DALLARI, apud 

PIETRO, 2001, p. 231).  

 A identificação prévia de como se atingirá o interesse público contrariaria a 

própria lógica do poder discricionário, pois, justamente pela impossibilidade do 

legislador identificar qual seja a melhor maneira de alcançar o interesse público, que 

se confere ao administrador para que ela faça tal avaliação diante das circunstâncias 

fáticas apresentas pelo caso concreto.  

 Nesse sentido, Celso Antônio Bandeira de Mello, em publicação sobre o 

“Controle judicial dos atos administrativos”, na RDP 65/32, assevera que  

“é a certeza de que os objetivos almejados, para serem efetivamente 
atendidos “em concreto”, dependeriam de um juízo mais acertado das 
circunstâncias fáticas, aquilo que leva a lei – em nome destes mesmos 
objetivos – a deferir a discricionariedade”. (MELLO, 65/32 apud PIETRO, 
2001, p. 231).  

Assim, confirmando a ideia de discricionariedade como poder- dever, ao se 

identificar a melhor maneira de contemplar o interesse público, o administrador 

público assim deve fazer, de modo a elevar a opção que contempla tal interesse a 

uma categoria superior se considerada às demais opções.  

Dessa forma, a supremacia do interesse público opera como um limitador da 

discricionariedade, uma vez que restringe as opções do administrador àquelas que 

efetivamente viabilizem a concretização do interesse público no caso concreto. 

Ocorrendo esse dirigismo para as opções que contemplem os interesses públicos e 
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remanescendo mais de uma alternativa, que também observem os demais princípios 

limitadores, caberá, consequentemente, ao administrador realizar o juízo de 

oportunidade e conveniência cabível ao caso em apreço.  

Por meio dessa análise criteriosa, busca-se evitar que a Administração 

Pública e, especificamente, o poder – dever discricionário seja utilizado de forma 

inadequada, como instrumento para a realização de interesses ilegais, escusos, ou 

que, embora estejam em consonância com o Direito, não se mostrem, perante as 

circunstâncias fáticas, como a melhor escolha a ser feita. Especificamente, busca-se 

estabelecer qual a melhor forma de delegação ao caso concreto, dentre aquelas 

opções já elencadas.  

 

3.4.  DESVIO DE PODER 
 
 Explicitado os elementos que permitem estabelecer o correto exercício do 

poder – dever discricionário, é possível determinar quando que ocorre o 

desvirtuamento desse instrumento, de modo a configurar o desvio de poder, o que 

permitirá a interferência do Poder judiciário, a fim de se resguarde o interesse 

público.  

Conforme ensina Celso Antônio Bandeira de Mello,  

“entende-se por desvio de poder a utilização de uma competência em 
desacordo com a finalidade que lhe preside a instituição. (...) Consiste, pois, 
no manejo de um plexo de poderes (competência) procedido de molde a 
atingir um resultado diverso daquele em vista do qual está outorgada a 
competência. O agente se evade do fim legal, extravia-se da finalidade 
cabível em face da lei” (MELLO, 2010, p. 56).  

Ao se tratar de um desvirtuamento da finalidade prevista da lei, o que se 

verifica é a inobservância do diploma legal. Assim, a atuação do Judiciário consiste 

em verdadeiro controle de estrita legalidade, de modo que não haja uma 

relativização ou desrespeito ao poder – dever discricionário. 

A lei, como já exposto, é o legitimador e o limitador desse poder. 

Consequentemente, entendendo-se a legalidade em sentido amplo, abrangendo, 

portanto, os princípios tratados no capítulo anterior, conclui-se que o desrespeito ao 
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ordenamento jurídico como um todo justifica a interferência de um terceiro imparcial 

que possa avaliar se houve afronta ao Direito. 54 

Ressalta-se que a análise se houve ou não desvio de poder centra-se na 

avaliação da finalidade prevista pelo legislador e a conduta praticada pelo 

administrador público. Assim, pressupõe-se que a administração em questão tenha 

competência para agir, do contrário, tratar-se-á de excesso de poder e não desvio; 

ambas configuram abuso de poder, mas, como exposto, distinguem-se. 55 

Compreendido que o elemento definidor do desvio de poder é o desrespeito a 

finalidade, deve-se notar que tal desvirtuamento pode ocorrer de duas modalidades: 

desvirtuamento do interesse público para um interesse privado ou desvirtuamento 

para outro interesse, que também é público, porém difere daquele que fora 

estabelecido pelo legislador. Assim, 

“em uma delas, o agente administrativo, servindo-se de uma competência 
que em abstrato possui, busca uma finalidade alheia a qualquer interesse 
público. Neste caso atua para alcançar um fim pessoal, que tanto pode ser 
de perseguir alguém como de favoritismo ou mesmo para atender um 
interesse individual do próprio agente. Em outra modalidade, manejando 
também uma competência que em abstrato possui, busca atender uma 
finalidade pública que, entretanto, não é aquela própria, específica, da 
competência utilizada. Aí ter-se-á valido de uma competência inadequada, 
de direito, para o atingimento da finalidade almejada” (MELLO, 2010, p. 58-
59).  

No tocante a segunda possibilidade, o ilustre professor assevera que o desvio 

de poder configura-se independentemente da intenção do agente. Ou seja, mesmo 

que se tenha agido com boa fé, pressupondo que a competência contemplaria a 

finalidade buscada, a conduta continua a figurar como desvio de poder, legitimando, 

portanto, o controle de legalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário.   

Destaca-se, assim, a afirmação de Caio Tácito, para quem “a regra de 

competência não é um cheque em branco” (TÁCITO, 1975, p. 5, apud MELLO, 

2010, p. 61). Tendo o legislador, ao conferir o poder – dever discricionário, 
                                                             
54 “(...) o controle jurisdicional do desvio de poder é um controle de estrita legalidade. De modo algum agride a 
margem de liberdade administrativa, isto é, a discrição que a lei haja conferido ao agente” (MELLO, 2010, p. 
57).  
55 “Nota-se que só há falar em desvio de poder quando a autoridade possui, em tese, competência para prover 
sobre a matéria objeto do ato. Se mesmo abstratamente lhe faltassem poderes para decidir do modo como o 
fez, o vício no qual teria incorrido seria outro: pura incompetência formal, quando sequer desfrutasse do plexo 
de poderes para dispor sobre a questão versada ou simples transgressão da lei, caso dispondo dos poderes em 
pauta houvesse infringido competência vinculada por decidir de modo contrário ao que a lei impunha”. 
(Ibidem, pp. 57-58).  
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estabelecido o interesse a ser atingido, compete a administrador alcançá-lo; o meio 

para tanto, conforme já exposto, possivelmente será verificado apenas no caso 

concreto, haja vista a necessidade de verificação das exigências extraídas das 

circunstâncias fáticas a serem observadas.  

De todo modo, os limites previamente notados no ordenamento jurídico como 

um todo e, especificamente, aqueles atinentes ao caso concreto e previstos na 

norma, devem ser observados. Como já dito, a lei – em sentido amplo – legitima e 

restringe o poder – dever discricionário, não se admitindo, portanto, subterfúgios que 

busquem mitigar o estabelecido pelo ordenamento jurídico vigente. Interesses 

escusos e, até mesmo boas intenções, ao estarem desassociadas da lei, devem ser 

rechaçadas, pois deve-se respeitar tanto o juízo de valor já existente na norma, bem 

como os limites previstos na legislação e na doutrina mais balizada que trata do 

assunto e foi aqui exposta.   
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CONCLUSÃO 
 

Compreendida a evolução histórica que acarretou o entendimento vigente de 

que o Estado é incapaz de prover todos os serviços públicos de forma adequada, 

explicitou-se a importância das formas de delegação. Haja vista que estas permitem 

a interação entre o Poder Público e a iniciativa privada, na medida em que, dentre os 

serviços públicos delegáveis, selecionam-se aqueles que possuem atratividade 

econômica. 

Sendo uma atividade interessante para iniciativa privada, esta, por meio das 

formas de delegação, passa a fornecer os serviços públicos à sociedade. 

Contemplam-se, assim, os dois lados: a iniciativa privada explora economicamente o 

fornecimento do serviço e/ou recebe uma contrapartida financeira do Estado e, este, 

por sua vez, consegue diminuir sua estrutura e permitir, em tese, o fornecimento de 

serviços públicos de melhor qualidade. Consequentemente, as formas de delegação 

são interessantes para as esferas público e privada. 

Ocorre, porém, conforme demonstrado, que há diversas formas de delegação, 

assim, ao depara-se com o caso concreto, o administrador público deve escolher 

qual a melhor forma de delegação ante as circunstâncias fáticas. Há casos em que o 

critério legal definido para determinadas formas de delegação já tornam a escolha 

do administrador público vinculada, na medida em que as características do caso em 

análise só permitem a escolha de uma determinada forma de delegação. 

Por sua vez, em outros casos, remanesce ao administrador certa margem de 

liberalidade para decidir qual a forma de delegação aplicável ao serviço público em 

questão. Isso porque, os elementos objetivos verificáveis no caso são insuficientes 

para se aplicar uma análise de exclusão que acarrete na constatação de que apenas 

uma forma de delegação é a cabível. 

Sendo assim, existindo essa liberalidade, estar-se-á diante do poder 

discricionário conferido pelo legislador à Administração Pública. O presente trabalho 

expôs que, inobstante a presença dessa liberalidade, o administrador não possui 

liberdade ampla para decidir qual a forma de delegação aplicável ao caso. 
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Pelo contrário, ao conferir tal competência discricionária, o legislador 

vislumbrou sua incapacidade de antever as circunstâncias fáticas do caso concreto, 

de modo que se encontra impossibilitado de asseverar qual a escolha que melhor 

atenderá ao interesse público. Assim, ele – legislador – confere o poder 

discricionário ao administrador para que este, ante os elementos fáticos que lhe 

serão disponíveis, escolha a forma de delegação que efetivamente resguarde o 

interesse público e permita uma prestação de serviço público adequada e eficiente. 

Logo, o administrador público é dotado de um poder-dever discricionário, na 

medida em que tem poder para escolher, mas deve optar pela alternativa que se 

coadune com a finalidade previamente fixada pelo legislador. 

Essa verificação de compatibilidade entre a previsão legal e a forma de 

delegação escolhida pelo administrador dar-se-á pela avaliação de alguns critérios, 

os quais consubstanciam, de forma geral, o princípio da legalidade em sentido 

amplo. 

Assim, a discricionariedade terá sido exercida adequadamente se o 

administrador, ao exercer a escolha, observou a norma aplicável ao caso concreto, 

bem como os princípios que integram o sistema jurídico vigente, podendo-se 

destacar os princípios da moralidade administrativa, da razoabilidade, da 

supremacia do interesse público, bem como os princípios gerais do direito 

administrativo. 

O presente estudo permitiu notar que tais princípios atuam como limitadores 

do poder-dever administrativo. De modo que, ao exercer sua escolha no caso que se 

apresentar, o administrador público deverá motivar sua decisão. Assim, permitir-se-á 

uma análise a posteriori da conformidade do ato praticado com o Direito. Para tanto, 

é de extrema relevância a atuação do Poder Judiciário que poderá analisar os 

limitadores aplicáveis e se estes foram observados. 

 Em havendo desrespeito ao ordenamento jurídico vigente, e, assim, a 

verificação de que a finalidade que deveria nortear o administrador público não fora 

contemplada, legitimar-se-á a interferência do Poder Judiciário, haja vista a 

constatação de desvio de poder. 
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Ante tal panorama, pode-se concluir que a discricionariedade é efetivamente 

necessária, uma vez considerada a impossibilidade de o legislador antever todos os 

fatos que ocorrerão. Além disso, que a estrutura normativa, principiológica e 

doutrinária vigente permitem a adequada limitação do poder discricionário, ao passo 

que há critérios suficientes para verificar se as opções realizadas pelo administrador 

público contemplam o interesse público. 

Por fim, ressalta-se que tal constatação não ignora a precariedade da 

prestação dos serviços públicos. Porém, o que se nota, é que a discricionariedade 

administrativa como instituto jurídico é adequadamente estruturada. Assim, o foco 

deve ser a melhora e a ampliação da fiscalização dos atos administrativos, de modo 

que, verificando-se incoerências e persistindo a Administração Pública no 

posicionamento, seja demandada à apreciação do Poder Judiciário, para que esse, 

à luz dos critérios expostos, avalie a ocorrência ou não do desvio de poder, 

exercendo, portanto, um controle de legalidade.  
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