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APRESENTAÇÃO 

 

                                              O retorno do pêndulo 

 

A presente obra, Concessões de serviços públicos, foi 

publicada pioneiramente em dezembro de 1995, fruto da tese de doutoramento, 

com o título “A Mudança do Papel do Estado, nas Concessões e permissões de 

serviços públicos”. E, hoje, republicada com poucas correções, como marco 

histórico dos 25 anos da edição da lei das concessões - o marco regulatório 

desse instituto, representado pela Lei n. 8.987 de fevereiro de 1995. 

A importância da republicação desta obra tem como 

finalidade apresentar o estado da arte, na ocasião da publicação da Lei n. 

8.987/1995 e, em especial, o estudo dos fatos históricos que marcaram as 

concessões de serviços públicos no Brasil até à década de 1940. Na obra, 

estudam-se as concessões dos portos, da telefonia, da energia elétrica e das 

ferrovias, com especial destaque para os problemas regulatórios - a captura, a 

assimetria regulatória e inúmeros problemas históricos que, ainda hoje, 

persistem, em certa medida, conforme se observa neste fragmento de um texto 

publicado na década de 1940 por Osvaldo Bandeira de Melo. 

 

Dentre estes estudos destacamos, pela  atualidade que se mostra, o parecer de 

Osvaldo Aranha Bandeira de Melo, que após tecer considerações sobre a função do 

Estado, escreve que a concessão dos serviços, geralmente, tem seu fim deturpado 

pelo concessionário, que busca a satisfação quase exclusiva nas suas ambições 

desmedidas, em detrimento do bem-estar coletivo - razão do serviço. Além disso, a 

fiscalização do Poder Público, contra os abusos dos concessionários, é muito difícil 

e dispendiosa, pois estes tentam proporcionar o máximo de dificuldades à ação 

daquele, procurando por todos os meios, fugir à sua interferência controladora. 

Finalmente, esclarece o autor que o Poder Público deve exercer com eficiência a 

fiscalização no serviço concedido e sujeitar seus dirigentes a inflexíveis medidas 

punitivas no caso de descumprimento das finalidades. 

 

A obra trata, ainda, do estudo dos monopólios, da 

privatização, da descentralização e da desregulamentação. Bem como, de 

outros aspectos inerentes à gestão privada dos serviços públicos, com especial 

destaque para os princípios norteadores do instituto das concessões. E, ainda, a 



 

 

 

reforma constitucional da época, que possibilitou a transferência da gestão dos 

serviços públicos de natureza econômica, para as mãos da atividade privada. 

Destaque especial às funções do “Estado Renovado”, 

expressão cunhada pelo administrativista argentino, José Roberto Dromi, 

quando fazia referência às novas funções do Estado: orientador, organizador, 

administrador, fiscalizador, regulador e servidor. Visando, em última análise, à 

realização do interesse público.  

A obra apresenta ainda alguns modelos regulatórios, em 

especial, no Reino Unido, na Suíça, na França e nos Estados Unidos, para 

demonstrar as similaridades e as diferenças dos modelos de concessão de 

serviços públicos.  

                     No capítulo X – trata do “Ente Regulador”. Na época, não 

havia sido cunhada a expressão Agência Reguladora, tanto que, no inciso XI 

do art. 22, alterado pela Emenda Constitucional n. 8/1995, da Constituição 

Federal, ainda persiste a expressão “órgão regulador”. Neste capítulo, podemos 

ler as premissas que se desenhavam para futuras Agências Reguladoras, e 

algumas ideias lançadas há 25 anos estão em vigência; outras, continuam 

aguardando, pacientemente, o dia em que serão implementadas. 

Portanto, a visão histórica das concessões de serviços no 

Brasil e a mudança do papel do Estado, na economia - de estado interventor, 

para estado regulador e fiscalizador, servirá, por certo, para se avaliar as 

políticas regulatórias implementadas na busca da prestação do serviço 

adequado e para a realização do interesse público. 

  

Prof. Dr. José Carlos de Oliveira1 
Docente de Direito Administrativo no Curso de Direito da Faculdade de Ciências   

Humanas e Sociais da Universidade Estadual Paulista – UNESP. 

 
1 Para contato. jose.c.oliveira@unesp.br 
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DAS CONCESSÕES 

 

 

SUMÁRIO: 1. Concessão de ferrovias (aspectos históricos do modelo inglês). 

2. Aspectos históricos da concessão de serviços públicos (modelo brasileiro). 

3. Estatização das concessões. 4. Porto de Ilhéus. 5. Telefonia. 6. Ferrovia. 7. 

Energia elétrica. 8. Modelo estatal. 9. Administração indireta na prestação de 

serviços. 

 

 

1. CONCESSÃO DE FERROVIAS - ASPECTOS HISTÓRICOS DO 

MODELO INGLÊS. 

 

 O exercício privado de serviços públicos é uma modalidade de gestão, 

cujo objetivo é atender ao interesse coletivo, pela atividade do particular que, 

fazendo as vezes do Estado, volta-se para proporcionar serviços que gerem 

satisfação aos cidadãos e, ao mesmo tempo, obtenha a contraprestação 

pecuniária de seu investimento.    

 Embora sem profundidade, consideramos de relevância o estudo 

histórico da concessão do serviço público ferroviário inglês, revelando-se de 

grande importância para o estudo das concessões de serviços públicos no 

Brasil, em razão das peculiaridades existentes quanto à fiscalização e à 

regulamentação. 

 O legislador, visualizando os problemas ocasionados, no passado, pelo 

exercício de atividades de interesse público pela iniciativa privada,  poderá 

utilizar essa experiência histórica para aprender, com aqueles erros, qual a 

forma devida para que o Poder Público possa atingir seu objetivo, ou seja, 

proporcionar aos usuários serviços de qualidade, modicidade de tarifas, 
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investimento na atualização dos meios e a justa remuneração do capital 

investido pelo particular. 

 Para estender esta visão um pouco além de nosso horizonte, utilizaremos 

o estudo de competitividade da indústria brasileira, elaborado pela Coopers  

Lybrand2, o qual aponta a escolha do modelo Inglês devido à longa tradição 

democrática e por apresentar esse país relativa sofisticação  e qualidade nos 

serviços públicos que serviram, inclusive, de paradigma para outros países,  

influenciando as práticas adotadas nos Estados Unidos. 

 A análise que passaremos a abordar identifica fases distintas na história 

do controle dos serviços públicos na Inglaterra, esclarecendo o relatório em que 

esses estágios foram marcados na prática por influência de mecanismos 

políticos, nas respectivas épocas. 

 As estradas, pontes e canais foram os primeiros serviços públicos 

ingleses explorados pela iniciativa privada, cuja legislação, de 1706, permitia a 

recuperação do investimento mediante o pagamento de pedágio pelos usuários, 

sendo que o retorno do investimento deveria estar concluído no prazo de 21 

anos. 

  Em 1830, na Inglaterra, estava em funcionamento a primeira estrada de 

ferro comercial, ligando Liverpool a Manchester, e 14 anos depois, já contava 

com um parque ferroviário que possuía mais de 3.000 km de linhas e, apesar 

de forte oposição das companhias, o parlamento inglês conseguiu aprovar a 

norma regulamentadora das estradas de ferro.  

 Embora fosse sofisticada para a época, a legislação ferroviária de 1844 

foi considerada um fracasso por diversos motivos, dentre os quais: a 

 
2 COUTINHO, Luciano G. et al. (Coordenador Geral). Estudo da competitividade da indústria brasileira. 

Contratos de gestão, concessão de serviços e privatização: Modelos internacionais. Campinas: Instituto de 

Economia/Unicamp-UFRJ- Fundação Dom Cabral - Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior. 

(Contratado por Ministério da Ciência e Tecnologia-MCT; Financiadora de Estudos e Projetos-FINEP; 

Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tenológico-PADCT).  Documento elaborado pela 

Coopers & Lybrand, 1993. Caderno 155p. cit., p.12 e segts. 
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discriminação tarifária, mesmo proibida por lei; a taxa de retorno anual do 

investimento que, fixada em 10%  sem fundamento econômico, nunca foi 

atingido; o retorno médio dos investimentos ficar na marca dos  3% e 4%, isto 

devido às práticas contábeis, gastos administrativos e investimentos 

desnecessários, frustrando, assim, o efetivo controle da taxa de retorno; o lobby 

das ferrovias no Parlamento que, em 1873, era formado por 132 parlamentares 

que haviam exercido, na mesma época, o cargo de diretores de diferentes 

ferrovias, impedindo, desta forma, o controle sistemático das tarifas. 

 As exorbitantes tarifas, principalmente em regiões de pouca 

concorrência, tornavam competitivos os produtos importados pela via 

marítima. Estes fatos culminaram com a aprovação do «Railway and Canal 

Traffic Act de 1894», que conferia poderes à comissão para questionar as 

mudanças das tarifas, favorecendo também o usuário ao estabelecer, nos 

litígios, o ônus da prova ao concessionário.  

 Esta comissão, podemos entendê-la como a precursora do órgão 

fiscalizador para a defesa das prerrogativas dos usuários e do poder concedente, 

frente aos concessionários desvinculados da finalidade social dos serviços de 

natureza pública, os quais exercem em regime de livre iniciativa e, quase 

sempre, são monopolizadas regionalmente. 

 As companhias ferroviárias, prossegue o estudo, já estavam inviáveis 

financeiramente quando o Governo Inglês assumiu o controle em 1914-1918, 

período da Primeira Guerra Mundial, estabelecendo, em legislação especial, 

que as companhias seriam restituídas, decorridos dois anos do conflito.  

 Promovida a fusão3das empresas, resultaram quatro companhias 

ferroviárias, que, com a autorização legal que tinham, revisavam anualmente 

 
3 COUTINHO, Luciano G.  Op. cit., nota 1, p.11. Com mais de 1.000 companhias ferroviárias, a competição 

fez reduzir, em 1900, a uma centena de empresas, sendo que, entre essas, apenas 13 controlavam mais de 80% 

das linhas. Esse processo de concentração, necessário por motivos econômicos, era inadmissível politicamente 

e, embora as companhias se apresentassem ineficientes, os pedidos de novas fusões foram rejeitados, 

finalizando com a aplicação de custos e tarifas fora da realidade, se comparados em termos internacionais. 
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suas tarifas e, mesmo assim, não foi bastante para competir com o transporte 

rodoviário que se mostrava mais eficiente e competitivo.   

 Desta forma, a Inglaterra ingressou em sua fase de nacionalização, 

criando um monopólio que seria eficiente e avançado, com prestação de 

serviços aos usuários sem a necessidade de apresentar lucro. A nacionalização 

na Inglaterra, a partir dos anos 20, envolveu não só as ferrovias, mas também a 

indústria do gás, eletricidade, aço, carvão e telecomunicações (Coutinho, p.10 

segts). 

 Apesar de estes fatos terem ocorrido no início do século, na Inglaterra, 

podemos concluir que a experiência brasileira trilhou o mesmo caminho nas 

ferrovias e, mais tarde, nos serviços de geração e distribuição de energia elétrica 

e, posteriormente, nos serviços de telefonia, como passaremos a abordar.  

  

2. ASPECTOS HISTÓRICOS DA CONCESSÃO DE SERVIÇOS 

PÚBLICOS, MODELO BRASILEIRO 

 

 O Brasil também experimentou, em razão da conjuntura econômica da 

época, o exercício de serviços públicos pela atividade privada. Em 1835, o 

Governo Imperial aprovou a concessão de favores a quem se dispusesse a 

construir um caminho de ferro4que, partindo do Rio de Janeiro, terminasse em 

 

4 O incentivo aos investimentos pioneiros na construção de estradas de ferro consolidava-se em contratos de 

longa duração e normas sobre o retorno econômico-financeiro do capital. O Estado subvencionava a 

importância de 5% a título de garantia dos juros. Esta garantia, mais tarde, foi elevada a 7% (decreto n. 2.450, 

de 24 de setembro de 1853), cuja finalidade era a de assegurar a estabilidade financeira dos concessionários, 

com a participação do Estado no risco da exploração do serviço concedido. Esta situação foi alterada com o 

artigo 142 da Constituição de 1934, proibindo o Poder Público de garantir juros a empresas concessionárias.  

O Decreto, regulamentando a concessão dos transportes ferroviários, estabelecia o privilégio para o 

concessionário por um período que não excedesse a noventa anos, facultando à companhia o direito de 

desapropriar terreno particular para implantar os trilhos, estações, armazéns e demais obras. Facultava ainda 

ao Governo a possibilidade de conceder isenção de impostos de importação de material ferroviário e a 

exclusividade no trecho compreendido. Autorizava também o poder concedente a efetuar o resgate da 

concessão, se o julgasse conveniente aos interesses públicos, disciplinando os meios de fiscalização dos 

referidos serviços. 
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pontos das províncias de São Paulo e Minas Gerais, que mais convenientes 

fossem.  

 Vários aventureiros lançaram-se nesta empreitada; entretanto, não 

dispunham de capital para o negócio. Pretendiam obter os favores do Governo 

para captar o montante necessário para o empreendimento, que se mostrava 

altamente rendoso (Caldeira, p.248). 

 A terceira tentativa de construir uma ferrovia em solo brasileiro ocorreu 

em 1849, quando Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, utilizando 

capital privado, obteve a concessão e o privilégio de zona - que consistia na 

garantia de que não haveria uma ferrovia paralela, no trecho que pretendia 

construir.  

 Assim nasceu a primeira ferrovia brasileira, ligando Rio de Janeiro a 

Petrópolis com seu primeiro trecho de catorze quilômetros (porto de Estrela-

Fragoso) inaugurado em agosto de 1854. O marco desta iniciativa privada, era 

comemorado com grande júbilo e representava a ideia dominante na política 

nacional, ou seja, o Governo não deveria tomar parte nos negócios privados 

(Caldeira, p.291). 

 Na marcha do progresso, a ideia de implantar iluminação a gás, nas ruas 

do Rio de Janeiro, era antiga, e todas as tentativas haviam sido frustradas devido 

às dificuldades da época. O primeiro a receber a concessão de Dom Pedro I, em 

1828, não levou o projeto em frente devido à falta de capital. 

 O empresário Barão de Mauá5obteve a concessão do serviço de 

iluminação pública, construindo, em 1852, um sistema de canalização que 

transportava gás da usina localizada no mangue até aos lampiões espalhados 

 
5 CALDEIRA, J. 1995, p.31. O empresário Mauá, devido às fortes pressões que recebia de alguns políticos, 

desabafou dizendo que entre nós espera-se que os empresários devem perder, para que o negócio seja bom para 

o Estado, quando é exatamente o contrário. Isso mudaria quando os brasileiros conhecessem melhor a filosofia 

da livre iniciativa que modificava o mundo.  
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pelas ruas do Rio de Janeiro; isto, após vencer concorrência pública, em 

processo licitatório, onde ingleses e franceses estavam interessados na 

aventura. A escolha do vencedor, no entanto, foi definida pelo preço mais 

vantajoso. 

 No esforço de colocar o Brasil em contato direto com outros países, a 

iniciativa privada inaugurou, em junho de 1874, a «The Brazilian Submarine 

Cable Companhy», fazendo a ligação telegráfica entre o Brasil e a Europa. Esta 

foi a primeira empresa de telecomunicações no Brasil, permitindo a 

comunicação com o mundo em tempo recorde para a época. 

 As concessões de serviços públicos para os particulares continuaram 

como política expansionista da época, e o Governo, no uso de suas atribuições 

e no interesse dos usuários, disciplinava as tarifas6 dos serviços concedidos e 

criava o regulamento para o serviço de fiscalização das estradas de ferro 

federais.  

 O Decreto n. 6.787 de 19 de dezembro de 1907, e seu regulamento, 

criavam uma repartição federal, representada por um engenheiro chefe, 

nomeado pelo Presidente da República, que, dentre outras funções, tinha a 

atribuição de zelar pelo exato cumprimento dos contratos das estradas de ferro 

dependentes do Governo Federal, expedindo as instruções necessárias para esse 

fim, submetendo-as à aprovação do Ministro.  

 Dentre as atribuições deste embrião de órgão fiscalizador e Regulador, 

estavam as prerrogativas concernentes às decisões sobre questões técnicas, 

financeiras, e de aprovar provisoriamente os projetos de tarifas.  

 
6   As decisões do Governo, disciplinando as tarifas ferroviárias, chegavam perto do limite do bom-senso. A 

decisão n. 15, de 16 de maio de 1906, estabelecia tarifas individualizadas de cada um dos itens que fossem 

transportados, chegando ao extremo de elencar tarifas para: transporte de gelo, manteiga fresca, perus, patos, 

gansos, macacos, pacas, cães, capim, abóboras, ventarolas, animais ferozes, árvores, enfim, tudo o que se possa 

imaginar, individualmente discriminado, contendo a tarifa subdivisões, por tonelada e por quilômetro.  
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 Trinta e quatro anos depois, em parecer sobre a regulamentação dos 

serviços de utilidade pública, Luiz Anhaia Melo chegava à conclusão de que o 

Estado deveria promover a regulamentação efetiva de todos os serviços 

públicos concedidos através de uma política inflexível e enérgica. «As 

empresas concessionárias, cada dia mais poderosas, fazem enorme esforço para 

evitar essa regulamentação: mobilizam verdadeiros exércitos de contabilistas, 

técnicos, juristas, e recorrem a todos os processos conhecidos de propaganda 

para solapar os alicerces do mecanismo regulamentador. Se a regulamentação 

falhar, só haverá um recurso: a estatização de todos esses serviços» (RF 1941, 

v.87/18-20). 

 O Decreto-lei n. 3.366 de junho de 19417, reafirmava as prerrogativas do 

poder concedente, ou seja, o concessionário de serviço público exerce, por 

delegação do Estado, uma função de interesse geral, e a concessão implicava 

necessariamente, para o outorgado, a obrigação de, findo o prazo contratual, 

entregar o serviço em condições de ser explorado sem solução de continuidade. 

 A mencionada norma reconhecia que a empresa concessionária Light 

and Power era a detentora do monopólio do fornecimento de energia elétrica 

no Município de São Paulo e em toda a região vizinha. Concluiu, por fim, que 

esse monopólio resultava à concessionária um arbítrio praticamente ilimitado, 

tornando-se necessário à Municipalidade promover a regulamentação e a 

fiscalização do serviço, do ponto de vista técnico, econômico, administrativo e 

financeiro, inclusive a fixação das tarifas quando entender oportuno e segundo 

as conveniências do serviço.  

 
7 BRASIL. Decreto-lei n. 3.366, de 25 de junho de 1941. Estabelecia, em seu preâmbulo, a justificativa para a 

continuidade da concessão contratada desde 17 de junho de 1901 com «The São Paulo Tramway, Light and 

Power Co. Ltd.», demonstrando que o referido contrato, em razão das dificuldades de ordem técnica e 

financeira criadas pela situação internacional, a Municipalidade de São Paulo não se achava habilitada a 

promover a exploração direta do serviço, nem sujeitá-la  a livre concorrência.  
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 Nesta mesma época, esclarecia Luiz Anhaia de Melo que «a 

regulamentação contratual, burocrática, formal e inócua, não passa de 

pseudorregulamentação e fracassou no Brasil, principalmente em relação aos 

serviços de produção, transmissão e distribuição de luz e força, ... serviços 

telefônicos e de distribuição de gás» (RF 1941, v.87/18-20).   

 Observamos que, tal como no sistema ferroviário inglês, os 

concessionários de serviços públicos no Brasil utilizavam-se de todos os 

mecanismos para fugir da regulamentação e da fiscalização do órgão 

concedente. 

 A concessão à iniciativa privada dos serviços de construção e exploração 

de ferrovias, de geração e distribuição de energia elétrica e, posteriormente, de 

telefonia, ocorreu por razões políticas e por motivos econômicos. A gestão 

privada de serviços de interesse coletivo não obedeceu a nenhum estudo, pois 

não se traçaram planos, pressupostos ou estratégias para que o concessionário 

proporcionasse a manutenção dos fins públicos que se esperavam com a 

concessão.  

 Na concessão, o usuário retribui, com o pagamento da tarifa, o uso dos 

serviços colocados à sua disposição. A tarifa fixada pelo poder concedente deve 

ser o suficiente para remunerar o capital investido e para a atualização dos 

serviços, o que efetivamente não ocorreu, haja vista a influência política no 

estabelecimento das regras de fixação das tarifas (que sempre eram fixadas 

abaixo do valor necessário para implementar novos investimentos); a 

remuneração era insatisfatória para o capital e, por fim, havia a falta de regras 

claras e uniformes para todos. Tais fatos levaram também à frustração dos 

objetivos esperados, quais sejam: satisfação dos usuários com um serviço 

eficiente e acessível, investimentos em novas tecnologias, tarifas justas e o 

evidente recolhimento de impostos. 
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 Devido à situação caótica em que se encontravam os serviços de 

interesse público nas mãos dos concessionários, finalmente, o Estado interveio, 

estatizando estes serviços concedidos, conforme demonstrou a história, que, tal 

como uma escola, ensina os caminhos que o Estado deve trilhar ou, ao menos, 

aqueles que não devem ser repetidos. 

 Abalizado nos fatos históricos acima descritos, assinala-se, como um dos 

principais responsáveis pela estagnação dos serviços concedidos, a falta de um 

órgão autônomo, fiscalizador e Regulador, imune às ingerências políticas e 

dotado de responsabilidade para a defesa dos interesses dos usuários e do 

patrimônio público. 

 

3. ESTATIZAÇÃO DAS CONCESSÕES 

 

 Os antecedentes históricos demonstram que a ingerência política, a falta 

de capacitação técnica e patrimonial dos interessados na concessão e a ausência 

de regras claras sobre o jogo que envolve Governo, o empresário e os usuários, 

fizeram com que não prosperasse a iniciativa privada, na gestão de serviços 

públicos, em nosso País. 

 Por que as empresas concessionárias de energia elétrica, de telefonia e 

de ferrovias foram nacionalizadas depois de longo tempo nas mãos da atividade 

privada? Em que condições o Governo encontrou os serviços de interesse geral 

que estavam a cargo do empresário particular? Enfim, por que não prosperou a 

concessão dos serviços públicos no Brasil? As respostas a todas essas perguntas 

demonstrarão os caminhos a serem trilhados nesta nova fase privatística que 

vivemos, para que, daqui a alguns anos, o Estado não precise novamente 

estatizar os serviços que hoje se abrem para a atividade privada. 
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 Na década de quarenta, já se apontava a falta de um órgão Regulador e 

fiscalizador para os serviços de interesse coletivo. Estes serviços públicos a 

cargo do concessionário já se mostravam problemáticos para o Estado, em 

razão da falta de investimentos na melhoria dos serviços, tarifas exorbitantes e 

outras tantas mazelas. Os juristas de então, imbuídos no espírito de apontar os 

erros e de oferecer soluções para as questões, apresentavam estudos para a 

busca do equacionamento do problema.  

 Dentre estes estudos, destacamos, pela  atualidade que se mostra, o 

parecer de Osvaldo Aranha Bandeira de Melo, que após tecer considerações 

sobre a função do Estado, escreve que a concessão dos serviços, geralmente, 

tem seu fim deturpado pelo concessionário, que busca a satisfação quase 

exclusiva em suas ambições desmedidas, em detrimento do bem-estar coletivo 

- razão do serviço. Além disso, a fiscalização do Poder Público contra os abusos 

dos concessionários é muito difícil e dispendiosa, pois estes tentam 

proporcionar o máximo de dificuldades à ação daquele, procurando, por todos 

os meios, fugir à sua interferência controladora. Finalmente, esclarece o autor 

que o Poder Público deve exercer com eficiência a fiscalização no serviço 

concedido e sujeitar seus dirigentes a inflexíveis medidas punitivas no caso de 

descumprimento das finalidades (RF 1941, v.87/21-34). 

 

4. PORTO DE ILHÉUS 

 

 O caos, a ineficiência e o desrespeito para com os usuários dos serviços 

públicos eram generalizados e, para exemplificar a situação de desmando que 

se vivia na época, vamos apontar como exemplo o estado em que o Poder 

Público encontrou a concessão dos serviços do porto de Ilhéus (RDA 1969, 

v.95/121-30). 
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 No contrato de concessão do porto de Ilhéus, firmado em maio de 1923, 

convencionou-se, dentre outras cláusulas, que «O Governo Federal, por 

decreto, poderá declarar rescindido de pleno direito, o presente contrato, sem  

interpelação ou ação judicial no caso de ocorrerem mais de duas multas, bem 

como no caso de não ser, no devido tempo, integrada  a caução a que se refere 

a cláusula...».  

 No entendimento da concessionária, os motivos que justificavam a 

rescisão da concessão seriam apenas aqueles do contrato, ou seja, depois de 

aplicadas duas multas ou na falta de caução. Entretanto, apesar de os órgãos 

responsáveis não terem autuado a concessionária, ela deixou os serviços 

concedidos muito abaixo do esperado pelos usuários.  

 Entre tantas outras irregularidades, o Governo constatou, pela 

intervenção, que a concessionária, durante muitos anos, deixou de cumprir suas 

obrigações contratuais e seria cômico devolver os serviços à mesma, depois 

que a multasse duas vezes para só então, rescindir o contrato. Constatou-se, 

pela intervenção, que o Governo gastou cerca de 60 milhões de cruzeiros 

(dragagem), em puro benefício de uma empresa concessionária, que só se 

interessava por um rendoso serviço de alvarangagem. Constatou-se também 

que o porto não oferecia nenhum equipamento para receber os navios: nem cais 

nem pontes nem guindastes. O descaso da concessionária para com a população 

insatisfeita era de tal gravidade que os usuários se utilizavam de todos os meios 

para comunicar ao Governo a incúria dos órgãos de fiscalização e a situação de 

precariedade em que se encontravam os serviços no porto de Ilhéus. 

 Na intervenção, o poder concedente colocou a limpo o real motivo dos 

precários serviços oferecidos pela concessionária: os principais acionistas da 

Companhia Industrial de Ilhéus dos serviços do porto estavam vinculados a 

outras duas empresas privadas. Desse modo, constituíam um grupo econômico 

que dominava todo o sistema portuário, sem peias e sem controles do Estado. 
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As empresas privadas auferiam lucros ilimitados nos embarques fora da barra. 

Assim, embora a concessionária fosse deficitária, o mesmo não ocorria com as 

duas empresas privadas (RDA  1969, v.95/121-30). 

 

5. TELEFONIA 

  

 Os serviços de telefonia, igualmente sujeitos à atividade privada, não 

correspondiam às expectativas dos usuários.8 O descumprimento sistemático 

dos contratos de concessão, a ofensa ao princípio da continuidade do serviço, 

em razão dos escassos investimentos, revelam a ambição incomensurável das 

concessionárias da época em expandir-se, afastando  concorrentes, reunindo em 

suas mãos a maior extensão territorial possível, sufocando o progresso em razão 

de sua incapacidade de atender com pundonor, o que fez declarar em seus 

contratos. 

 A tarifa, cerne do contrato de concessão, deve exprimir a justa 

remuneração para o capital investido9e o suficiente para a atualização 

tecnológica do serviço oferecido. A ruptura do equilíbrio econômico-financeiro 

do contrato, representado por tarifas fixadas, politicamente, abaixo do justo, e 

a ambição desmedida das empresas privadas em auferir vantagens 

inconfessáveis fizeram com que o serviço concedido declinasse a níveis de tal 

ordem que ao Poder Público só restou uma solução: a encampação do serviço. 

 

 
8 Confira sobre o assunto as decisões incertas nos julgados publicados na Revista de Direito Administrativo, 

n.. 37, p.312; n..39, p.248; e, n..55, p.144. 

 
9 Neste sentido, previa o artigo 137 da Constituição de 1937: «A lei federal regulará a fiscalização e revisão 

das tarifas dos serviços públicos explorados por concessão para que, no interesse coletivo, delas retire o capital 

uma retribuição justa e adequada e sejam atendidas convenientemente as exigências de expansão e 

melhoramento dos serviços.» Confira-se a oposição às tarifas demagógicas e confiscatórias em artigo de Antão 

de Moraes R.D.A, v.49, p.466; Temístocles Cavalcanti  R.F., v.87, p.10;  Osvaldo A. B. de Melo em R.F.,  

v.87, p.20. 
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6. FERROVIA 

  

 No setor ferroviário, a situação repetia-se. A Companhia Paulista de 

Estradas de Ferro, concessionária desde 1920, foi encampada pelo Governo 

Federal ao Governo do Estado10, em 1961, para resguardar paz, trabalho e 

tranquilidade públicas, pois essa já se havia declarado sem condições para 

atender aos reclamos salariais e confiava, seguramente, na proteção 

privilegiada dos créditos de auxílios abundantes do Tesouro público, que os 

utilizavam a título de subvenção ou de empréstimos generosos. 

 

7. ENERGIA ELÉTRICA 

 

 A desordem era generalizada também no setor de energia elétrica.11 A 

ineficiência dos serviços prestados pela Companhia Industrial e Agrícola 

Jacuecanga culminou com a publicação do Decreto n. 28.476, de agosto de 

1950, declarando caduca a concessão de serviço público de eletricidade, 

determinando a passagem da concessão, da rede de distribuição e demais 

instalações afetadas pelo serviço,  à administração municipal de Angra dos Reis 

(RDA 1954, v.37/307-11).  

 Esclarecia a fundamentação do decreto a agonizante situação em que se 

achava a cidade de Angra dos Reis, dado ao procedimento da concessionária, 

 
10 Acórdão sobre a decisão que resultou na confirmação da encampação da concessionária, desapropriação por 

utilidade pública, das ações da referida empresa. Revista Direito Administrativo, n..97, p.165-172, 1969. 

 
11 CARVALHO, J. Francisco. Duas questões substantivas para o debate das privatizações. O Estado de São 

Paulo, São Paulo, 10-11-94. p.B-2. «De 1900 até 1960, os grupos estrangeiros, e as empresas privadas 

brasileiras que dominavam o setor elétrico, com a complementação das poucas entidades estatais então 

existentes, instalaram um parque gerador com capacidade conjunta de apenas 4.800MW (setor privado: 3.300; 

setor público: 1.500). A partir daí, a enorme demanda, criada pelo processo de industrialização, não encontrou 

resposta no setor privado. Os serviços eram de baixa confiabilidade, com elevadas taxas de interrupção e 

inaceitáveis oscilações de frequência e tensão. Isto obrigou o Estado a intervir decididamente no sistema 

elétrico, a fim de que se não frustrasse o surto de desenvolvimento que, então, começava.» 
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que vinha, de longa data e reincidentemente, descumprindo as obrigações 

contraídas e oferecendo um serviço de má qualidade à população.   

 Semelhante medida tomou o Governo Federal com respeito à Empresa 

Luz e Força Elétrica de Capivarí S.A. e Companhia Sanjoanense de 

Eletricidade. Esta última, concessionária dos serviços de produção e de 

distribuição de energia elétrica nos municípios de São João da Boa Vista, 

Vargem Grande do Sul, Aguaí e Águas da Prata, no Estado de São Paulo. O 

fundamento da decisão governamental atribuía ao concessionário o não 

cumprimento, satisfatoriamente, dos serviços a que estava sujeito. 

 Procurando disciplinar as concessões de energia elétrica, o Código de 

Águas, Decreto n. 24.643, de julho de 1934, assumindo natureza regulamentar 

e contratual, outorgou à Divisão de Águas do Departamento Nacional de 

Produção Mineral, a fiscalização da produção, transmissão, transformação e 

distribuição de energia elétrica com os seguintes objetivos: assegurar um 

serviço adequado, fixar tarifas razoáveis e garantir a estabilidade financeira das 

empresas.  

 Para atingir tais objetivos, o órgão fiscalizador12 deveria proceder ao 

exame da contabilidade das empresas. Quanto ao serviço adequado, a 

administração deveria fixar o nível de qualidade e de quantidade do serviço, os 

melhoramentos e a renovação das instalações, e viabilizar processos mais 

econômicos de operação.  

 As restrições impostas às empresas que explorassem, para qualquer fim, 

quedas d’água de qualquer potência para produção de energia elétrica destinada 

a serviços públicos, de utilidade pública ou comércio de energia, perduraram 

até ao advento do Decreto-Lei n. 3.128, de março de 1941. Esta norma instituiu 

 

12Para implementar a política fiscalizatória, o parágrafo 3º. do artigo 202, nas disposições transitórias do 

Código das Águas , Decreto n. 24.643 - 1934, dispõe que: «Enquanto não for procedida a revisão dos contratos 

existentes, ou não forem firmados os contratos de que se trata este artigo, as empresas respectivas não gozarão 

de nenhum dos favores previstos neste Código, não poderão fazer ampliações ou modificações em suas 

instalações, não poderão aumentar os preços, nem firmar novos contratos de fornecimento de energia». 
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a obrigação de inventariar, no prazo de 180 dias, o capital-investimento 

efetivamente gasto pelo concessionário na produção, transformação e 

distribuição de energia elétrica. 

 Ao final do referido prazo e no intuito de fixar novas tarifas, 

considerando o custo do serviço, o código determinava que a Divisão de Águas 

«iniciará a fiscalização contábil e econômico-financeira das empresas que 

explorassem a indústria de energia elétrica, quando destinada ao comércio de 

energia, no propósito de determinar-lhes o investimento respectivo».  

 O investimento, assinalava o art. 5º., «servirá de base ao cálculo da 

indenização, no caso de eventual reversão ou encampação, e à determinação 

das tarifas pelas quais os concessionários cobrarão os serviços que prestarem, 

quando se tratar de energia destinada à venda». 

 A regulamentação tarifária dos serviços de energia elétrica ocorreu em 

1957, com a edição do Decreto n. 41.019, que estabeleceu a revisão trienal das 

tarifas, permitindo-se o reajustamento do preço de venda de energia elétrica de 

acordo com as variações de custo dos combustíveis e da mão de obra.  

 Entretanto, a implantação do regime de tarifas variáveis, periodicamente, 

ficou na dependência da atuação governamental, atos estes positivamente não 

praticados, concernentes à determinação do investimento das empresas 

concessionárias. Os reajustes das tarifas, a que se valia reiteradamente o 

Governo, eram suficientes para cobrir apenas os aumentos periódicos dos 

salários.  

 Em razão desta política adotada pelo Governo13e da situação de penúria 

em que se encontravam, de modo geral, os concessionários em vista do 

 
13  O Governo detinha o poder de estabelecer a tarifa justa para remunerar os serviços prestados pelo 

concessionário. Com o passar do tempo e para adequar o País às novas políticas 

(nacionalismo/intervencionismo) o governo vislumbrou a alternativa, viável, para subtrair do particular o 

serviço público concedido. A política, subliminar, refletida nos textos legais, demonstra que o Poder Público 

utilizou seu poder fiscalizador e regulamentador para enfraquecer economicamente o concessionário. Assim, 

sem retribuição monetária adequada, o fornecimento dos serviços foi dia a dia ficando abaixo do exigido, 
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desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão, faziam com 

que os serviços concedidos, em razão da falta de investimentos, não atendessem 

à demanda solicitada por uma população crescente e exigente.  

 A falência do sistema de prestação de serviços públicos por 

concessionárias privadas ocorreu, dentre outros fatores, devido à falta de 

investimentos e de tarifas irreais, coroado pela ideologia política de centralizar 

os serviços nas mãos do Poder Público.  

 Esta centralização foi possível graças à criação das empresas estatais, nas 

quais o Estado possui o controle acionário e o risco do investimento. Entretanto, 

na época, esta era a solução viável e que se apresentava mais justa. O Poder 

Público precisava investir na ampliação dos serviços, e isto era inquestionável. 

 Em 1962, depois de mais de 60 anos de absoluto controle privado, o 

sistema energético brasileiro era de apenas 5.700 megawatts instalados, 

insuficiente para abastecer a arrancada de desenvolvimento industrial que 

iniciava, e a ampliação do setor hidrelétrico brasileiro estava inteiramente fora 

do alcance técnico e da capacidade financeira do empresário nacional. Em 

razão do investimento público, o sistema elétrico estatal conta atualmente com 

a capacidade instalada na ordem de 52.000 megawatts (op.cit. 10).  

 

8. MODELO ESTATAL 

 

 O modelo estatal funcionou bem por um determinado período, mas 

conheceu muito cedo os problemas da ineficiência gerencial das empresas 

estatais. Para ilustrar o descaso, o desperdício e a falta de planejamento no setor 

 

impossibilitando em razão da falta de investimentos, a expansão dos serviços. A defasagem tarifária era 

visivelmente política para implementar a encampação. Com esta política, o Governo abriu a possibilidade de 

atuar diretamente no setor de serviços concedidos. 
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elétrico, basta elencar que há em construção no Brasil, por indução política, 20 

usinas de energia elétrica, cujas obras estão paradas, ou em ritmo de construção 

muito lento. A usina de Cachoeira Dourada, em Goiás, iniciada há 30 anos, 

ainda não foi concluída. E somente no Estado de São Paulo, a CESP pretende 

encontrar parceiros para explorar pequenas centrais hidrelétricas desativadas: 

São Valentim, Emas, Tatu, São José, São Joaquim, Santa Inês, Jacaré, San Juan, 

com menos de 10 mil KW; na lista figura ainda a usina de Mogi Guaçu (OESP, 

13-06-1995, p.b-2). 

 Para apontar o atraso em que vivemos, também no setor estatizado das 

telecomunicações, basta lembrar que o Brasil está atualmente em 39º. lugar no 

mundo, em número de telefones por habitantes, - 8,3 por 100.  Menos que a 

Colômbia, que conta com 8,74 telefones por 100 habitantes. 

 «Nos primeiros 10 anos de existência da Telebrás, o modelo do 

monopólio estatal funcionou bem, pois havia recursos, profissionalismo e 

autonomia de gestão. A partir de 1982, na segunda década do monopólio, o 

Governo, além de reduzir a prioridade dos investimentos no setor, passou a 

corrigir as tarifas locais, sempre abaixo dos índices da inflação, 

descapitalizando as empresas operadoras e reduzindo sua capacidade de 

investimento» (Siqueira, 1993, p.10).  

 Em razão do exaurimento da capacidade de investimentos diante das 

novas tecnologias, o Estado não tem como suportar, sozinho, a exigente e 

crescente demanda energética e de tecnologia em telecomunicações, integrado 

por satélites, cabos de fibra ótica, telefonia celular, e infovias; isto, para citar 

apenas os serviços que despertam maior interesse aos investidores.  

 No Brasil14, o serviço de telefonia sempre foi considerado serviço 

público, compreendido, como tal, no domínio do Estado, sem que isto 

 
14 Desde a instalação do primeiro telefone no Brasil, em 1877, por ordem de D. Pedro II, o serviço de telefonia 

inseriu-se, em nosso País, na órbita estatal. Segundo parecer do Conselho de Estado, de 10-02-1881, aprovado 

pelo Imperador, «achando-se as linhas telefônicas em iguais condições às linhas telegráficas, pertencem, como 



 

 

18 

 

signifique, no entanto, que o serviço seja explorado exclusiva e diretamente 

pelo Estado, facultada que sempre foi sua concessão a particulares.  

 A Constituição de 1967, em seu artigo 8º, inciso XV, letra a, prescrevia 

a competência da União para explorar, diretamente ou mediante autorização ou 

concessão, os serviços de telecomunicações. Retirou, assim, da esfera 

municipal e estadual, a competência para a exploração direta ou mediante 

concessão dos serviços públicos de telecomunicações e, em decorrência deste 

preceito Constitucional, passaram para a competência da União todas as 

concessões outorgadas a empresas privadas, a entidades estaduais e a 

municipais.  

 Esta situação monopolística justificou-se no Brasil num momento 

histórico15, em que se pretendia construir um sistema de abrangência nacional, 

que promovesse sua integração e alavancasse seu desenvolvimento, no prazo 

mais curto possível.  

 A Constituição de 1988 exigia a condição de empresa sob o controle 

acionário estatal, como requisito necessário para a concessão dos serviços de 

telecomunicações. Este modelo dá hoje claros sinais de exaustão, o que 

motivou o poder político a abrir tais serviços para a gestão privada.  

 No Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição de 

1988, configurou-se a manutenção das concessões de serviços públicos de 

 

estas, ao domínio exclusivo do Estado, e cabe, portanto, ao Governo o direito de as conceder, ainda que para 

uso particular das localidades (D.O. de 11-05-1881). Constituição de 1934, art. 5º.  VIII. «Compete 

privativamente à União. Explorar ou dar em concessão os serviços de telégrafos, radiocomunicação .... as vias-

férreas ...» E o artigo 137, dispõe: «A lei federal regulará a fiscalização e a revisão das tarifas dos serviços 

explorados por concessão, ou delegação, para que, no interesse coletivo, os lucros dos concessionários, ou 

delegados, não excedam a justa retribuição do capital, que lhes permita atender normalmente  às necessidades 

públicas de expansão e ao melhoramentos desses serviços» A Constituição de 1946, no art. 5.,  elencou dentre 

as competências da União a prerrogativa de explorar, diretamente ou mediante concessão, os serviços de ... 

telefones interestaduais e internacionais...»  
 
15 MOTTA, Paulo Roberto. O controle de empresas estatais no Brasil. Revista de Administração Pública, n. 

14, p.69-82, abr./jun. 1980. O autor elenca os fatores de natureza econômica, política, administrativa e social 

que influenciaram a criação das empresas estatais no Brasil.    
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telecomunicações, em vigor, nos termos da Lei. Para regulamentar esse 

dispositivo Constitucional, a Lei n. 8.367, de 30.12.91, estabeleceu em seu 

artigo 1º que «As concessões de serviços públicos de telecomunicações, em 

vigor em 5 de outubro de 1988, não abrangidos pelo inciso XI do artigo 21 da 

Constituição Federal, são mantidos nos termos do artigo 66 das Disposições 

Transitórias, pelo prazo de oito anos, a contar da data da publicação desta Lei, 

que poderá ser prorrogada». Assim, ficou garantida a concessão dos serviços 

de telecomunicações a uma única empresa privada que atua na área de 

telecomunicações no Brasil. Resta saber se, nas áreas de atuação desta empresa, 

a situação é melhor do que naquelas que encontramos em outras localidades, 

atendidas por estatais. Para maiores esclarecimentos sobre a matéria, veja-se 

(alínea e, item 2, capítulo VI).  

 

9. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA NA PRESTAÇÃO DE           

SERVIÇOS 

 

 No Brasil, os fatores que influenciaram a criação das empresas estatais 

podem ser classificados em quatro grupos:16 1) fatores de natureza econômica, 

que representavam a opção adotada por diversos países em desenvolvimento, 

visando ao progresso socioeconômico pela iniciativa de projetos públicos e ao 

fornecimento de infraestrutura para o desenvolvimento; 2) fatores de natureza 

política e estratégica, que determinaram o monopólio de indústrias e serviços 

admitidos como vitais para a segurança do País (Petróleo, comunicações, 

energia elétrica, transportes); 3) fatores de natureza administrativa, objetivando 

a descentralização e a criação de empresas dotadas de autonomia e de 

 
16  DUTRA, Pedro Paulo de Almeida. Controle de empresas estatais. São Paulo: Saraiva, 1991. O autor 

apresenta um estudo pormenorizado sobre o papel da empresa pública no conjunto de atividades do Estado e 

as repercussões que decorreram de sua proliferação no cenário da economia nacional.     
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flexibilidade; 4) fatores de natureza social, com finalidade de produzir  bens e 

serviços para a parcela da sociedade com menor poder aquisitivo. 

 Esperava-se das empresas estatais, como um todo, agilidade e 

operacionalidade, ou seja, que fossem competitivas como as empresas privadas. 

Contudo, o Governo foi, dia a dia, criando mecanismos legais para tornar 

transparente a administração da coisa pública exigindo obediência ao princípio 

da licitação, aos mecanismos de controle dos gastos e aos investimentos. E, por 

fim, o próprio sistema foi criando vantagens adicionais que só a empresa estatal 

oferece.  

 Estes mecanismos controladores da autonomia, necessários para 

demonstrar a transparência na gestão da coisa pública, tornaram a empresa 

estatal um quisto de ineficiência, desperdício17e improdutividade, por não 

operarem em ambiente competitivo e pela doença do corporativismo.  

 Os inúmeros controles18legais, administrativos e a influência política do 

Governo estendem-se muito além do necessário para garantir que as empresas 

cumpram seus objetivos econômicos, financeiros e sociais. 

 
17 COVAS, Mário. Arquitetura do Estado ótimo. Folha de São Paulo, São Paulo, 9 abr. 1995. p.1-3. O 

Governador informa que a Eletropaulo afundou em problemas de gestão, suportando o maior prejuízo sofrido 

por uma empresa brasileira nos últimos anos. E no caso da Congás, questiona o Governador: como explicar a 

compra de 180 mil medidores quando a expansão anual de usuários se limita a quatro mil usuários por ano. No 

setor ferroviário, a questão se repete. O descaso e o desperdício encobrem o verdadeiro motivo do sucateamento 

dos serviços públicos. Para modernizar a malha ferroviária paulista, o governo elaborou um projeto formado 

por um consórcio de empresas brasileiras e francesas que nunca saiu do papel, o contrato original foi alterado 

diversas vezes ao longo dos últimos cinco governos paulistas e, no pátio da ferrovia em Araraquara-SP, 

encontram-se desmontadas 78 locomotivas elétricas que hoje estão tecnologicamente inviáveis para o serviço 

ferroviário em razão da baixa potência. 

  
18 DUTRA, P. P. A.  op. cit., nota 15, p.38 e segts.  Quanto aos controles, o autor demonstra que seu «estudo 

comprovou plenamente que apresentam problemas que são conhecidos em quase todos os países, tais como: 

extrema diversificação de controles; paralelismo e superposição; controles puramente formais e notoriamente 

ineficazes; falta de coordenação entre eles; e, pelo menos, dois outros dizem respeito ao Brasil: a ausência de 

um verdadeiro controle das empresas estatais pelo Poder Legislativo e a ausência de um controle que tenha por 

função analisar e julgar a gestão da empresa, um controle de resultados. (...) «o absolutismo das decisões 

pessoais, mesmo nos negócios públicos, é a regra. O resultado é o preço elevado que os brasileiros pagam pelos 

erros graves de alguns, que exerceram, em diferentes escalões da Administração Pública, missões de 

responsabilidade». 
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 «... a concentração da prestação de serviços públicos no âmbito do 

Estado se traduziu pelo crescimento da administração indireta, mediante a 

proliferação de empresas públicas e sociedade de economia mista. Esse 

modelo, concebido para flexibilizar a ação administrativa estatal, foi sendo 

gradualmente onerado pelo excesso de controles e imposições burocráticas, 

tornando-se assim pouco operacional porque não tem conseguido acompanhar 

o novo ritmo tecnológico e gerencial da economia, que exige decisões rápidas 

e estruturas mais ágeis» (Cardoso, 1995, p.12). 

  Somado a estes problemas, o Governo utilizou as estatais, nas 

últimas décadas, como fonte de conquista ao apoio parlamentar. O setor estatal 

não é competitivo, dentre outros fatores, devido à ingerência político-

administrativa, substituindo a competência do mérito pelo fisiologismo e por 

interesses pessoais. 

 Diante deste quadro dantesco, e sem possibilidade aparente de mudanças 

internas, o Governo volta-se para a atividade privada, para num último refúgio, 

salvar o que ainda resta dos enormes sacrifícios impostos à sociedade, que ficou 

cerceada de muitos direitos sociais, para construir este patrimônio representado 

pelas empresas estatais. Com o abandono do estatismo monopolizante, o Poder 

Público deve adotar um modelo de Estado Subsidiário, conforme abordaremos 

oportunamente no item 4, capítulo VII. 
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CAPÍTULO II 

MONOPÓLIO E SERVIÇO PÚBLICO  

 

 

SUMÁRIO: 1. Monopólio natural. 2. Monopólio legal. 3. Monopólio de fato. 

4. Privatização. 5. Concessão. 6. Descentralização. 7. Desregulamentação. 

 

 Por ocasião das votações das emendas à Constituição, tendentes a 

flexibilizar o monopólio19da União para possibilitar a gestão privada de 

serviços públicos, debatia-se nos meios políticos, quais serviços poderiam ser 

exercidos pela iniciativa privada e quais deveriam continuar a cargo do Estado 

em regime de exclusividade.  

 Na tentativa de elucidar o problema, a doutrina oferece elementos para 

diferenciar na modalidade dos serviços públicos, o monopólio natural do 

monopólio legal. Tanto um como outro encontram-se sob a rubrica do 

monopólio legal.  

 

1. MONOPÓLIO NATURAL 

 

 O monopólio natural corresponde àqueles serviços caracterizados pelo 

exercício de atividades que afastam a livre concorrência, compreendendo, neste 

elenco, as atribuições que, pela própria natureza, são privativas ou essenciais 

ao Estado, ou seja, representam um núcleo do serviço que o poder político 

 
19  MASAGÃO, Mário. Curso de direito administrativo. 6.ed. rev. atual. São Paulo: RT, 1977. p.272. para o 

autor, o monopólio consiste na reserva exclusiva que o Estado faz por lei, de certa atividade industrial ou 

comercial, subtraindo-a do campo de ação dos cidadãos, ao qual ela naturalmente pertencia.  

 N.A.  O termo monopólio é utilizado pelos administrativistas para designar (reserva exclusiva que o Estado 

faz através de lei, de certa atividade econômica). Entretanto, utilizo o termo em sua linguagem usual para 

designar aqueles serviços públicos de natureza econômica que o Estado exerce com exclusividade, e que já 

estiveram nas mãos do empresário particular. 
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reconhece como privativo do Estado e não cogita, nem mesmo insinua a 

possibilidade da atuação privada em sua gestão.  

 Na maioria dos casos, pode ser entendido como monopólio natural 

aquela atividade controlada pela autoridade pública, que caracteriza o 

fornecimento de serviços para um grande número de usuários ou que demanda 

grandes investimentos em tecnologia e infraestrutura, como: telefonia, energia 

elétrica, correios, saneamento básico, malha rodoviária, ferroviária e outros. 

Enfim, serviços essenciais para o bem-estar dos cidadãos e que seriam inviáveis 

se oferecidos por particulares. Estas razões não são suficientes para conceituar 

o monopólio natural.  

 Embora de difícil definição, pode-se concluir que o monopólio natural 

existe quando o Estado exerce as funções de defesa externa, de manutenção da 

ordem pública interna e de exercício da justiça pública.   

 Estas funções, em razão da coação que o Poder Público exerce sobre o 

cidadão, tornam-se indelegáveis. Mário Masagão esclarece que o exercício da 

coação é privativo do Estado, e se fosse transferido à pessoa de direito privado 

instalar-se-ia um novo Estado dentro do Estado (1977, p.272). Deve-se 

entender, portanto, que os serviços (telefonia, energia elétrica, correios, 

saneamento básico, rodovias e ferrovias) que muitos autores grifam como 

monopólio natural, na verdade, são atividades privativas do Poder Público em 

razão da vontade política, que a qualquer momento podem abrir tais serviços à 

inciativa privada, como ocorreu com as recentes Emendas à Constituição, 

tornando possível ao particular a gestão destes serviços. 
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2. MONOPÓLIO LEGAL 

 

 Monopólio legal, em sentido lato, é aquele constituído pelo legislador 

com finalidade política ou conveniência administrativa, representando o 

atendimento a objetivos do Estado. (Tácito, RDA 1993, v.192/347-60). 

 Referindo-se ao monopólio legal, na exploração de atividade econômica 

Art. 21, compete à União: inc. XXIII, ... exercer o monopólio estatal ... minérios 

nucleares. E, Art. 177, constituem monopólio da União.... a indústria 

petrolífera. Este último até que seja promulgada e publicada a Emenda 

flexibilizando o monopólio da indústria do petróleo), o artigo 173 da 

Constituição Federal dispõe que: «Ressalvados os casos previstos nesta 

Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será 

permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a 

relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei». Em atendimento aos 

interesses do Estado, (por não se enquadrar como necessária aos imperativos 

da segurança nacional ou relevante interesse coletivo), o legislador poderá 

atribuir ao particular a exploração daquelas atividades de natureza econômica 

que estavam, indevidamente, por força legal, na área de atribuição do Poder 

Público.  

 A passagem das atividades econômicas para o setor privado ocorre na 

modalidade de desestatização, ou seja, pela venda da empresa (do Estado) para 

o setor privado mediante leilão público. Foi com este objetivo que o Governo, 

em 1990, deu início ao Programa Nacional de Desestatização20, colocando à 

venda, mediante leilão, diversas empresas estatais, sendo que, destas, apenas 

algumas foram vendidas até o momento.    

 
20  BRASIL. Lei n. 8.031 de 12 de abril de 1990. Institui o Programa Nacional de Desestatização.  O governo 

federal privatizou as seguintes empresas: Em 1991: Usiminas, Celma, Mafersa, Cosinor; 1992: SNBP, Indag, 

Piratini, Petroflex, Copesul, Álcalis, CST, Nitriflex, Fosfértil,  Polisul, PPH, Goiasfértil, Acesita, CBE; 1993: 

Poliolefinas, CSN, Ultrafértil, Cosipa, Açominas, Oxiteno; 1994: PQU, Arafértil, Caraíba, Acrinor, Coperbo, 

Polialden, Ciquine, Polineno, Embraer; 1995: Escelsa, Copene. 
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 Quanto aos serviços públicos, dispõe o artigo 175: «incumbe ao Poder 

Público, na forma da lei, diretamente ou sob o regime de concessão ou 

permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos».  

 A norma Constitucional faz referência a duas modalidades de prestação 

de serviços. Em primeiro lugar, afirma incumbir ao Poder Público a prestação 

de serviços públicos, diretamente, e sob esta rubrica estão elencados aqueles 

serviços que o Estado não pode entregar à iniciativa privada.   

 Em segundo lugar, a norma faz referência, embora de responsabilidade 

do Poder Público, a alguns serviços, na forma da lei e mediante licitação, os 

quais podem ser prestados pela iniciativa privada mediante concessão ou 

permissão.  

 A individualização de um serviço como privativo do setor público atende 

quase sempre à finalidade política; assim, o Estado poderá, por conveniência, 

abrir os serviços de interesse coletivo à gestão privada. Esta abertura, no 

entanto, para atingir um fim público, deve buscar fundamento em um modelo, 

optando o Estado por uma combinação de competição, quando for possível e 

de controle, quando necessário, visando sempre ao atendimento dos objetivos 

sociais e políticos. 

 Embora não constitua atividade privativa, a saúde é dever do Estado e 

direito de todos. E em razão de sua relevância, compete ao Poder Público 

dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, 

devendo sua execução ser feita diretamente pelo Poder Público ou através de 

terceiros. Portanto, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, que 

participa de forma complementar do sistema de saúde pública. A educação, da 

mesma forma, é dever do Estado, sendo promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade e livre à iniciativa privada, considerando 

determinadas condições. 
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 A ação da iniciativa privada, no exercício destas atividades tendentes à 

obtenção de condições de bem-estar da coletividade, é levada, em regra, 

concorrentemente com o Poder Público, agindo o particular em caráter 

supletivo e complementar, ou seja, com a finalidade de suprir a falta ou a 

deficiência dos serviços prestados pelo Poder Público. Neste modelo, o Estado 

atua de acordo com o princípio da subsidiariedade. 

 Nesta ordem de atribuições, o papel do Estado não é passivo. A ele 

compete coordenar, guiar, orientar e ajudar as pessoas e as sociedades menores 

e intermediárias, na realização dos afazeres que elas devem realizar. Em outras 

ordens, cabe-lhe assumir, múltiplos papéis, compartilhando ou monopolizando, 

conforme os casos (Sagués; La Ley, 1980, v.2/780).   

 

3. MONOPÓLIO DE FATO 

 

 É oportuna a lembrança, embora como referência secundária, que Caio 

Tácito apresenta sobre o monopólio de fato. Esclarece o autor, que este tipo de 

monopólio é fruto da concentração capitalista  e exacerba-se materialmente em 

detrimento da liberdade econômica, e a norma jurídica opera como sanção à 

conduta ilícita, em defesa do princípio da concorrência.21O agente 

monopolizador adquire a qualidade por ato próprio, fundado em condições 

peculiares de poder econômico ou de tecnologia privilegiada, tendentes a 

excluir a concorrência de terceiros. Citando Berliri, o autor aborda que o 

«monopólio de fato - fruto de razões naturais de produção, importa em que um 

só país ou uma só pessoa, ou uma coalização de pessoas, inviabilize a outrem 

 
21 A Lei n. 8.884, de 11 de junho de 1994, criou o Conselho Administrativo de Defesa Econômica-CADE. O 

objetivo, preventivo da lei, é o de propiciar a livre concorrência, impedindo que através de aquisição, fusão ou 

qualquer outra forma de concentração econômica se obtenha domínio do mercado por um determinado agente 

econômico. A Lei n. 9.074/95, nos artigos 26 a 30, ao tratar da reestruturação dos serviços públicos concedidos, 

exige autorização da União, nos serviços de sua competência, para cisões, fusões e transferência de concessões 

de serviços públicos.  
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a atividade concorrencial». A atitude do legislador perante o monopólio de fato, 

em razão da ação abusiva ou que se torne ofensivo à livre iniciativa, é a de 

proteger terceiros contra os excessos do agente monopolizador privado (RDA 

1993, v.192/347-52). 

 O processo de abertura dos serviços públicos de natureza econômica à 

atividade privada causa, na maioria da população, certa perplexidade. 

Principalmente porque os próprios meios de comunicação não diferenciam as 

privatizações das concessões. Quando a imprensa divulga que o Governo 

vendeu uma determinada empresa geradora e distribuidora de energia elétrica, 

logo pensam em atividades privadas e monopolizadas regionalmente, voltadas 

unicamente para o lucro e a ganância desenfreada do particular. Por esse 

motivo, torna-se de grande valia para a sociedade apontar as diferenças 

existentes entre privatizações e concessões.   

 

4. PRIVATIZAÇÃO 

 

 Privatização pode ser entendida como o processo de desvinculação de 

atividades econômicas ou de serviços que se encontram a cargo do Poder 

Público, passando-os para a atividade privada. Discorrendo sobre o tema, 

Dromi22esclarece que, em sentido lato, a figura da concessão de serviços 

públicos pode ser considerada como uma forma de privatização. 

 Na verdade, a privatização não consiste somente em um processo de 

transferência do controle societário de empresas de propriedade estatal (que 

possuem natureza jurídica de direito privado, conforme art. 173 da CF) para as 

 
22 DROMI, José Roberto. Reforma del Estado y privatizaciones. Buenos Aires: Astrea, 1991. t.1, p.226.  Em 

sentido lato, privatização consiste em um processo de reformas administrativas (econômicas) tendentes a 

promover e a facilitar a participação crescente do setor privado na administração das empresas estatais e no 

controle dos ativos de propriedade governamental.  
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mãos da atividade privada, mas ela representa um processo mais complexo, um 

verdadeiro ponto de partida para o atendimento das propostas políticas 

(Palazzo, 1992, p.207segts). 

 A privatização deve ser vista como parte integrante das novas estratégias 

de desenvolvimento (e competição), com vistas ao aumento da produtividade, 

isto em decorrência da falência do setor público que tornou insuportável a 

manutenção de empresas deficitárias e a promoção do nível requerido de 

investimentos nas empresas estatais. A privatização está sendo utilizada, em 

muitos países para: diminuir a máquina estatal; liberar e promover o 

crescimento econômico com a liberdade de preços, de crédito e de 

concorrência.  

 Devido, em grande parte, a estes fatores e à crise no setor econômico, o 

Governo brasileiro deu início, em 1990, ao processo de desestatização, com 

objetivo de afastar do âmbito estatal aquelas atividades econômicas que o 

particular prestaria com mais eficiência. Este processo de abertura começou 

com o Programa Nacional de Desestatização, autorizado pela Lei n. 8.031, de 

12 de abril de 1990, que permitiu, mediante procedimento próprio, a venda23de 

empresas estatais utilizadas pelo Estado na exploração direta de atividade 

econômica.  

 No momento em que o Governo escolhe para desestatizar uma empresa 

estatal, que explore atividade econômica, pode optar, mediante procedimento 

específico, pela venda integral da empresa para a atividade privada. Neste caso, 

não lhe restará mais nenhum poder de ingerência nesta nova empresa privada, 

que passará a atuar de acordo com as leis do mercado. 

 
23 Conselho Nacional de Desestatização - CND: órgão superior de decisão do PND (Programa Nacional de 

Desestatização) de que trata o art. 5º. da Lei n. 8.031-90, com nova redação dada pelo art. 1º. da MP n. 995, de 

11 de maio de 1995.  A Comissão de Privatização tem o dever de fixar o valor das empresas a serem 

privatizadas, vigiar o respeito aos interesses estatais e a transparência dos procedimentos de venda. 
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  Entretanto, o Governo poderá alimentar uma parcela de interesse em 

uma determinada empresa a ser desestatizada, e a tutela dos interesses 

nacionais, nas desestatizações, pode ser garantida por um peculiar sistema de 

controle das ações, chamado Golden Share. Este procedimento baseia-se em 

uma modalidade especial de ações representativas do capital da empresa, que 

o Governo conserva em seu poder. Esta modalidade de ação não significa 

intervenção na gestão empresária, mas permite exercer o poder de veto relativo 

a algumas decisões importantes como: fusão, cessão ou mudança de atividade.  

 

5. CONCESSÃO 

 

 De outro lado, temos a concessão de serviços públicos, autorizada pelo 

artigo 175 da Constituição e regulamentada pela Lei n. 8.987, de 13 de fevereiro 

de 1995, que dispõe sobre o regime de concessão e de permissão da prestação 

de serviços públicos. A gestão privada de serviços públicos é aquela atividade 

em que o particular, por sua conta e risco, assume, mediante concessão, a gestão 

de um serviço de interesse coletivo (fiscalizado, organizado e orientado pelo 

órgão concedente ou por um Ente Regulador), apesar de o serviço ser prestado 

pela atividade privada. 

 A gestão privada de serviço público, mediante concessão ou permissão, 

tem sua razão de ser, e dentre algumas, podemos citar a ineficiência gerencial 

do setor público e a dificuldade de novos investimentos por parte do Estado. O 

Poder Público deve concentrar sua atuação em atividades onde a iniciativa 

privada não atende a contento aos anseios da coletividade na prestação de 

serviços de interesse coletivo. Para maiores esclarecimentos, pode-se conferir 

o que escrevemos sobre a matéria no capítulo V. 
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6. DESCENTRALIZAÇÃO 

 

 A descentralização impõe-se como instrumento da organização, tanto 

administrativa como política e econômica, evitando-se assim a intervenção 

estatal excessiva, tanto no setor público como no setor privado da economia. A 

redistribuição supõe a descentralização das competências do Poder Público 

concedente para os Estados e municípios, e também para a comunidade e 

associações. Descentralizar é reconhecer a liberdade e a iniciativa individual e 

social exigindo participação responsável. A privatização, modo de 

descentralização econômica, é um meio para liberar as energias materiais e 

morais através do talento, da iniciativa e da capacidade (Dromi; Derecho, 1995, 

p.152). 

 

7. DESREGULAMENTAÇÃO 

 

 Já a desregulamentação permite maior flexibilidade para a incorporação 

de inovações institucionais nas relações comerciais entre as pessoas, podendo 

englobar tanto as empresas públicas como os setores privados e o comércio 

internacional (Dromi, Reforma, 1991, t.1, p.26).  

 O abandono do modelo intervencionista, esculpido para satisfazer os fins 

perseguidos pelo chamado Estado benfeitor, gerou a necessidade de proceder a 

uma ampla desregulamentação das atividades assumidas pelo Estado e a 

eliminação de uma série de barreiras que impediam aos particulares o exercício 

livre de suas profissões e diversas atividades de natureza industrial ou 

comercial.  

 Essas barreiras possuíam diversas formas: algumas eram meramente 

formais e tinham na burocracia sua única razão de ser; outras eram do tipo 
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técnico e de caráter fiscal, mas todas tinham em comum o fato de que, em 

conjunto, respondiam ao esquema estatista representando, assim, um 

formidável cerceamento das liberdades econômicas proclamadas na 

Constituição. O Estado, para atingir seus fins, deve revisar as normas que 

estabelecem restrições ao comércio, à indústria e às profissões (Cassagne, La 

intervencion, 1994, p.138).  

 A desregulamentação não acarreta a revogação de decisões específicas 

que justifiquem o reconhecimento do princípio da boa-fé, nas atividades dos 

cidadãos. Tal processo não representa a eliminação dos controles legais de 

proteção social e de orientação de condutas dos agentes econômicos. Desta 

maneira, não se pretende acabar com as normas protetoras do consumidor, da 

saúde pública, da conservação do meio ambiente e da garantia dos 

trabalhadores, em favor da rentabilidade do capital.24 A desregulamentação, na 

verdade, é uma das primeiras consequências para reduzir o papel do Estado. 

 
24 DUENÃS, Jorge Ruiz. El dimensionamiento del sector paraestatal.  Foro Internacional. Revista trimestral 

publicada por el Colegio de México. V.30, n.4, p.790, abril./jun. 1990. Apresenta um grupo de atividades 

identificadas como privatização, dentre estas a desburocratização, compreendendo a liberação de empresas 

públicas dos regulamentos administrativos. Esclarece que, na realidade, desburocratização não se enquadra no 

esquema de desregulamentação, sendo somente uma tomada de postura diante da correlação autonomia-

controle. Descentralização, equiparada com privatização, pode ser entendida como ampliação da margem de 

autonomia da empresa pública orientada para os objetivos similares aos da iniciativa privada. 
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CAPÍTULO III 

GESTÃO PRIVADA DE SERVIÇOS PÚBLICOS   

 

SUMÁRIO: 1. Serviço público. a. Continuidade. b. Regularidade. c. 

Uniformidade. d. Generalidade. e. Obrigatoriedade. 2. Pressupostos. a. 

Consenso. b. Certeza das regras. c. Continuidade do processo de abertura. d. 

Controle. 3. Estratégia. a. Legalidade. b. Prioridade. c. Publicidade. d. 

Flexibilidade. e. Finalidade.  

      

  

1. SERVIÇO PÚBLICO 

 

 A noção de serviço público, escreve Dromi, está intimamente ligada com 

a razão de ser do Estado: a persecução do bem comum. A evolução de seu 

conceito está determinada por dois momentos históricos da vida econômica do 

Estado: o da economia liberal e o da economia social. 

 O serviço público, no Estado liberal do século XIX, resultava estranho à 

concepção política e jurídica que regia, pois ela era voltada aos interesses 

coletivos da sociedade. Portanto, deixou-se nas mãos dos particulares a 

satisfação desses interesses e necessidades, limitando-se o Estado a uma função 

meramente orientadora e de polícia. 

  As profundas mudanças sociais e econômicas posteriores levaram a uma 

progressiva e necessária intervenção estatal, não só regulamentando a prestação 

dos serviços, mas assumindo diretamente sua gestão e execução (Dromi, 

Derecho, 1995, p.530). 

 Esta situação reverte-se, em nosso País, a partir do Programa Nacional 

de Desestatização, autorizado pela Lei n. 8.031, de 12 de abril de 1990; e pela 

transformação imposta na prestação de serviços públicos pela iniciativa 

privada, conforme regulamenta a Lei n. 8.987 de 13 de fevereiro de 1995. 
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 No segundo caso, a lei das concessões regulamenta a norma 

Constitucional, esculpida no art. 175: «Incumbe ao Poder Público, na forma da 

lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de 

licitação, a prestação de serviços públicos». 

 A Constituição não conceituou o serviço público, mas elencou, 

individualizadamente, aquelas atividades que reputavam de interesse coletivo, 

e chamou para si o seu exercício (direto ou indireto) e o poder de 

regulamentação e fiscalização em razão do interesse de tais serviços perante a 

comunidade. 

 A definição do serviço público, dentre muitas que se apresentam, é para 

Cretella Jr., «toda atividade que as pessoas jurídicas exercem, direta ou 

indiretamente, para a satisfação das necessidades coletivas mediante 

procedimentos peculiares ao direito público».25   

 Serviço público é aquela atividade de interesse coletivo, prestada 

diretamente pelo Poder Público ou por terceiros, mediante concessão ou 

permissão, mas sempre atendendo à regulamentação e à fiscalização do poder 

concedente. 

  A noção de serviço público é informada pelos princípios que ajudam a 

individualizar esta particular forma de atividade estatal e que determinam as 

obrigações da administração e os direitos dos usuários. são eles: 

 

 
25 CRETELLA JR., José. Tratado de direito administrativo. São Paulo: Forense, 1967. v.4, p.56. Com 

referência ao tema: Maria Sylvia Zanella Di Pietro. Do direito privado na administração pública. São Paulo: 

Atlas, 1989. p.106. Esclarece:  «Além dos serviços comerciais e industriais do Estado, que são serviços 

públicos porque assim considerados pela lei, ainda há aqueles que o Estado exerce, não como serviço público 

(já que não assumiu como tal), mas a título de intervenção na atividade privada. No primeiro caso, a atividade 

econômica de natureza pública serviço público); no segundo, atividade econômica de natureza privada. A 

primeira é privativa do Estado - que pode exercê-la diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, 

sempre através de licitação (art. 175 da Constituição de 1988). A segunda é preferencialmente do particular)». 

Celso Antônio B. Mello, op.cit.,57, p.368, esclarece que existe, na própria Constituição, um limite para a 

definição de serviço público, e o poder público pode atuar, dentro desse limite, desde que não ingresse no 

campo da livre iniciativa. 
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  a) Continuidade significa que o serviço deve ser prestado de maneira 

ininterrupta. Os serviços que satisfazem a necessidade coletiva não podem ser 

interrompidos: água potável, eletricidade e outros. Para assegurar o respeito ao 

princípio da continuidade, deve ser previsto, no regulamento, o direito de greve; 

a aplicação da imprevisão para que, em casos de dificuldades econômicas, não 

paralise o serviço; a execução direta pelo Estado em caso de resgate dos 

serviços concedidos; em caso de quebra do concessionário, a lei deve prever a 

continuidade do serviço.26 

 b) Regularidade significa que o serviço deve ser prestado conforme as 

regras preeestabelecidas. A regularidade trata do ritmo e de equilíbrio com que 

se presta o serviço, a continuidade faz referência à não paralisação ou 

suspensão.  

 O Estado deve estabelecer normas e parâmetros de idoneidade 

necessários para a obtenção da excelência das prestações. A lei deve impor o 

dever de prover o controle da qualidade e da eficiência dos serviços públicos, 

reconhecendo o direito dos usuários a um nível de prestação adequado ao 

melhoramento das condições de vida.27 

 c) Uniformidade significa a igualdade no oferecimento das prestações. A 

igualdade de tratamento para os usuários de um determinado serviço é regra 

geral que não admite exceção, qualquer que seja a natureza do serviço de que 

se trate. Os usuários de determinados serviços estão enquadrados em 

categorias; assim, não se viola o status da igualdade, desde que dentro de cada 

 
26 DROMI, J.R. Derecho, 1995,  p.532-4.  A Lei das concessões, prevê no §1º. do artigo 6º. a continuidade 

como requisito do serviço adequado, e no §3º. do mesmo artigo a não caracterização da descontinuidade do 

serviço quando sua interrupção ocorrer em situação de emergência ou após prévio aviso, quando motivada por 

razões técnicas, de segurança ou por inadimplência do usuário.  

 
27 DROMI J.R. Derecho, 1995, p.532-4. Serviço adequado é o que satisfaz, dentre outras, as condições de 

regularidade. O controle da  regularidade, da qualidade e da eficiência  dos serviços será exercido pelo poder 

concedente, ou por entidade com ele conveniada e, periodicamente, conforme previsto em norma regulamentar, 

por comissão de usuários; e mediante convênio de cooperação, os Estados e o Distrito Federal realizarão 

atividades complementares de fiscalização e controle dos serviços públicos prestados por concessionárias 

privadas.  
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categoria se mantenha o tratamento igualitário para os usuários que se 

encontrem dentro da mesma e que no interior de cada uma delas não se 

estabeleçam privilégios ou vantagens que discriminem uns em favor dos 

outros.28  

 d) Generalidade significa que o serviço pode ser exigido e utilizado por 

todos, sem nenhuma exclusão. O serviço se estabelece para satisfação de uma 

necessidade geral ou coletiva, de interesse comunitário (Dromi, Derecho, 1995, 

p.523-4). 

 e) Obrigatoriedade é inerente ao serviço por sua própria natureza, tanto 

em sua prestação como em sua exigibilidade pelos usuários. O usuário não está, 

em princípio, obrigado a usar o serviço, exceto em alguns casos em que, por 

este fim, o Estado persegue o serviço, sendo instrumento idôneo para alcançar 

aquele fim; por exemplo, a instrução primária, que tende ao fim da educação; a 

provisão de água potável e de rede de esgotos, as quais perseguem objetivos de 

saúde e higiene (Dromi, Derecho, 1995, p.532-4). 

 

2. PRESSUPOSTOS29  

 

 O Brasil conviveu, até ao final da primeira metade do século passado, 

com a experiência da gestão privada de serviços de interesse coletivo, e 

 
28  DROMI, J.R. Derecho, 1995, p.532-4. Os usuários, após atendimento das normas técnicas, têm direito ao 

serviço em igualdade de condições. Sendo-lhe negado o serviço ou prestado de forma a infringir as normas que 

caracterizam o serviço adequado (Art. 6º. §1º. da Lei 8.987/95), restará ao usuário, judicialmente, exigir do 

concessionário o cumprimento do que se obrigou no contrato e nas normas regulamentares (RDA 39/248 e 

55/144). 

 
29 DROMI, J.Roberto, MENEM, Carlos. Reforma del Estado y transformación nacional. Buenos Aires: 

Editorial ciencias de la administracion, 1990. p.44 segts. Os pressupostos que apontamos como necessários 

para a efetivação da gestão privada de serviços públicos no Brasil foram apresentados no programa de reforma 

do Estado, na Argentina, os quais serão utilizados como base para a formulação destas ideias. 
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posteriormente com um modelo intervencionista30 (este, tão necessário para a 

época de sua implantação, mas que com o passar do tempo também se mostrou 

insatisfatório). Da análise destas duas experiências, chegamos à conclusão de 

que estes modelos não representaram as melhores soluções para os problemas 

envolvendo as relações entre os serviços públicos, o comportamento estatal e a 

iniciativa privada, pois decorreram de opções políticas inadequadas.   

 Nessa volta das concessões de serviços públicos a cargo da iniciativa 

privada, e para alcançar os fins almejados, devem ser observados alguns 

pressupostos, que são: consenso, certeza das regras, continuidade e controle. 

Além destes, o poder concedente deve adotar algumas estratégias, conforme 

será abordado, oportunamente no item 3. Sem a observância destes 

pressupostos e estratégias, a concessão de serviços públicos estará mais uma 

vez sujeita ao desvio de sua finalidade.  

 a) As mudanças devem expressar a vontade coletiva. O cidadão deve 

conhecer os reais motivos da ineficiência da atuação direta do Poder Público 

na gerência dos serviços oferecidos à população.  

 O Estado intervencionista funcionou como agente propulsor do 

progresso em uma determinada etapa do desenvolvimento, tanto que os 

serviços obtiveram significativa melhora, principalmente na área de telefonia e 

de energia elétrica. Nos serviços de telecomunicações, era comum esperar até 

oito horas para que uma ligação telefônica do interior do Estado de São Paulo 

fosse completada com a capital. Era frequente, também, a falta de energia 

elétrica e sua insuficiência para a expansão industrial. Nestes setores, ao menos, 

a coletividade pode sentir, a olhos vistos, o progresso da intervenção estatal.  

 
30MALUF, Sahid. Teoria geral do Estado. São Paulo: Saraiva, 1993, p.300. «O Estado neutro e indiferente foi 

substituído pelo Estado atuante, intervencionista, cujo objetivo era o de restabelecer a harmonia entre o capital 

e o trabalho...o Estado intervém, inclusive, nas indústrias essenciais, nacionalizando-as; nas empresas de 

serviços de interesse coletivo, regulando-as ou incorporando-as ao patrimônio público; nas fontes de produção, 

amparando-as mediante assistências técnica e financeira; no comércio, estatuindo normas de distribuição e 

consumo; e no próprio direito de propriedade, impondo as restrições ditadas pelo interesse da sociedade.» 
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 A sociedade tem conhecimento do desvio de finalidade, da falta de 

investimentos e do uso político das empresas estatais; por isso, precisa conhecer 

as regras do jogo para exigir do concessionário e do poder concedente a 

realização dos objetivos a que se propôs neste processo de abertura. Com a 

atuação da atividade privada e com regras uniformes e claras obteremos um 

Estado austero, eficiente e econômico. Entretanto, a sociedade precisa 

compreender que somente a iniciativa privada não é suficiente para modificar 

a realidade das coisas.  

 A coletividade deve buscar uma forma legítima para a defesa de seus 

interesses, de seus anseios e de seus direitos.31E o próprio Estado é o arquiteto 

de um órgão capaz de fiscalizar a atuação do concessionário. E a comunidade, 

especialmente, organizar-se-ia em torno de uma instituição de utilidade 

pública, comunitária e privada, para a busca de seus direitos, com a 

possibilidade, fundamental, de questionar a atuação do concessionário, para 

propiciar a satisfação plena dos interesses sociais.  

 b) A segurança expressa a ordem e a estabilidade das relações sociais. 

Segurança é fato, é o direito concreto. E certeza é valor, aquilo em que se pode 

confiar, porque tem validez. A segurança vem das leis firmes que o Estado 

promulga para o bem dos cidadãos e da sociedade; e a certeza do sujeito advém 

do conhecimento dessas leis. Sendo hipotética a norma, a segurança só emerge 

se a hipótese se realiza; é a normalidade do direito (como no contrato eficaz, 

quando cumpre ou alcança seus objetivos jurídicos para o qual foi avençado). 

Enquanto norma geral e abstrata, a lei traz implícita uma segurança ou garantia 

de realização do comando que ela contém; porém, nos casos particulares (como 

 
31 O artigo 3º. da Lei n. 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, prevê: «As concessões e permissões sujeitar-se-ão 

à fiscalização pelo poder concedente responsável pela delegação, com a cooperação dos usuários». E a Lei n. 

9074 de 7 de julho de 1995, que estabelece normas para outorga e prorrogações das concessões e permissões 

de serviços públicos (energia elétrica), estabelece nas disposições finais, artigo 36, o credenciamento dos 

Estados e do Distrito Federal para realizarem atividades complementares de fiscalização e de controle dos 

serviços prestados nos respectivos territórios.  
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nos pactos negociais), enquanto a norma não se concretiza, a segurança não é 

tão certa nem a garantia tão plena, pois as relações jurídicas não escapam a um 

percentual de incerteza, natural no ser humano. A aplicação da Lei, por isso, 

seja nas relações negociais, seja nas relações administrativas ou judiciais, exige 

o conhecimento da realidade jurídica em todos os seus aspectos (econômicos, 

sociais, morais), visando às consequências jurídicas pretendidas. E o 

conhecimento valorativo das leis, dos fatos e das circunstâncias, quanto mais 

esclarecedor e abrangente, mais certeza gera nos destinatários do Direito. Por 

isso, conhecer a lei e seu próprio direito são faces da mesma moeda. Não há 

como falar em certeza do direito para o caso concreto se esta não se traduz em 

segurança do caso particular (Souza, 1995, p.9segts). 

 A ideia da segurança jurídica, esclarece Canotilho, reconduz-se a dois 

princípios materiais concretizadores do princípio geral de segurança: primeiro, 

o princípio da determinabilidade de leis expresso na exigência de leis claras e 

densas (possibilitar, como norma de controle, a fiscalização da legalidade e a 

defesa dos direitos e dos interesses dos cidadãos), e segundo, a proteção da 

confiança, traduzido na exigência de leis tendencialmente estáveis (1993, 

p.372). 

 O sistema jurídico deve permitir que os cidadãos possam ter 

conhecimento das consequências e da relação jurídica que envolve seu 

comportamento. A estabilidade nas relações jurídicas e a garantia de sua 

permanência significam segurança e encontram no direito positivado sua razão 

de ser. O conhecimento que o destinatário tem das normas, apresenta-se tanto 

como uma segurança orientadora, como também uma confiança na ordem 

jurídica, que é a certeza do exercício dos direitos e consequente cumprimento 

das obrigações. 

 A vida em sociedade não seria possível se as normas que regulam a 

convivência social pudessem ser alteradas a cada momento ou não fossem 
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observadas e acatadas por todos. A segurança é a base da justiça. O respeito às 

normas e à regulamentação afasta as dúvidas e os rumores, dando credibilidade 

e confiança à sociedade. 

 c) O processo de abertura deve ser contínuo e voltado para a análise das 

reais vantagens ou desvantagens de se abrir à livre concorrência os serviços de 

interesse geral. O estudo individual de cada caso apontará as condições da 

abertura, as regras a que se sujeitam o concessionário e os direitos do usuário. 

E como atividade de interesse coletivo, a concessão de serviços públicos deve 

atender às premissas da igualdade de acesso, da modicidade tarifária e da 

adequação dos serviços às novas realidades tecnológicas, sem perder de vista o 

necessário equilíbrio financeiro, real necessidade para a continuidade do 

serviço concedido.  

 O Poder Público deve estar preparado para um possível retorno à 

intervenção estatal nos serviços concedidos ou ao abandono do modelo 

adotado, quando o processo de concessão se mostrar inconveniente com os fins 

públicos almejados. Os exemplos da História demonstram que o Estado tem 

muito pouco poder fiscalizatório, e as empresas, uma grande variedade de 

meios para alcançar seus objetivos e deixar em segundo plano a razão de sua 

atividade, que é a satisfação da coletividade (Dromi, Reforma, 1990, p.244).                   

 d) O controle, é pressuposto necessário da reforma que está sendo 

implementada, para evitar os excessos, os abusos e as arbitrariedades. O 

concessionário, no exercício de sua atividade, desenvolve um serviço que 

continua público e, por isso, deve obedecer às regras que caracterizam essa 

atividade.  

 Para que a atividade concedida atinja verdadeiramente seus objetivos, a 

população deve exercer um controle de tal forma que possa constranger 

legalmente o concessionário a executar o serviço a que se comprometeu no 

contrato firmado. Este controle privado não afasta o necessário controle 
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exercido por um órgão estatal, autônomo, dotado de responsabilidades, para 

exigir do concessionário o cumprimento de seus deveres.  

 O órgão fiscalizador, além das responsabilidades que lhe são intrínsecas, 

ficará isento de qualquer atuação política, pois a História mostra-nos que o 

envolvimento político, quase sempre, atende à finalidades de âmbito pessoal, 

deixando em segundo plano os interesses da comunidade. Sobre a matéria, 

veja-se o que escrevemos no capítulo X, particularmente no item 14.  

 O controle deve facultar a todos o direito de recorrer, nas hipóteses de 

descumprimento contratual, abusos ou violação das prerrogativas dos 

consumidores. O controle popular age de forma que os serviços concedidos 

representem o normal esperado pela comunidade de usuários, ou seja, tarifas 

módicas, igualdade entre os usuários da mesma classe, eficiência, regularidade 

e investimentos em tecnologias para que o serviço não se torne obsoleto com o 

passar dos anos. 

 O Poder Público, como órgão concedente atuando de acordo com a lei, 

cumpre, integralmente, sua função regulamentadora e fiscalizadora de forma 

que o contrato de concessão seja efetivamente respeitado, sob todos os seus 

aspectos, possibilitando, sempre, a adequação do serviço às realidades da 

época. 
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3. ESTRATÉGIA32 

É certo que a política econômica caminha de forma inexorável para a 

privatização das atividades econômicas executadas pelo Estado. Da mesma 

forma, segue o processo de abertura da gestão de serviços públicos pela 

iniciativa privada, mediante concessão ou permissão. 

 O poder concedente deve expor seus objetivos e apontar as condições 

necessárias para alcançar, em plenitude, a efetivação das mudanças de abertura 

que a política pretende desenvolver, com a passagem de alguns serviços 

públicos à concorrência privada. O poder regulamentador e fiscalizador do 

Estado é de suma importância para que a finalidade pública seja efetivamente 

alcançada. 

 A gestão privada de serviços públicos deve proporcionar vantagens para 

o poder concedente, e, da mesma forma, o usuário deve esperar serviços mais 

eficientes, atualizados e, principalmente, com tarifas justas. O equilíbrio 

financeiro é a pedra angular de todo este processo, que deve ser respeitado pelo 

órgão concedente, sob pena de desestruturar, economicamente, o serviço que 

se espera eficiente e acessível. 

 a) A obediência ao princípio da legalidade, sujeita o Estado ao império 

da lei, de modo a tornar efetivo o princípio da igualdade e da justiça. Desta 

forma, toda atividade do Poder Público fica sujeita ao comando normativo, 

compreendido como expressão da vontade geral, não podendo agir ou exigir do 

administrado qualquer ação ou abstenção, senão em razão da lei. 

 
32 DROMI, J.R. Reforma del Estado y privatizaciones. Buenos Aires: Astrea, 1991, t.1, p.75 segts. Informa os 

pressupostos da estratégia reformista (dentre outros: legalidade, prioridade, publicidade, flexibilidade, 

finalidade) o critério de consenso para qualquer reforma que se pretenda introduzir em uma dada sociedade. 

Estes pressupostos da estratégia inspiram ampla e substancialmente as considerações que se seguem. 

CARDOSO, F.H. Concessões de serviços públicos no Brasil. Brasília: SAE, 1995, p.9 segts. «A estratégia de 

reforma adotada no Brasil é a de buscar tornar o Estado mais efetivo em suas funções típicas e a de fortalecer 

o papel do setor privado na retomada do progresso de desenvolvimento do País. Exemplo típico dessa estratégia 

é a Lei n. 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. 
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  Discorrendo sobre a legalidade, Celso Antônio Bandeira de Melo leciona 

que este princípio é específico do Estado de Direito, ou seja, é o 

reconhecimento da ideia de que a Administração Pública só pode atuar na 

conformidade da lei, afastando todas as formas de poder autoritário. Quando a 

lei outorga ao administrador certa margem de discrição, significa que lhe 

deferiu o encargo de adotar a providência mais adequada a cada situação de seu 

cotidiano. Isto não significa que lhe haja outorgado o poder de agir ao sabor 

exclusivo de seus humores, paixões pessoais, excentricidades. Uma 

providência administrativa desarrazoada, incapaz de passar com sucesso pelo 

crivo da razoabilidade, não pode estar conforme à finalidade da lei (Curso, 

1994, p.47-54). 

 O princípio da legalidade, além de assentar-se na própria estrutura do 

Estado de Direito e, pois, do sistema constitucional como um todo, está 

radicado especificamente na CF, art. 5º., II: ninguém será obrigado a fazer ou  

deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei; e o art. 37: sujeita a 

Administração à obediência dos princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade e publicidade (Melo. C. A. B. Curso, 1994, p.47-54). 

 Para que a atividade privada realize, mediante concessão ou permissão, 

a gestão de serviços de interesse coletivo, deve existir um comando normativo 

que determine quais serviços estarão sujeitos à gestão privada, os modos de sua 

prestação, os direitos e as garantias das partes envolvidas para que o fim público 

seja efetivamente a meta, a razão determinante da prestação deferida ao 

particular. 

 A submissão da administração ao princípio da legalidade, escreve José 

Afonso da Silva, «fica subordinada a três sistemas de controle: o 

administrativo, o legislativo e o jurisdicional. Qualquer desses controles 

objetiva verificar a conformação da atividade e do ato às normas legais» (Curso, 

1990, p.371). 
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 b) Nos últimos anos, instaurou-se a chamada flexibilização, no sentido 

de rever o papel do Estado na sociedade. As dificuldades encontradas pela 

economia dos países que nacionalizaram suas empresas, ensejaram uma reação 

em favor da ampliação da liberdade econômica, considerada como condição e 

garantia da liberdade política e do próprio Estado de Direito.  Estados Unidos 

e Inglaterra colocaram em prática uma política para limitar a atuação pública 

na área dos negócios e dos serviços. A retomada da economia americana esteve 

vinculada, em um determinado período, ao esforço para restringir a atividade 

estatal, fazendo com que o Estado fosse mais eficiente na área da atuação que 

lhe é própria (Wald; RIL, 1993, v.120/111-8).   

 O grande problema do setor público é sua incapacidade operacional  em 

razão de ter assumido mais tarefas do que suas disponibilidades financeiras e 

administrativas suportavam. O Estado deve reordenar sua posição estratégica 

mediante a transferência, à iniciativa privada, de atividades indevidamente 

exploradas pelo setor público, permitindo assim que a administração concentre 

seus esforços e recursos em atividades essenciais e prioritárias (Montoro Filho, 

Rev.TCESP 1993, v.70/32).  

 Para chegar a estes resultados, necessário se torna estabelecer prioridades 

na abertura de serviços de interesse coletivo para gestores privados. Enfim, o 

Poder Público deve compatibilizar os interesses da coletividade que espera 

serviços eficientes, atualizados e acessíveis, com outro interesse igualmente 

coletivo, ou seja, propiciar mais oferta de empregos e de arrecadação de 

tributos. Isto se torna mais operativo quando estas atividades estão nas mãos do 

setor privado, que em razão da própria competitividade a que se sujeitam, 

podem obter os resultados que o Estado dificilmente atinge. 

  c) A atividade administrativa não pode ficar encastelada em seus 

segredos. O Poder Público tem o dever de propiciar a efetiva transparência dos 
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seus atos, de forma a permitir que a coletividade tenha ciência dos assuntos que 

lhe interessam, inclusive fiscalizatório.  

 O processo de transferência de serviços de interesse geral para a 

atividade privada deve revestir-se da maior transparência possível. Primeiro, 

para efetivar o princípio da igualdade entre todos os interessados em participar 

da concorrência aberta ao setor privado, através do procedimento licitatório e, 

segundo, para propiciar às entidades populares a possibilidade de denúncia 

contra ilegalidades e aventureiros. Os editais de abertura do processo licitatório, 

para concessão e permissão de serviços públicos, devem conter todas as 

informações necessárias para que a atividade privada possa avaliar as condições 

em que encontrará o serviço, suas obrigações e o retorno do investimento 

necessário para implementar o serviço concedido.  

 A publicidade, enfim, cumpre seu papel, levando à sociedade 

informações necessárias para avaliar as reais necessidades da transferência de 

serviços públicos para a gestão privada, evitando o favoritismo e os conchavos, 

sempre possíveis quando se trata de administração da coisa pública. A falta de 

publicidade sujeita o ato ou o contrato à ação de invalidação, deixando de 

produzir seus regulares efeitos.   

 d) Não deve existir uma fórmula rígida para o implemento da gestão 

privada de serviços públicos. Cada atividade tem suas características próprias, 

e cada região, suas peculiaridades. O Poder Público deve buscar fórmulas 

alternativas ou particularizadas, em cada setor, para o alcance do interesse 

maior - a satisfação da coletividade.  A adequação dos interesses de ambas as 

partes e a busca do serviço eficaz somente serão atingidas com um governo 

realista, que obtenha o máximo de proveito com a abertura destes serviços à 

atividade privada. Por sua vez, devem ser possíveis reajustes e modificações 

que forem necessários para aperfeiçoar o sistema em benefício do interesse 
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público da tutela do privado. A flexibilização aponta no sentido de garantir o 

investimento, obtendo um serviço mais eficaz (Dromi, Reforma, 1990, p.99). 

 e) A finalidade almejada pelo governo, na abertura dos serviços públicos 

à livre concorrência, não pode ser unicamente diminuir o tamanho da máquina 

estatal ou o pagamento da dívida pública. O Poder Público, atendendo à política 

dominante, faz opção por um modelo que entende ser o mais justo, aquele que 

propicia, de forma clara, mais-valia à coletividade.  

 Dentre os objetivos que o governo pode concretizar, podemos elencar: a 

devolução para a iniciativa privada de serviços que já estiveram a cargo do 

particular, tais como geração e distribuição de energia elétrica, serviço de 

telefonia, transporte ferroviário e outros, que, devido à política estatizante, 

foram retirados das mãos da iniciativa privada, acusada de não investir 

dignamente no serviço concedido; e a atuação do Poder Público de forma 

subsidiária, permitindo que o particular atue concorrentemente com o Poder 

Público em atividades de interesse geral como: (serviços sociais, saúde, 

educação, e também naqueles serviços concedidos quando demonstrar o 

interesse coletivo). Na falta de atuação privada, o Estado deve, 

subsidiariamente, fazer seu papel de órgão provedor de uma política de bem-

estar social, necessária para o crescimento e o desenvolvimento da sociedade. 

 A finalidade envolve metas e, dentre estas, destacamos, no plano 

econômico, o fim do déficit fiscal; no social, a melhoria da qualidade dos 

serviços; e, no político, a crescente participação dos cidadãos neste contexto. 

Pretende-se que o Estado abandone as atividades e que os particulares possam 

desenvolver um mercado competitivo.  

 O Estado ficará, portanto, com o encargo de obter, para os usuários, bons 

serviços e tarifas razoáveis. Aspira-se, assim, a que o Poder Público exerça com 
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eficiência as atividades estratégicas e essenciais as quais nunca deveria ter 

deixado de cumprir: educação, justiça, saúde, seguridade.33 

 
33 DROMI, J.R., MENEM, C. Reforma, 1990, p.101. Hely Lopes Meirelles, Direito administrativo brasileiro, 

20.ed., p.86, esclarece que o princípio da finalidade exige que o ato seja praticado sempre com finalidade 

pública (interesse público ou conveniência para a Administração), visto que o administrador fica impedido de 

buscar outro objetivo ou de praticá-lo no interesse particular. 
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CAPÍTULO IV 

REFORMA CONSTITUCIONAL 

 

SUMÁRIO: 1. Instrumentos da reforma. 2. Revisão Constitucional. a. 

Telecomunicações. b. Energia elétrica. c. Gás canalizado. d. Empresa 

brasileira. e. Petróleo. f. Navegação de cabotagem. g. Regulamentação do art. 

175 da C.F. 

 

 

1. INSTRUMENTOS DA REFORMA 

 

 A reforma do Estado deve-se ao consenso político e ao respaldo na 

opinião pública, tornando possíveis as modificações em sua estrutura 

econômica. O objeto principal da reforma tem sido oferecer um conjunto de 

propostas orientadas para reduzir o gasto público e concentrar a ação do Estado 

em funções que são inerentes a uma sociedade moderna. 

 Referindo-se à Constituição econômica, Manoel Gonçalves Ferreira 

Filho leciona que a preocupação da Constituição do século XVIII se prendia ao 

aspecto político: estrutura e limitação do poder, a bem da liberdade individual, 

acautelando contra o abuso e as liberdades individuais. O abuso, conforme 

pensadores da época, provinha somente do poder político, motivo pelo qual as 

Constituições não continham normas disciplinadoras da atividade econômica. 

Tal omissão, ajustava-se ao pensamento econômico liberal, segundo o qual a 

razão do Estado era representada pelo laissez faire, laissez passer, e o Poder 

Público devia abster-se da ingerência na órbita econômica. 

 As Constituições promulgadas no andamento do século passado foram 

incorporando e mantendo regras, prestigiando os direitos à liberdade de 

trabalho, à iniciativa privada, ao direito de propriedade, dentre outros, também 

com repercussão econômica. Ao fim da Primeira Guerra Mundial, a 
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Constituição de Weimar (1919) continha, em linhas gerais, a regulamentação 

sistemática da economia, cujo modelo serviu de inspiração para as 

Constituições do Brasil de 1946 e 1967, nas quais o enfoque é, 

predominantemente, voltado para garantir certos direitos, tidos como úteis para 

a fruição das liberdades públicas. 

 As Constituições das chamadas democracias populares, editadas nos 

primeiros anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, pretenderam inserir 

tanto a disciplina do político quanto a do econômico e social. Entretanto, apesar 

de não ser rigorosamente socializante, a Constituição brasileira de 1988 possui 

normas que sistematizam e disciplinam o sistema econômico. O propósito desta 

regulamentação é firmar o controle da economia, consistente em regras que 

dirigem a atuação das pessoas e do Estado no domínio econômico, 

disciplinando a economia e prevenindo abusos (Ferreira Filho, Curso, 1994, 

p.307segts). 

 A Constituição Federal (art.170), disciplinando a ordem econômica e 

financeira, instituiu como premissa-base, a valorização do trabalho e a livre 

iniciativa com a finalidade de promoção da justiça social, fundada, dentre 

outros, nos princípios da livre concorrência e da defesa do consumidor, 

assegurando a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, exceto 

nos casos previstos em lei. 

 O Estado, como agente normativo e Regulador da atividade econômica, 

exercerá as funções de fiscalização, incentivo e planejamento (determinante 

para o setor público e indicativo para o setor privado, art. 174), reprimindo o 

abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação 

da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros (4º.art.173).  Concorrente 

com este poder protetor do Estado, a Constituição fixa a prerrogativa da 

exploração direta de atividade econômica pelo Estado (art.173) somente 
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quando necessário aos imperativos de segurança nacional ou relevante interesse 

coletivo, quando assim definidos em lei.   

 Em decorrência da amplitude destes conceitos, o Poder Público 

justificou, politicamente, sua atuação em diversos segmentos econômicos,  

resguardando para si um rol expressivo de atividades, de tamanha grandeza, 

que acabou, devido a sua ineficiência gerencial, por justificar o processo de 

abertura para as desestatizações de atividades econômicas até então a cargo do 

Poder Público e também de serviços públicos para a iniciativa privada, 

mediante concessão ou permissão. 

  

2.  REVISÃO CONSTITUCIONAL            

 

 A redefinição do papel do Estado passa, necessariamente, pela 

modificação de certos conceitos no campo Constitucional. Para implementar 

este processo de mudanças, o governo articulou-se, politicamente, para 

enquadrar a Lei Maior à nova realidade.34  

 Estas mudanças têm um mesmo norte: abrir os serviços públicos à 

economia privada, resguardando o setor público e a população dos aventureiros 

e da ganância desenfreada do capital, tal como ocorreu em passado recente. 

Estes fatos, a nosso ver, fazem com que se tenha medo de um processo desta 

envergadura, principalmente em razão de se conhecer a inoperância do Estado, 

no que tange à fiscalização dos serviços concedidos. 

 
34  Convém esclarecer que um ponderável número de parlamentares se manifesta contra a abertura dos serviços 

públicos de telefonia, combustíveis, energia elétrica, gás e navegação de cabotagem à atividade privada. 

Alegam, quase todos no mesmo sentido, que estes serviços fazem parte da soberania nacional, e a transferência 

destas atividades para as mãos dos particulares coloca em risco a autodeterminação da comunidade brasileira. 

Por estes motivos, votam pela inadmissibilidade das propostas de emendas. Conf. Proposta de Emenda n. 3-A, 

de 1995.   
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 As modificações ao texto constitucional que vamos apresentar terão, 

como objetivo, demonstrar o caminho político trilhado na abertura dos serviços 

públicos para a atividade privada e a exigência de um órgão regulamentador e 

fiscalizador forte, para que o interesse privado não se sobreponha ao interesse 

coletivo.  

 

a. No setor de telecomunicações, suprimiu a expressão a empresas sob 

controle acionário estatal do inciso XI artigo 21, da Constituição Federal35, 

permitindo a exploração dos serviços de telecomunicações, diretamente pela 

União ou por empresas privadas, mediante autorização, concessão ou 

permissão.  

 O Governo, em exposição de motivos, concernentes ao setor de 

telecomunicações, apontava como embasamento de sua proposta o 

congestionamento das linhas telefônicas, a reduzida densidade de terminais e o 

atraso na implantação de novas tecnologias. Aduzia ainda a exaustão da 

capacidade de financiamento do Estado, que impede de arcar sozinho com os 

necessários investimentos. 

 O relator36, delineando o modelo do papel do Estado, esclarece que o 

sistema de telecomunicações a ser implantado deverá ser aquele que atenda, 

 
35 Conf. proposta de Emenda à Constituição n. 3-A, de 1995.  Emenda Constitucional n. 8, de 15 de agosto de 

1995: Altera o inciso XI e a alínea a do inciso XII do art. 21 da Constituição Federal. Art. 21 Compete à União: 

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.  

 
36 Conf. proposta de Emenda à Constituição n. 3, de 1995. O relatório da Comissão de Constituição e Justiça e 

de Redação ressalta que «Longe de ser um fim em si mesma, a flexibilidade pretendida é parte de um projeto 

de redesenho institucional do setor de telecomunicações, onde ao Estado será permitido reduzir seus custos de 

expansão e operação dos serviços, ao mesmo tempo em que retomará, com mais força e objetividade, seu papel 

de poder concedente, regulamentador e fiscalizador». Neste documento, apresenta o relator a necessidade de 

um órgão controlador e fiscalizador independente, caracterizado pela autoridade na formulação da política de 

telecomunicações agindo com imparcialidade para adotar normas regulamentares e para cuidar de seu 

cumprimento, sendo independente para decidir de acordo com o interesse público e sendo imune aos interesses 

circunstanciais e à política partidária.  
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com presteza, o consumidor final. E a melhor forma de privilegiar o usuário é 

estabelecer uma concorrência efetiva na prestação destes serviços e a criação 

de um órgão independente, controlador e fiscalizador, para punir os 

concessionários que não atenderem ao interesse público e desviarem-se dos 

preceitos da lei. Para mais esclarecimentos sobre a matéria, veja-se o que 

escrevemos a respeito da intervenção nas concessões, no item 13, capítulo V. 

 A União continuará com o poder de outorgar concessões e permissões 

para a exploração dos serviços. Continuarão também com a União o poder 

regulamentador e o fiscalizador, cabendo-lhe zelar para que sejam alcançados 

seus objetivos, ou seja, atender o usuário em primeiro lugar e com liberdade de 

escolha para receber serviços de alta qualidade e a preços acessíveis, afastando 

e punindo o abuso de poder pelas empresas dominantes no mercado.  O texto 

Constitucional mantém a prerrogativa da União para explorar diretamente, ou 

permitir a gestão privada dos serviços de telecomunicações, mediante 

autorização, concessão ou permissão e, exigindo ainda, uma lei Reguladora que 

disporá sobre a organização dos serviços e a criação de um órgão Regulador. 

  A nova redação do texto constitucional mencionado ficou assim: 

 

 Art. 21. «Compete à União: ... XI- explorar, diretamente ou mediante 

autorização, concessão ou permissão de serviços de telecomunicações, 

nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação 

de um órgão regulamentador e outros aspectos institucionais; ...». 

 

b. A Constituição de 1988 não contém dispositivos que visem a impedir ou 

a dificultar as atividades privadas no setor de serviços públicos de geração, 

transporte e distribuição de energia elétrica para fins comerciais. Art. 21 

«Compete à União: ... XII- explorar, diretamente ou mediante autorização, 

concessão ou permissão: ... b) os serviços e instalações de energia elétrica e o 
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aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os Estados 

onde se situam os potenciais hidroenergéticos». 

 Existem algumas empresas privadas, como a Companhia de Força e Luz 

Cataguazes-Leopoldina, em Minas Gerais, atuando na área de energia elétrica, 

remanescentes do forte movimento de estatização que caracterizou as décadas 

de 1940/80. 

 Em razão da permissão constitucional, a empresa estatal Escelsa - 

Espírito Santo Centrais Elétricas S/A, foi incluída no Programa Nacional de 

Desestatização, e seu controle societário foi vendido, mediante leilão público, 

na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, tornando-se uma concessionária privada 

dos serviços de energia elétrica no Estado do Espírito Santo. É imperioso, para 

completar, informar que o poder concedente firmou em contrato de concessão, 

elencando, neste, os direitos e as obrigações das partes envolvidas. Contrato 

este que está de acordo com as Leis n. 8.987/95, e, n. 9.074/95 que dispõe sobre 

o regime de concessão e de permissão de serviços públicos; e estabelece normas 

para atuação do particular no setor energético nacional, respectivamente, bem 

como prevê a atuação do usuário na fiscalização do concessionário. Confira a 

possibilidade de concorrência no setor elétrico, item d, capítulo VI. 

 

c. A exploração dos serviços de fornecimento de gás canalizado pelo 

investimento privado, mediante concessão do Estado, propicia maior 

concorrência no setor, favorecendo serviços de qualidade e preços acessíveis, 

reduzindo a interferência estatal nestas atividades de forma a liberar os escassos 

recursos públicos para as funções precípuas do Estado, principalmente no 

campo social. Com esse objetivo37, suprimiu do texto Constitucional a 

 
37Proposta de Emenda a Constituição n. 4-B, de 1995. (Art. 25... parágrafo 2º. Cabe aos Estados explorar 

diretamente, ou mediante concessão, a empresa estatal, com exclusividade de distribuição, os serviços locais 

de gás canalizado).   Enfatiza o governo, na referida proposta de Emenda, que as alterações propostas vão de 

encontro à satisfação das necessidades da população, manifestando-se igualmente compatíveis com a 

construção de uma economia mais aberta e competitiva e a redução da interferência estatal nas atividades 
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expressão a empresa estatal, com exclusividade de distribuição, que 

representava um privilégio dos Governos estaduais, que o exerciam por meio 

de empresas públicas.  

 A prorrogação do privilégio estatal, dizia a proposta de Emenda, confere 

virtual reserva de mercado para as empresas públicas estaduais, regime não 

mais consentâneo com o processo de abertura e a necessidade de redução de 

preços e melhoria da qualidade de bens e serviços da economia. Além disso, a 

crise fiscal do Estado, que envolve as administrações estaduais, limita a 

capacidade de investimentos e a expansão da oferta dos serviços públicos 

colocados à disposição da população, em particular, o gás canalizado. 

 Com a promulgação da Emenda Constitucional n. 5, de 15-8-1995, o 

artigo em tela passou a ter nova redação.  

 Art. 25...: «Parágrafo 2º. Cabe aos Estados explorar diretamente, ou 

mediante concessão, os serviços de gás canalizado, na forma da lei, 

vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação». 

 

d. Promulgada a Emenda Constitucional n. 6, de 15-8-1995, alterou-se o 

inciso IX do artigo 170, o artigo 171 e o parágrafo 1º. do art. 176, eliminou-se 

a distinção entre empresa brasileira e/empresa brasileira de capital nacional e o 

tratamento preferencial outorgado a esta última. Firma-se conceito de empresa 

brasileira como aquela constituída sob as leis brasileiras e com sede e 

administração no País.  

 A justificação do executivo para as mudanças fundamentava-se no 

sentido de que a discriminação ao capital estrangeiro deixou de ter sentido no 

contexto de eliminação das reservas de mercado, possibilitando uma relação 

 

produtivas. Em relatório de voto separado, e contra a proposta de Emenda, o parlamentar afirma que «A 

Emenda do governo pretende quebrar o controle público da exploração e da distribuição de gás canalizado, que 

seriam entregues aos monopólios privados, trazendo como consequência prejuízos aos consumidores 

residenciais de baixa renda. O setor privado mover-se-á apenas para a obtenção do lucro, desprezando qualquer 

atenção ao setor social.    
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mútua entre as economias e a necessidade de atrair capitais estrangeiros para 

complementar a poupança interna, apresentando importante instrumento de 

poder de compra do Estado para estimular a produção, o emprego e a renda no 

País.  

 Igualmente, eliminou-se a exclusividade da pesquisa e da lavra de 

recursos minerais e o aproveitamento de potenciais de energia hidráulica por 

empresa brasileira de capital nacional (parágrafo 1º. do art. 176), viabilizando 

a atração de investimentos estrangeiros para o setor de mineração e de energia 

elétrica, conservando sempre o controle da União mediante autorização ou 

concessão. 

 

 Art. 170. ... IX- tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte 

constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração 

no País. 

 

           O artigo 171 foi revogado pela Emenda Constitucional n. 6, de 15-8-     

           1995. 

 

Art. 176. As jazidas, ...e os potenciais de energia hidráulica... «Parágrafo 

1º. A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos 

potenciais a que se refere o caput deste artigo somente poderão ser 

efetuados mediante autorização ou concessão da União, no interesse 

nacional, por brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e 

que tenha sua sede e administração no País, na forma da lei, que 

estabelecerá as condições específicas quando essas atividades se 

desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas». 

 

e. Com vistas à flexiblização do monopólio do petróleo, a proposta de 

Emenda38à Constituição, estabelece a possibilidade de excluir do texto 

 
38 Conf. proposta de Emenda à Constituição n. 6-A, de 1995. Art. 45 do Ato das Disposições Transitórias 

«Ficam excluídas do monopólio estabelecido pelo art. 177, II, da Constituição as refinarias em funcionamento 

no País amparadas pelo art. 43 e nas condições do art. 45 da Lei n. 2.004, de 3 de outubro de 1953. SCHOLZ, 

Cley. Sobreviventes do monopólio fazem planos. O Estado de São Paulo. São Paulo, 11, jun. 1995, cad. 

política,  p.A-8. As empresas  Pecten,  subsidiária da Shell, operam na plataforma de Merluza, e a Azevedo & 

Travassos explora petróleo na bacia Potiguar, no litoral do Rio Grande do Norte;  são as duas únicas empresas 
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Constitucional os elementos limitadores do desenvolvimento econômico, 

conferindo à legislação ordinária a possibilidade de adequação da indústria do 

petróleo ao modelo requerido pelo estágio de desenvolvimento do País.  

 A flexibilização do monopólio do petróleo permitirá à União, mediante 

concessão, fazer contrato com a atividade privada para a realização das 

atividades de pesquisa, lavra, refino, importação, exportação, bem como do 

transporte de petróleo, gás natural e derivados, inclusive por meio de dutos.  

 Sugere o relator da proposta que a regulamentação destas atividades 

disponha sobre: garantia do fornecimento de derivados de petróleo, em todo o 

País, condições de contratação e de estrutura e atribuições do órgão Regulador, 

no sentido de evitar a formação de cartéis, monopólios e oligopólios. 

 Desta forma, continua o relator, «se algum papel ainda cabe ao Estado 

quanto à exploração dos recursos naturais do subsolo, será este o de regular e 

de fiscalizar a correta execução das atividades a ela referentes, visando ao 

melhor aproveitamento de tais bens para o atendimento das necessidades 

comuns da coletividade». 

 

  f. A nova redação39 ao artigo 178 da Constituição Federal (Emenda 

Constitucional n. 7, de 15-8-1995) integra o conjunto das modificações 

necessárias à flexibilização da disciplina jurídica concernente à ordem 

 

que, graças aos contratos de risco, firmados antes da Constituição de 88,  exploram a indústria petrolífera no 

Brasil.        

 
39 Conf. proposta de Emenda à Constituição n.  7-A, de 1995. A proposta apresenta estudo histórico da 

navegação de cabotagem no Brasil, demonstrando que, na Constituição de 1824, não havia nada sobre a 

propriedade marítima. O Código Comercial concede favores e prerrogativas às embarcações brasileiras. A 

Constituição de 1891, no artigo 13, declara que a navegação de cabotagem será feita por navios nacionais. As 

Constituições de 1934, no artigo 132, reservou à tripulação brasileira a praticagem das barras, portos, rios e 

lagos. A Constituição de 1937, no art. 16, a navegação de cabotagem só é permitida, quanto a mercadorias, aos 

navios nacionais. A Constituição de 1946 e 1967 prescrevem que a navegação de cabotagem para transporte 

de mercadorias é privativa de navios nacionais. Em substitutivo à emenda, apresenta o texto longa excursão 

sobre os pontos favoráveis e desfavoráveis da abertura, que, em síntese, pode ser entendido no sentido de que 

as empresas estrangeiras, impondo seu domínio de mercado, sufocariam a marinha mercante brasileira, com 

preços abaixo do mercado, e depois usariam artifícios para impor seus preços nos fretes.    
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econômica do País. Enfatiza a justificação da proposta, que a regulamentação 

das matérias, navegação de cabotagem e a interior, restariam mais bem lógicas 

em norma infraconstitucional. 

    Promulgada a Emenda, resultou simplificada a redação do dispositivo 

Constitucional, permitindo, depois da regulamentação da matéria pelo 

legislativo, a atuação de navios estrangeiros. 

 

 Art. 178. A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático 

e terrestre, devendo, quanto à ordenação do transporte internacional, 

observar os acordos firmados pela União, atendido o princípio da 

reciprocidade.  

Parágrafo único. Na ordenação do transporte aquático, a lei estabelecerá 

as condições em que o transporte de mercadorias na cabotagem e a 

navegação interior poderão ser feitos por embarcações estrangeiras.  

 

 

g. O dispositivo Constitucional, art. 175, reserva ao Poder Público, na 

forma da lei, diretamente ou mediante concessão ou permissão, sempre através 

de licitação, a prestação de serviços públicos. Remete ao legislador ordinário a 

regulamentação das concessões e das permissões, com destaque para o 

contrato, a prorrogação, as condições de caducidade, fiscalização, rescisão, 

direito dos usuários, política tarifária e serviço adequado. 

 A proposta de aumento na eficiência do serviço público já vem de longo 

tempo, sendo conhecida a história da insuficiência crônica de recursos públicos 

para atender às necessidades da coletividade e à comprovação da má aplicação 

dos recursos arrecadados do contribuinte. Diante deste quadro, a outorga de 

concessões de serviços de interesse coletivo a particulares coloca-se como um 

meio eficaz no sentido de orientar a aplicação dos recursos financeiros, 

reservando para o Poder Público o poder regulamentador e fiscalizador dos 

serviços concedidos.  
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 A regulamentação do art. 175 da Constituição Federal, representada pela 

Lei das concessões, tem como objetivo principal operacionalizar a 

administração pública com instrumentos legais, para tornar possível à iniciativa 

privada a prestação de serviços públicos no âmbito da competência da União, 

dos Estados e municípios. Por este sistema, o concessionário investe por sua 

conta e risco e atuando em nome do Estado remunera-se pela cobrança da tarifa 

pelos serviços postos à disposição dos usuários. 

 A lei das concessões (n. 8.987/95) inaugura nova forma de parceria entre 

o setor privado e o Estado brasileiro. Neste novo modelo, o governo vê 

reforçado seu papel de Ente Regulador e fiscalizador, avaliando com 

independência e rigor o trabalho dos agentes privados na execução dos serviços 

concedidos. Com a Lei das concessões, espera-se que a iniciativa privada aceite 

a responsabilidade de aperfeiçoar e de modernizar os serviços públicos, criando 

condições mais sólidas para um crescimento equilibrado (Cardoso, 1995, p.5-

6). 
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CAPÍTULO V 

LEI DAS CONCESSÕES 

 

SUMÁRIO:  1. Pressupostos legais da concessão de serviços. 2. Quadro 

jurídico: a) Poder concedente. 3. Serviço Adequado: a) Descontinuidade do 

serviço. b) Atualização do serviço.  4. Direitos e obrigações dos usuários: a) 

Fiscalização. b) Código de defesa do consumidor. 5. Política tarifária: a) 

Revisão das tarifas. b) Tarifa social.  6. Licitação: a) Proposta inexequível. b) 

Edital.  7. Contrato de concessão: a) Prorrogação. b) Equilíbrio financeiro. c) 

Subconcessão. d) Transferência do controle societário.  8. Permissão. 9. 

Autorização. 10. Encargos do poder concedente, regulamentador: a) 

Concorrência e eficiência. 11. Encargos do poder concedente, fiscalizador: a) 

Limites do poder fiscalizador. 12. Encargos da concessionária. 13. Intervenção. 

14. Extinção da concessão. 15. Encampação. 16. Caducidade. 17. Rescisão. 18. 

Anulação. 19. Falência da concessionária. 20. Reversão dos bens. 21. 

Responsabilidade da concessionária.    

 

 

1. PRESSUPOSTOS LEGAIS DA CONCESSÃO DE SERVIÇOS 

 

 O modelo de Estado prestador de serviços está em profunda mutação, 

não só no Brasil. Aliás, estamos acompanhando a tendência adotada por grande 

parte dos países desenvolvidos que preferiram, como meta de crescimento, a 

volta do Estado às suas funções essenciais.   

 O Estado de hoje deve prosseguir na prestação daqueles serviços 

indelegáveis, e atuar de forma subsidiária com os outros serviços públicos, 

deixando para a empresa privada, mediante concessão ou permissão, a gestão 

dos serviços de interesse coletivo em um mercado de competitividade. 

Entretanto, isto não significa um Estado despojado de seu poder Regulador e 

fiscalizador. Neste processo de reformas em que estamos vivendo, o poder 

concedente deve exercer com soberania a defesa dos interesses da coletividade, 

dos usuários, do patrimônio público e da concorrência predatória. 
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 Para implementar a função do Estado Regulador e fiscalizador, o 

Governo operou modificações Constitucionais de forma a permitir a gestão 

privada de serviços públicos. E para normatizar as concessões e permissões, 

editou a regulamentação exigida pelo artigo 175 da Constituição Federal. 

  A Lei das Concessões, Lei n. 8.987/95, que será utilizada ampla e 

substancialmente para os comentários do processo de gestão privada dos 

serviços de interesse público, dispõe sobre os requisitos essenciais para o 

alcance dos objetivos propostos pela nova política.  

 Para entender o novo papel do Estado neste processo de abertura, 

apontaremos as características principais da regulamentação dos serviços de 

interesse coletivo, analisando os aspectos essenciais da lei das concessões e, 

posteriormente, no capítulo X, um estudo das características básicas de um 

novo Ente Regulador e fiscalizador para os serviços concedidos. 

  

2. QUADRO JURÍDICO  

 

 A concessão de serviço de interesse público é ato complexo através do 

qual o Estado outorga a alguém a prestação de um serviço público e este aceita 

prestá-lo em nome do poder concedente sob condições fixadas e alteráveis 

unilateralmente pelo Estado. O concessionário presta o serviço outorgado por 

sua conta e risco, e remunera-se com a exploração do mesmo através de tarifas 

diretamente dos usuários do serviço e tendo a garantia contratual do equilíbrio 

econômico-financeiro.40 

 
40 MELLO, C.A.B. Curso, 1994, p.369.  CAETANO, M. Manual, 1963, p.553. Concessão é a transferência 

temporária, por uma pessoa jurídica de direito público, de poderes que lhe competem, para outra pessoa pública 

ou privada, a fim de que esta execute serviços por sua conta e risco, no interesse geral.  
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 A permissão de serviço público será formalizada mediante contrato de 

adesão, que observará a lei de concessões, as demais normas pertinentes e o 

edital de licitação, inclusive quanto à precariedade e à revogabilidade unilateral 

do contrato pelo poder concedente, conforme artigo 40 da lei n. 8.987/95. 

  A outorga da gestão de serviços públicos à iniciativa privada tem como 

quadro jurídico principal, os dispositivos Constitucionais que tratam da 

natureza dos bens e das competências atribuídas à União, aos Estados e aos 

Municípios para a sua exploração.  

 Os artigos 20 (Bens da União), 21 (Competência da União) e 22 

(Legislação Privativa da União), combinados com o art. 175 (prestação direta 

de serviços pelo Poder Público ou concessão) demarcam o alcance político-

administrativo da nova legislação sobre o regime de concessão. 

 As concessões e permissões de serviços públicos, de que estamos 

tratando com exclusividade, neste capítulo, têm por base legal o art. 175 da 

Constituição Federal; a Lei n. 8.987, de 13 de fevereiro de 1975, que dispõe 

sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, e 

a Lei n. 9.074, de 7 de julho de 1995, que estabelece normas para outorga das 

concessões e permissões de serviços públicos.   

 

a. O poder concedente (União, Estados, Municípios ou Distrito Federal), 

em cuja competência se encontra o serviço público, poderá delegar a prestação 

destes serviços de interesse coletivo mediante licitação, na modalidade de 

concorrência, à pessoa jurídica ou ao consórcio de empresas, exigindo-se destas 

a demonstração da suficiente capacidade para o desempenho da atividade, por 

sua conta e risco, em prazo suficiente  (e determinado) para, através de tarifas 

cobradas dos usuários, obter o retorno do investimento patrocinado pelo 

concessionário.  
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 A concessionária, na gestão do serviço concedido, atuará por sua conta 

e risco, sujeitando-se à prestação de um serviço adequado e ao poder 

regulamentador (e unilateral) do poder concedente.  

 

3. DO SERVIÇO ADEQUADO 

 

 Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação do serviço 

adequado41, obedecendo a forma prevista na lei das concessões, nas normas 

técnicas aplicáveis e no contrato, visando ao pleno atendimento dos usuários. 

 Serviço adequado é aquele que satisfaz as condições de regularidade, 

continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia em sua 

prestação e modicidade das tarifas, conforme art. 6º. parágrafo 1º. da Lei das 

Concessões. Atualidade compreende a modernidade das técnicas, do 

equipamento e das instalações, e sua conservação, bem como a melhoria e a 

expansão do serviço. 

 

a. Embora a continuidade se apresente como um dos princípios 

fundamentais relativos ao serviço público, a Lei das concessões prevê a não 

caracterização da descontinuidade quando: sua interrupção ocorrer em situação 

 
41«O concessionário de serviço público, no exercício do encargo, está, aliás, independentemente de clareza das 

cláusulas, obrigado a «prestar serviço adequado, eficiente, seguro, cômodo, contínuo, sem discriminação entre 

usuários» R D A,  n. 55-146,  jan./mar. 1959.  

- O procedimento administrativo licitatório da Concorrência para a contratação, mediante o regime de 

concessão, das obras e da exploração da Ponte Presidente Costa e Silva (Rio de Janeiro-Niterói) aponta no item 

nº. 87 que: «A concessão da exploração da Ponte pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno 

atendimento dos usuários. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, 

eficiência, conforto, segurança, fluidez do tráfego, atualidade, generalidade, cortesia em sua prestação e 

modicidade das tarifas». 

- A minuta do Contrato de Concessão n. 95, celebrado entre a União e a Escelsa - Espirito Santo Centrais 

Elétricas S/A, objetivando a exploração dos serviços públicos de energia elétrica em municípios do Estado do 

Espírito Santo, prevê a execução do serviço decorrente deste contrato pressupondo qualidade, regularidade, 

continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, modicidade das tarifas e cortesia na prestação 

dos serviços aos usuários. 
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de emergência; após prévio aviso; quando motivada por razões de ordem 

técnica; de segurança das instalações; e por inadimplemento do usuário. 

 

b. Ao poder concedente compete «assegurar a regularidade, a continuidade 

e a comodidade das prestações, bem como zelar pela sua atualização nos termos 

geralmente exigidos para os serviços públicos. Está implícita na concessão (se 

o ato constitutivo não a clausular) a obrigação que o concessionário assume de 

manter o serviço atualizado» (Caetano, Princípios, 1977, p.303). 

 O poder concedente deve exigir do concessionário o cumprimento de sua 

obrigação em manter o serviço atualizado e até de especificar em regulamento 

os respectivos termos. Marcelo Caetano esclarece que os sacrifícios a que a 

atualização der lugar constituem um risco técnico da atividade e só têm de ser 

indenizados quando, em razão deles, se modifique o equilíbrio financeiro do 

contrato.  

 O limite natural da obrigação de atualizar o serviço (independentemente 

de outros que a lei ou o ato constitutivo da concessão fixem) está no objeto da 

concessão. Desta forma, se foi concedido o serviço de transporte coletivo por 

meio de viação elétrica sobre trilhos, não se pode impor a sua exploração por 

meio de automóveis. Portanto, a atualização só é dever do concessionário 

enquanto representar a evolução do próprio processo de exploração do serviço 

que haja sido especificado no objeto da concessão. A alteração do processo só 

é possível com o acordo do concessionário e, em regra, com assistência 

financeira do poder concedente. Opondo-se o concessionário ao acordo, resta 

apenas o resgate do serviço (Caetano, Princípios, 1977, p.303). 

 Ao poder concedente compete, na forma da lei, disciplinar e organizar a 

prestação do serviço, bem como as normas técnicas aplicáveis. É o que exige o 

inciso IV do art. 175; o inciso XI do art. 21 da CF e, inciso I do art. 31 da Lei 

das concessões.  
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4. DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS 

 

 O concessionário presta, indistintamente, os serviços a toda a 

coletividade interessada, observando-se as condições estabelecidas nos 

respectivos contratos de concessão e nas normas regulamentares. Não sendo 

permitido, sob pena de incidir em descumprimento contratual, a interrupção 

dos serviços, exceto nos casos, expressamente, consignados nas normas 

regulamentares e contratuais. A suspensão do fornecimento, ou o fornecimento 

deficiente do serviço, que causar prejuízo ao usuário, autoriza o prejudicado a 

exercitar seu direito visando à reparação dos danos que injustamente 

suportou.42  

 Neste sentido, a lei de concessões estabelece que, sem prejuízo do 

disposto na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de defesa do 

consumidor), são direitos dos usuários receber serviço adequado e as 

informações por parte do poder concedente e da concessionária para defesa de 

interesses individuais ou coletivos. 

 Os usuários poderão obter e utilizar o serviço com liberdade de escolha, 

observadas as normas do poder concedente que os obriga (obrigação de 

cidadão) a levar ao conhecimento do Poder Público e da concessionária as 

irregularidades de que tenham conhecimento, referentes ao serviço prestado. E, 

da mesma forma, comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos 

praticados pela concessionária na prestação do serviço.   

 

a. A fiscalização dos serviços nas concessões e as permissões (conforme 

previsto em norma regulamentar - a ser editada) serão realizadas com a 

 
42«O candidato a usuário de serviço público pode demandar diretamente contra o concessionário para 

constrangê-lo a prestar o serviço, sob pena de lhe pagar perdas e danos ou a multa correspondente, cominada 

na sentença».  Revista Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n.39, p.248-255, jan./mar. 1955.   
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cooperação dos usuários;43 e mediante convênio de cooperação, o poder 

concedente poderá credenciar os Estados e o Distrito Federal para a realização 

de atividades complementares de fiscalização e controle dos serviços prestados 

nos respectivos territórios.(art.36 da Lei n. 9.074/95 - setor elétrico). Esta lei 

exclui o município na participação de eventual convênio de cooperação com o 

órgão concedente para realizar atividades complementares de fiscalização e de 

controle do serviço concedido, prejudicando assim a defesa dos direitos dos 

consumidores de uma determinada localidade, pelo próprio órgão político 

local, o município. Para não repetir a matéria, veja-se o que escrevemos quanto 

à participação dos Estados e municípios nos Entes Reguladores, no item 10, 

capítulo X. 

 

b. Não obstante a exclusão do município, este poderá participar da 

fiscalização dos serviços públicos de competência da União e do Estado através 

de entidade local, mediante convênio com o poder concedente. O Código de 

Defesa do Consumidor é instrumento de grande valia na defesa dos direitos dos 

usuários, no tocante à sua prerrogativa de buscar um serviço adequado e com 

tarifas razoáveis. 

 O Código de Defesa do Consumidor (art. 22 da Lei n. 8.078 de 11 de 

setembro de 1990), prescreve que: «os órgãos públicos, por si ou por suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, 

seguros e, quando essenciais, contínuos». Desta forma, o usuário poderá utilizar 

os meios legais à sua disposição para implementar a defesa de seus direitos. 

 

 
43 BRASIL. Lei n. 9.074, de 7 de julho de 1995. Art. 33: «Em cada modalidade de serviço público, o respectivo 

regulamento determinará que o poder concedente, observado o disposto nos ats. 3º. e 30º. da Lei n. 8.987, de 

1995, estabeleça forma de participação dos usuários na fiscalização e torne disponível ao público, 

periodicamente, relatório sobre os serviços prestados». 
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5. POLÍTICA TARIFÁRIA 

 

  A questão nuclear das concessões de serviços públicos diz respeito às 

tarifas, que constituem razão determinante da continuidade do serviço 

adequado. O usuário retribuirá, ao concessionário, pelo serviço prestado, um 

valor (módico) que represente o razoável, ou seja, uma quantia monetária 

suficiente para a amortização e a remuneração do investimento, e necessária 

para a atualização do serviço. Ao Poder Público assiste o papel de coordenador 

dessa política, para que tanto o serviço concedido, como as tarifas representem 

o valor do devido. Objetivando, de um lado, a defesa dos usuários e, de outro, 

a estabilidade econômica das concessionárias. 

 A tarifa do serviço concedido será fixada pelo preço da proposta 

vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão previstas na lei de 

concessões, no edital de convocação e no necessário contrato de concessão, a 

fim de manter-se o necessário equilíbrio econômico-financeiro.44 

 

a. O Poder concedente deverá proceder à revisão da tarifa, para mais ou 

para menos, sempre que em decorrência da criação, alteração ou extinção de 

encargos legais ou de qualquer tributo, ressalvados os impostos sobre a renda, 

 
44 TÁCITO, Caio. O equilíbrio financeiro na concessão de serviço público. Revista Direito Administrativo, Rio 

de Janeiro, n. 65, p.1-20, jul./set.1961. «Além das despesas de custeio e da justa remuneração do investimento, 

as tarifas devem atender às necessidades de expansão e melhoramento do serviço, contribuindo para a atração 

de novos capitais. A noção de equilíbrio financeiro, da concessão, repousa no direito brasileiro em dois 

postulados constitucionais; a garantia da justa remuneração do capital e a proibição do confisco da 

propriedade.».  

- O reajuste da tarifa será nos moldes daqueles estabelecidos para os demais contratos e deverá, apenas, refletir, 

através de índices aplicáveis, à variação da inflação; a revisão deverá atender a outros fatores (específicos)  que 

influam no encarecimento dos serviços. A tarifa inicial (contratual) será sempre a oferecida pela proposta 

vencedora e, quando da necessidade de revisão, a concessionária apresentará seus registros contábeis, recursos 

técnicos, econômicos e financeiros para que o poder concedente efetue o necessário equilíbrio econômico do 

contrato.  
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se houver modificação que implique, comprovadamente, impacto no equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato, após a apresentação da proposta vencedora. 

  A retribuição ao gestor privado resulta da cobrança da tarifa paga pelo 

usuário, sendo necessário evitar que a um sistema rígido de obtenção de 

receitas, referente à exploração do serviço, corresponda à variabilidade na 

fixação de encargos: «se o concedente puder, por exemplo, invocando seu 

poder tributário, lançar  impostos sobre as receitas da exploração, ele irá 

diminuir, de fato, por via unilateral, os preços cobrados pelo concessionário e 

que contratualmente garantira, visto que este não pode repercutir sobre os 

usuários, os encargos tributários, como faria uma outra empresa privada» 

(Caetano, Princípios, 1977, p.306). 

 

b. O valor da tarifa «pode ser calculado de modo a cobrir todo o custo das 

prestações e os encargos do serviço ou só parte deles: no primeiro caso, será 

um preço econômico; no segundo, um preço político. Os preços políticos (o 

cálculo não parte do custo, mas das possibilidades do eventual consumidor) são 

fixados para beneficiar o público, facilitando a utilização do serviço de maneira 

a assistir aos mais pobres ou a promover e difundir higiene, comodidade ou 

cultura. Não bastando então o produto das receitas próprias do serviço para 

cobrir suas despesas, tem a Administração de preencher o déficit com subsídios 

provenientes das receitas gerais obtidas através dos impostos. Chamamos preço 

econômico ao que é calculado, segundo as regras da ciência econômica, a partir 

do custo de produção dos bens ou serviços a vender.  E preço político ao que é 

estabelecido por autoridade do Poder Público ou graças aos favores deste, de 

acordo com as conveniências sociais» (Caetano, Princípios, 1977, p.283segts). 

 O poder concedente, optando pela tarifa política, deve compensar 

economicamente o concessionário para manter hígido o equilíbrio econômico-

financeiro firmado no contrato. 
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  Em se tratando  do equilíbrio financeiro na concessão de serviço 

público, Caio Tácito leciona que: «o concessionário se obriga a prestar o 

serviço, mediante a remuneração estipulada, e o concedente se obriga a 

respeitar, durante o prazo convencionado, a equação financeira do contrato, ou 

a correspondência entre os encargos do concessionário e sua remuneração, nos 

termos do convênio entre ambos concluído».45 

  Para ele, a concessão apresenta duas partes distintas e inconfundíveis, 

sujeitas a regras jurídicas diferentes. A primeira parte, relativa às «condições 

do serviço e a sua organização e ao seu funcionamento, define a situação 

objetiva do serviço e do concessionário. A segunda parte refere-se à equação 

econômica da concessão e compreende as relações entre o patrimônio do 

concessionário e o patrimônio público».  

 Ao poder concedente, em vista do interesse público, é lícito alterar as 

condições objetivas do serviço, mas estas alterações não poderão deslocar a 

relação de equilíbrio entre os termos da equação econômico-financeira, 

inicialmente estipulados. 

  As eventuais modificações unilaterais da situação objetiva do serviço, 

desde que aumentem os encargos do concessionário, pressupõem a obrigação 

para o poder concedente de adaptar o outro termo da equação econômica, de 

modo que se mantenha a mesma relação convencionada entre as partes. 

  As tarifas poderão ser diferenciadas em função das características 

técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos 

segmentos de usuários (Caetano, Princípios, 1977, p.284). 

 
45 TÁCITO, C. RDA, 1961, v.65/1e segts. Enfatiza que «o equilíbrio financeiro do contrato é, na expressão de 

Waline, um direito fundamental de quantos pactuam com o Estado, ou uma norma fundamental da teoria dos 

contratos administrativos, segundo De Soto. Constitui o primeiro direito original do cocontratante da 

Administração, esclarece Pequignot, e deve ser respeitado como elemento determinante do contrato, conforme 

Laudadère». 
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 Dissertando sobre tarifa política, Maria Sylvia esclarece que o poder 

concedente pode executar modificações unilaterais no contrato, mas deve 

respeitar seu objeto e assegurar a continuidade do equilíbrio econômico-

financeiro do contrato de concessão, aumentando a tarifa ou compensando 

pecuniariamente o concessionário. O preceito Constitucional não impede que a 

lei a ser editada possibilite, por exemplo, a fixação de tarifas módicas para o 

usuário (preço político), compensando o concessionário por outra forma.46 

   Portanto, em atendimento às peculiaridades de cada serviço público, o 

poder concedente poderá prever, em favor da concessionária, no edital de 

licitação, a possibilidade de outras fontes provenientes de receitas alternativas, 

complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem 

exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas. 

  Estas outras fontes de receitas, diferentes das tarifas, devem estar à 

disposição de todos os concorrentes e serão, obrigatoriamente, consideradas 

para a aferição do inicial equilíbrio econômico-financeiro do contrato.  

 Cretella Jr., dissertando sobre a revisão das tarifas, esclarece que o 

decorrer do tempo causa um desajuste entre o valor das tarifas estabelecidas e 

as condições econômicas vigentes, o que é bastante comum nos países de ritmo 

inflacionário acentuado. 

 A situação do concessionário privado torna-se insustentável. Pensa-se na 

revisão das tarifas para atualizá-las, considerando-se interesses de três ordens: 

do Estado, do concessionário e dos usuários. 

 O grande princípio informador, neste caso, é o interesse público, quer se 

trate de majoração, quer de redução do valor das tarifas. 

 
46 DI PIETRO, M. Sylvia Zanella.  Direito administrativo. 3.ed. São Paulo: Atlas, 1992.  p.219. 

- DALLARI, Adílson Abreu. Empresa estatal prestadora de serviços públicos: natureza jurídica, repercussões 

tributárias. Revista de Direito Público, n. 94, p.96, abr./jun. 1990. Tarifa social, corresponde a um valor pago 

pelo usuário, que não corresponde exatamente ao valor dos serviços prestados. Nesse caso, caberá ao Poder 

Público subsidiar a tarifa, de maneira a manter a equação econômico-financeira inicialmente estabelecida. 
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 No caso de majoração, o interesse coletivo é examinado quando, para 

atender os concessionários, a administração consulta o princípio da justa 

retribuição do capital envolvido no serviço, a fim de que não se sacrifique a 

possibilidade econômica dos particulares usuários. 

 No caso de redução das tarifas, é ainda o interesse coletivo que serve de 

orientador, desde que se evidencie que a retribuição do capital excede os limites 

do razoável. 

 Portanto, a revisão periódica das tarifas deve atender a vários interesses 

em jogo, permitindo a atualização do capital investido, ao mesmo tempo em 

que não se sacrifique a coletividade usuária (Cretella Jr., Tratado, v.3, p.153). 

 

6. DA LICITAÇÃO 

 

 Toda concessão de serviço público, será objeto de prévia licitação47, com 

observância dos princípios da legalidade, moralidade, publicidade, igualdade, 

vinculação ao instrumento convocatório e julgamento por critérios objetivos, 

ou seja, «impõe-se que o julgamento das propostas se faça com base no critério 

indicado no ato convocatório e nos termos específicos das propostas. Por esse 

princípio, obriga-se a Administração Pública a ater-se ao critério fixado no ato 

de convocação e evita-se o subjetivismo no julgamento das propostas» 

(Gasparini, 1992, p.308).      

 No procedimento administrativo da licitação, não existe negociação, 

esclarece Dalari, na obra retrocitada, observando que: «O objeto e as 

considerações gerais do futuro contrato são predeterminados pelo Poder 

 
47 DALLARI, Adílson Abreu. Contrato regido por cláusulas uniformes. Revista do TCESP,  n.70, p.30, maio 

1993. «O traço fundamental da licitação é a igualdade. A licitação é exigível, em primeiro lugar, por força do 

princípio constitucional da isonomia, em função do qual o Poder Público é obrigado a oferecer iguais 

oportunidades de contratação a todos os interessados». 
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Público no edital de abertura do certame. Sempre que possível e conveniente, 

o edital deve ser acompanhado da minuta do futuro contrato. O que é 

absolutamente fundamental é que, na licitação, não há e não pode haver 

influências, privilégios ou favorecimentos. Todos os disputantes são tratados 

com igualdade, e o futuro contrato será sempre rigorosamente o mesmo, 

qualquer que seja o vencedor do certame». 

 O poder concedente deve observar, no julgamento das propostas, aquela 

que apresenta o menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado ou a 

maior oferta (leilão em bolsa de valores do controle societário de 

concessionária estatal), nos casos de pagamento ao poder concedente pela 

outorga da concessão. Admite-se também a combinação destes dois critérios, 

desde que conste, previamente no edital de licitação, fórmulas precisas para 

avaliação econômico-financeira. 

 

a. O poder concedente, em vista do princípio da continuidade do serviço 

público, deve recusar aqueles concorrentes que apresentarem propostas 

manifestamente inexequíveis ou financeiramente incompatíveis com os 

objetivos da licitação, inclusive a proposta de entidade estatal alheia à esfera 

político-administrativa do poder concedente que, para sua viabilização, 

necessite de vantagens ou de subsídios do Poder Público controlador da referida 

entidade.  

 Tratando-se da desclassificação de proposta inexequível, Hely Lopes 

Meirelles esclarece que: «não se trata, aqui, de uma faculdade discricionária da 

Administração, mas de um poder vinculado às condições objetivas da proposta, 

que, em confronto com dados concretos da realidade, demonstra a 

inexequibilidade da oferta. O que não se permite à Administração é 

desclassificar proposta ou rejeitar proponente por mera suspeita de 
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inexequibilidade ou inviabilidade técnica, econômica ou jurídica, sem apontar 

os motivos da eliminação do certame» (Licitação, 1991, p.143). 

  

b. O edital de licitação, elaborado pelo poder concedente com observância, 

no que couber, aos critérios e às normas gerais da legislação própria sobre 

licitações e contratos, deve delimitar os parâmetros da concessão. A lei das 

concessões exige que, antes da publicação do edital de convocação, o poder 

concedente justifique a conveniência48da outorga do serviço de interesse 

coletivo à gestão privada. Devidamente autorizado pelo legislativo49e 

justificado pelo poder concedente, o edital conterá os parâmetros essenciais do 

futuro contrato a ser firmado entre o Poder Público e o concessionário vencedor 

do certame. 

 O edital de licitação descreverá o objeto e o prazo da concessão, pois em 

razão das características da atividade a ser desenvolvida pelo futuro 

concessionário, é que os concorrentes poderão oferecer a menor tarifa ou o 

melhor preço (este no caso da venda do controle societário), pois o prazo da 

concessão está, umbilicalmente, ligado ao tempo necessário para a 

 
48 O Departamento de Água e esgotos do Município de Ribeirão Preto-SP, justificou, no edital n. 005-94, a 

conveniência da concessão dos serviços de tratamento e destinação final dos esgotos nos seguintes termos: A 

concessão justifica-se ante a imperiosa necessidade da conclusão do Sistema de Tratamento de Esgotos 

Sanitários do Município de Ribeirão Preto, para as quais a Prefeitura não dispõe de recursos. A cidade é 

responsável, isoladamente, por cerca da metade da poluição de origem doméstica lançada na bacia do Rio 

Pardo: são aproximadamente 27 (vinte e sete) toneladas de matéria orgânica gerada pela cidade e despejada 

nas bacias hidrográficas sob sua influência.  Os recursos necessários para a solução deste gravíssimo problema 

são totalmente incompatíveis com a capacidade de investimento da Prefeitura e inexistem linhas de 

financiamento nos diversos níveis de Governo que permitam uma ação direta da Prefeitura. A conclusão do 

sistema de  tratamento de esgotos sanitários resultará em benefícios sociais decorrentes da geração de novos 

empregos, diretos e indiretos, contribuirá para o aumento das receitas tributárias municipais e reduzirá os 

encargos do Tesouro Municipal, permitindo o redirecionamento da aplicação de recursos em outros 

investimentos socialmente relevantes, além de importar em fundamental avanço e consolidação de medidas 

pertinentes às políticas de saúde e meio ambiente. 

 
49 A Lei n. 9.074/95, estabelece no artigo  2º. «É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios executarem obras e serviços públicos por meio de concessão e permissão de serviço público, sem 

lei que lhes autorize e fixe os termos, dispensada a lei autorizativa nos casos de saneamento básico e limpeza 

urbana e nos já definidos na Constituição Federal, nas Constituições Estaduais e nas Leis Orgânicas do Distrito 

Federal e Municípios, observados, em qualquer caso, os termos da Lei n. 8.987/95».  
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recomposição do patrimônio investido e os lucros que necessariamente se 

espera do negócio. 

 O prazo de uma concessão de serviço público não será fixado, 

aleatoriamente, pelo poder concedente, «a regra é de que o prazo é função do 

tempo reputado necessário para a amortização, em normais condições de 

rentabilidade da exploração, do capital investido pelo concessionário para pôr 

o serviço a funcionar». O sistema do prazo fixo, segundo alguns autores, 

oferece inconvenientes, pois a concessão temporária cria o risco de crises de 

transição, prejudiciais ao interesse público nos últimos anos da concessão. 

Embora sob constante fiscalização do concedente, o concessionário desleixa na 

conservação e no aperfeiçoamento do serviço (Caetano, Princípios, 1977, 

p.311).  

 O edital, expressamente, anunciará eventuais fontes de receitas 

alternativas, complementares ou acessórias (que são levadas em consideração 

na fixação do valor da tarifa) e a discriminação dos direitos e obrigações do 

poder concedente e da concessionária, em relação às alterações e expansões a 

serem realizadas no futuro para garantir a continuidade da prestação do serviço. 

Devem constar também do edital os critérios de reajuste das tarifas, de forma 

que as eventuais modificações econômicas ou de expansão não desequilibrem 

a relação contratual.  

     Quando permitida na licitação, as empresas participantes em consórcio 

devem comprovar, por instrumento público ou particular, a constituição deste 

compromisso, devidamente subscrito pelas consorciadas, indicando a empresa 

líder, ou seja, a responsável perante o poder concedente pelo cumprimento do 

contrato de concessão, sem prejuízo da responsabilidade solidária das demais, 

demonstrando, documentalmente, a capacidade técnica, a idoneidade financeira 

e a regularidade jurídica e fiscal. 
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7. CONTRATO DE CONCESSÃO 

 

 O Contrato de concessão, escreve Cretella Jr., é contrato, porque há livre 

manifestação de vontade entre o Estado e o concessionário. De direito público, 

porquanto os princípios que informam esse acordo são princípios publicísticos.  

Oneroso, porque o concessionário, que presta o serviço público, tem o direito 

de receber, em contrapartida, quantia em dinheiro, por parte dos usuários. 

Sinalagmático, porque gera obrigação para ambos os contratantes, Estado e 

concessionário. Perfeito, porque as partes se obrigam, reciprocamente, desde o 

início do contrato: o Estado, em várias cláusulas, promete atender o 

concessionário; este, por sua vez, promete gerir o serviço público. Comutativo, 

porque as prestações de ambas as partes são equivalentes. Intuitu personae, 

porque a Administração indaga da idoneidade moral e financeira do 

concessionário. Adesão, porque o concessionário adere, em bloco, às cláusulas 

estipuladas pelo Estado, sem questioná-las (Manual, 1992, p.242). 

 Enfim, o contrato de concessão, conforme Hely Lopes Meirelles, é o 

documento escrito que encerra a delegação do poder concedente ao 

concessionário, define o objeto da concessão, delimita a área, a forma e o tempo 

da exploração, estabelece os direitos e deveres das partes e dos usuários dos 

serviços. Exige-se, também, a indicação dos critérios, fórmulas e parâmetros 

definidores da qualidade do serviço, do valor da tarifa, bem como dos critérios 

e procedimentos para a sua revisão, de modo a preservar o honesto equilíbrio 

econômico-financeiro. 

 O Contrato de concessão elencará os direitos, garantias e obrigações do 

usuário50do poder concedente e da concessionária, relacionados, inclusive, com 

a necessidade de expansão e de modernização de equipamentos e instalações.   

 
50 A minuta do contrato de concessão da exploração da Ponte (Rio de Janeiro-Niterói) elenca, em sua seção VI, 

os direitos e obrigações dos usuários, a saber: são direitos dos usuários o recebimento de serviço adequado, em 
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a. As condições de prorrogação da concessão devem estar bem claras no 

edital e também no contrato, pois o fator tempo influencia na formação da 

tarifa. A concessionária, no transcurso do prazo da concessão, obterá o retorno 

do capital investido, e o retorno do capital e dos lucros que se espera do negócio 

serão pagos pelo usuário através da tarifa. Desta forma, o prazo na concessão 

tem o condão de estipular o montante necessário a ser cobrado do usuário. Na 

prorrogação do prazo da concessão, o poder concedente levará em conta que a 

tarifa, necessariamente, será revista, pois ao prorrogar o prazo da concessão, o 

concessionário necessitará, tão somente, do retorno do capital não amortizado, 

decorrente da implantação de novas tecnologias e melhorias no serviço, pois o 

capital principal já foi amortizado no transcurso do prazo normal da concessão.  

 Entretanto, na minuta do contrato de concessão entre a União e a 

ESCELSA - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A, estipulou-se que a 

concessão tem seu termo final fixado em 30 (trinta) anos, contados da data de 

assinatura do contrato de concessão e que «a concedente poderá, a seu 

exclusivo critério, prorrogar o prazo das concessões de que trata este contrato, 

desde que requerido pela concessionária no prazo de até 36 (trinta e seis) meses 

antes do advento do termo contratual, devendo a concedente manifestar-se 

sobre a solicitação, no prazo de até 18 (dezoito) meses que antecedem o término 

da concessão». Observe-se, por necessário, que a prorrogação sem prazo 

estipulado gera, a princípio, duas condições - imoral e inconstitucional por 

ofensa ao princípio da igualdade. A primeira, porque o concedente, 

prorrogando o prazo da concessão, estará abrindo mão da reversão dos bens 

que, necessariamente, deveriam voltar a integrar seu patrimônio, e a segunda, 

 

contrapartida ao pagamento do pedágio; receber informações para a defesa de interesses individuais ou 

coletivos; levar ao conhecimento do DER os atos ilícitos praticados pela concessionária; cumprir o código e os 

regulamentos de trânsito e de segurança de pessoas e veículos, e receber da concessionária informações 

necessárias ao uso correto dos serviços concedidos. 
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porque afasta a possibilidade da concorrência pública entre outras empresas que 

tenham interesse em participar do certame para a continuidade da concessão. A 

falta destes esclarecimentos, por certo, desaguará no Judiciário, com grandes 

prejuízos para o poder concedente e, principalmente, para o usuário. 

 Deve constar ainda, no contrato de concessão, as formas de fiscalização, 

a descrição dos bens reversíveis, as formas de solução das divergências 

contratuais, a responsabilidade da concessionária, as penalidades e as causas de 

extinção da concessão. 

 

b. Pela cláusula de reajuste, escreve Bandeira de Mello: o concessionário e 

o poder concedente firmam no próprio contrato o pressuposto rebus sic 

stantibus quanto aos valores fixados, posto que estabelecem a revisão dos 

preços em razão das alterações futuras. Resguarda-se, assim, contra os riscos 

decorrentes das altas, que nos tempos atuais assumem caráter de normalidade. 

Deixa consignado no ajuste o propósito de manter a equação econômico-

financeira do contrato.  

 Fica claro que, nestes casos, a vontade declarada no reajuste é a de 

preservar equivalência real entre as partes, as prestações e o preço, de modo a 

garantir o equilíbrio correspondente, firmado no momento do acordo, evitando-

se assim eventuais incertezas econômicas, alheias à ação dos contratantes que 

possam afastar o significado real das prestações recíprocas.51  

 

c. Um aspecto fundamental da concessão, conforme Celso Antônio 

Bandeira de Mello, é que a concessão é um ato intuitu personae por excelência 

 
51 MELLO, C. A. B. Curso, 1994, p.345. Prosseguindo, sobre o tema, esclarece na  p.380 que: «Sempre que 

ocorrer desequilíbrio na equação patrimonial - mesmo que derivado de oscilações de preço no mercado, 

insuficiência do número de usuários, ou de providências governamentais desempenhadas em nome de sua 

supremacia geral e sem relação com a posição jurídica de contratante que haja assumido - o poder concedente 

deverá restabelecer o equilíbrio através da revisão das tarifas, de modo a restaurar-lhe os termos de igualdade».  
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e será obrigatoriamente precedida de licitação. A empresa concessionária é 

selecionada em função de um conjunto de requisitos, entre os quais se incluem 

sua idoneidade financeira para suportar os encargos patrimoniais, sua 

competência administrativa para gerir o empreendimento e sua integridade 

moral, medida nas empresas pela correção com que respondem aos 

compromissos firmados.  

 Conclui, então, o autor que, de conseguinte, não pode a concessionária, 

sob nenhum título ou pretexto, transferir, total ou parcialmente, a concessão. 

Nem mesmo se o poder concedente autorizasse ou concordasse seria factível 

esta transmissão; pois, se isto ocorresse, haveria burla ao princípio da licitação. 

A Administração não dispõe de liberdade absoluta na escolha da 

concessionária. Antes, é obrigada a obedecer a um procedimento legal de 

licitação do contratante, através do qual irá justamente examinar, entre outros, 

os requisitos acima apontados em uma concorrência aberta a todos os 

interessados. Por isso não fica ao alvedrio da Administração - e muito menos, 

então, da concessionária - decidir quem desempenhará o serviço (Curso, 1994, 

p.369-70). 

 Referendando o entendimento acima exposto, é admitida no artigo 26 da 

lei sob comento, a subconcessão, nos termos previstos no contrato de 

concessão, desde que expressamente autorizada pelo poder concedente e 

sempre precedida de concorrência.  

 

d. A transferência do controle societário52da concessionária, sem prévia 

anuência do poder concedente, implicará, a caducidade da concessão. Vincula-

 
52 O Governo do Estado de São Paulo pretende transferir o controle societário da Fepasa, concessionária 

paulista dos serviços ferroviários, de competência Federal, para o BNDES-par, visando a proporcionar ajustes 

nas contas públicas do Estado. A CEF pretende lançar um programa para recuperar as dívidas dos municípios 

junto ao banco. Neste programa, a Caixa recebe o controle societário das empresas de serviços municipais 

(água, coleta de lixo, esgoto, estradas municipais), por um período de tempo suficiente para quitar a dívida 

municipal.  
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se à exigência, para obtenção da anuência do poder concedente, por parte do 

pretendente, o atendimento às exigências de capacidade técnica, idoneidade 

financeira e regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção do serviço, e 

o comprometimento em cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor. Na 

reestruturação dos serviços concedidos, a União é autorizada (nos serviços de 

sua competência) pelo art. 26 da Lei n. 9.074/95, a promover cisões, fusões, 

incorporações ou transformações societárias dos concessionários de serviços 

públicos sob o seu controle direto ou indireto, bem como aprovar cisões, fusões 

e transferências de concessões, estas últimas nos termos do disposto no art. 27 

da Lei n. 8.987/95. A competência do poder concedente para aprovar cisões, 

fusões e transferência de concessionárias de serviços públicos tem por 

finalidade preservar a livre concorrência e a possibilidade comparativa de 

eficiência entre as concessionárias. 

 

8. PERMISSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

 Além das concessões, a Administração Pública vale-se das permissões53,  

outra modalidade de prestação indireta dos serviços, através de empresa 

privada. Serviços permitidos, portanto, são todos aqueles em que a 

Administração estabelece os requisitos para sua prestação ao público e, através 

de ato unilateral (termo de permissão), confia a execução aos particulares 

(intuitu personae) que demonstrarem capacidade para a prestação do serviço.  

 O que se afirma é que a unilateralidade, a discricionariedade e a 

precariedade são atributos da permissão, embora possam ser excepcionados em 

 
53  Lei das concessões do Estado de São Paulo, art. 34: A permissão de serviço público somente poderá subsistir 

enquanto perdurar a situação de urgência que a tenha justificado. 

§ único, o poder concedente poderá, mediante ato justificado e vinculado ao efetivo atendimento do interesse 

público, revogar a qualquer tempo a permissão, sem que o permissionário tenha qualquer direito a indenização, 

vedada nesta hipótese, a reversão de bens. 
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certos casos, diante do interesse da administração. A permissão é, em princípio, 

discricionária e precária, mas admite condições e prazos para a exploração do 

serviço, a fim de garantir rentabilidade e assegurar a recuperação do 

investimento do permissionário, visando a atrair a iniciativa privada (Meirelles, 

20.ed., p.352). 

 Esses condicionamentos e adequações do instituto para delegação de 

serviços ao particular não invalidam a faculdade de o Poder Público, 

unilateralmente e a qualquer momento, modificar as condições iniciais do 

termo ou, mesmo, revogar a permissão sem possibilidade de oposição do 

permissionário, salvo se ocorrer abuso de poder ou desvio de finalidade ou se 

tratar de permissão condicionada (contratual) caso em que as condições e 

prazos devem ser respeitados pela Administração (Hely L. Meirelles, Direito, 

20.ed., p.352). 

 A Lei das concessões, em seu art. 2º., inciso IV, considerou a permissão 

como a delegação, a título precário, mediante licitação, da prestação de serviços 

públicos, feita pelo poder concedente a pessoa física ou jurídica que demonstre 

capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco.  

 E no capítulo XI das permissões54, o art. 40 estabelece que: «A permissão 

de serviço público será formalizada mediante contrato de adesão, que observará 

os termos desta Lei, das demais normas pertinentes e do edital de licitação, 

inclusive quanto à precariedade e à revogabilidade unilateral do contrato pelo 

poder concedente. O parágrafo único do mesmo artigo dispõe: «aplica-se às 

permissões o disposto nesta Lei». 

 
54 No art. 40, caput, o contrato de permissão deve prever a precariedade e a revogabilidade unilateral; mas, se 

é contrato, deixa de ser precário. E revogável é apenas o ato administrativo, por conveniência ou oportunidade, 

e não os contratos, que são anuláveis. O art. 42 § 2º. concessões em caráter precário não existem, por não conter 

a cláusula essencial do prazo, e as que já tiverem prazo vencido não podem ser prorrogadas, pois não existem 

mais (está extinta) a relação jurídica a ser prorrogada. Além disso a Lei 8.666/93, proíbe efeitos pretéritos em 

aditamentos, retirratificações ou prorrogações. 
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 Quando se estabelece prazo final, a permissão transforma-se em 

permissão qualificada e adquire natureza contratual (adesão), só podendo à 

Administração rescindir (como nas concessões) por justa causa ou, no caso de 

rescisão por interesse público, se indenizar devidamente o permissionário. O 

art. 175 inciso I da Constituição, colocou-a em regime contratual obrigatório e 

a nova lei, art. 1º. e 40º. § único também. Então, como não pode mais ser 

unilateral nem precária (23-I) a permissão de serviços públicos (da União) 

equiparou-se à concessão. Desta forma, devem-se aplicar às permissões os 

dispositivos da lei das concessões, como exige o parágrafo único do art. 40.   

 No Estado de São Paulo, a lei das concessões não permite qualquer 

direito de indenização ao permissionário, vedando também a reversão de bens, 

isto porque a permissão na lei paulista somente poderá subsistir em caráter de 

urgência e mediante justificação. 

 

9. AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

 Serviços autorizados, leciona Hely Lopes Meirelles, são aqueles que o 

Poder Público, mediante ato unilateral, precário e discricionário, consente em 

sua execução por particular para atendimento a interesses coletivos. Sendo uma 

modalidade de delegação discricionária, em princípio, não se exige licitação, 

mas poderá ser adotado, para escolha do melhor autorizatário, qualquer outro 

tipo de seleção, caso em que a Administração ficará vinculada aos termos do 

edital convocatório (Direito, 20.ed., p.353). 

 A Lei n. 9.074/95, que estabelece normas para outorga e prorrogações 

das concessões e permissões de serviços de energia elétrica, prevê no art. 4º. 

que: «As concessões, permissões e autorizações de exploração de serviços e 
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instalações de energia elétrica e de aproveitamento energético dos cursos de 

água serão contratadas, prorrogadas ou outorgadas nos termos....» 

 Com o objetivo de regulamentar a prestação dos serviços de energia 

elétrica, a referida Lei estabelece, nos artigos 7º e 8º, os casos em que atuarão 

mediante autorização. São eles: implantação de usinas termelétricas, de 

potência superior a 5.000 KW; e o aproveitamento de potenciais hidráulicos, 

de potência superior a 1.000 KW, e igual ou superior a 10.000KW. Em ambos 

os casos, quando destinados a uso exclusivo do autoprodutor.  

 O aproveitamento de potenciais hidráulicos, iguais ou inferiores a 

1.000KW, e a implantação de usinas termelétricas de potência igual ou inferior 

a 5.000KW carecem tão somente de comunicação do interessado ao poder 

concedente. 

 

10. ENCARGOS DO PODER CONCEDENTE - 

REGULAMENTADOR 

  

 Incumbe ao poder concedente, como guardião do interesse público, o 

encargo de regulamentar tudo quanto se refira à utilização do serviço 

concedido: fiscalizar sua prestação, aplicar aos concessionários as penalidades 

regulamentares e contratuais pelo descumprimento das obrigações e intervir na 

prestação dos serviços nos casos e nas condições previstas em lei (RDA, 1954, 

v.37/312-5). 

 A atribuição do poder regulamentar faculta ao poder concedente a 

extinção da concessão nos casos previstos em lei e na forma prevista no 

contrato. Também, como corolário do poder regulamentador do poder 

concedente, está a competência para homologar os reajustes e proceder à 

revisão das tarifas, bem como cumprir e fazer cumprir as disposições 

regulamentares e as cláusulas contratuais da concessão. 
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 O poder concedente detém a prerrogativa legal de introduzir todas as 

modificações que julgue necessárias para alcançar uma a melhor organização e 

funcionamento do serviço, além de exigir do concessionário adaptações para 

acomodar o serviço às novas demandas e conveniências para os usuários. 

Compete-lhe, ainda, zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e 

solucionar as queixas e reclamações dos usuários e implementar a política 

preservacionista do meio ambiente, bem como estimular o aumento da 

qualidade e da produtividade, incentivando a competitividade naquelas 

atividades onde existe esta possibilidade. 

 Mais eficiente que qualquer fiscalização é a concorrência entre os 

prestadores de serviços de interesse coletivo. O poder concedente deve atuar, 

nesta hipótese, como órgão fiscalizador da livre concorrência, impedindo a 

formação de monopólios privados. 

 

a. Referindo-se ao tema privatização e eficiência, Hemming e Manssor 

apontam que uma das vantagens mais enfatizadas neste processo é o resultante 

aumento da eficiência econômica. Os autores afirmam que, embora a mudança 

da propriedade pública para a privada possa aumentar a eficiência em termos 

de redução dos custos de produção, este aumento pode ser apenas modesto. 

«Maiores ganhos em eficiência serão mais prováveis se alguns importantes 

monopólios públicos forem privatizados, mas somente se submetidos à 

competição e tiverem seu poder monopolista reduzido. Quando acompanhada 

de liberalização para estimular a concorrência e a regulamentação para impedir 

práticas anticompetitivas, a privatização pode aumentar não somente a 

eficiência produtiva, mas também a alocativa, no sentido de que conduz a uma 

estrutura de produção muito mais valorizada pelos consumidores, considerados 

os custos sociais da produção» (1988, p.74). 
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 No setor energético do Reino Unido, a introdução gradual de 

concorrência é uma das incumbências legais do órgão Regulador. As 

companhias regionais de eletricidade mantêm, atualmente, monopólio legal de 

fornecimento de energia a todos os consumidores da região, com consumo 

instalado abaixo de 1MW. Este monopólio será reduzido para apenas 0,1MW, 

podendo os consumidores, acima deste limite, ser atendidos por qualquer 

fornecedor privado.  

 As tentativas do Governo (inglês) de introduzir concorrência no setor 

elétrico começaram antes da privatização, sem grande sucesso, devido às 

práticas monopolistas da indústria estatal, determinando, por exemplo, preços 

antieconômicos para a compra de energia dos cogeradores» (Coutinho, p.21). 

 No Brasil, a Lei n. 9074, de 7 de julho de 1995,  ao estabelecer normas 

para outorga e prorrogações das concessões e permissões de serviços, prevê 

salutar possibilidade de concorrência, elencando no artigo 15 que, no 

fornecimento de energia elétrica, os consumidores com carga igual ou maior de 

10.000 KW poderão optar por contratar seu fornecimento, no todo ou em parte, 

com produtor independente de energia elétrica. Decorridos três anos da 

publicação da referida lei, os consumidores (de carga igual ou maior de 10.000 

KW) poderão estender sua opção de compra a qualquer fornecedor privado, 

excluídas as concessionárias supridoras regionais. E, por fim, o artigo 16, da 

mesma lei, aponta a possibilidade de livre escolha aos novos consumidores, 

cuja carga seja igual ou superior a 3.000 KW, do fornecedor com quem 

contratará sua compra de energia elétrica. 
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11. DOS ENCARGOS DO PODER CONCEDENTE  - 

FISCALIZADOR 

 

 As concessões e as permissões de serviços públicos sujeitar-se-ão à 

permanente fiscalização55do poder concedente responsável pela delegação, 

com a cooperação dos usuários. E no exercício deste poder, o poder concedente, 

que «é o fiador de sua regularidade e boa execução perante os usuários» 

(Meirelles, Direito, 19º.ed., p.344-5), terá acesso aos dados relativos à 

administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros da 

concessionária. A justificação deste poder de fiscalização é decorrente da 

necessidade de controlar o cumprimento do contrato e de aplicar as infrações 

regulamentares e contratuais, evitando comportamento, por parte do 

concessionário, que possa colocar em risco o interesse público.  

 A fiscalização56do serviço será feita por intermédio de órgão técnico do 

poder concedente ou por entidade com ele conveniada, e, periodicamente, 

conforme previsto em norma regulamentar -a ser editada, individualizada para 

cada setor de serviços- por comissão composta de representantes do poder 

concedente, da concessionária e dos usuários. 

 A concessionária deve permitir aos encarregados da fiscalização livre 

acesso, em qualquer época, às obras, aos equipamentos e às instalações 

integrantes do serviço, bem como a seus registros contábeis. 

 
55 A minuta do contrato de concessão celebrado entre a União e a ESCELSA - Espírito Santo Centrais Elétricas 

S/A, figura em sua cláusula décima o processo fiscalizatório, nos seguintes termos: «À concedente ou a pessoa 

por ela credenciada, caberá a fiscalização da exploração dos serviços concedidos, quanto ao cumprimento deste 

contrato, do Código de Águas, da legislação subsequente e correlata e das determinações que forem expedidas, 

bem como impor à concessionária, quando for o caso, multas e demais cominações pelas infrações cometidas». 

 
56 «O concessionário, como qualquer outro agente ou delegado do Poder Público, desde que arrecada tarifas, 

constitui-se no dever de mostrar ao poder, em cujo nome age, e quando o mesmo exigir, que não saiu da esfera 

dos poderes recebidos, no modo, na aplicação e na importância das tarifas arrecadadas.» Revista de Direito 

Administrativo,  n. 9, p.30. 1908. 

 



 

 

84 

 

 A forma de fiscalização do órgão concedente ou de outros órgãos 

competentes para tal mister deve ser explicitada no contrato de concessão, 

elencando as penalidades contratuais e administrativas, e os casos de 

intervenção e de extinção da concessão. Nestas hipóteses, deve ficar clara, no 

contrato de concessão, a destinação dos bens que reverterão para o poder 

concedente (aqueles efetivamente vinculados com a exploração do serviço) e 

os critérios de pagamento de indenizações, se for o caso. 

 Compete à Administração, escreve Marcelo Caetano, definindo as 

exigências do interesse público, fazer observar, na execução do contrato, a 

disciplina dele decorrente. Mas, ainda mesmo que leis, regulamentos ou 

contratos sejam omissos, esse direito nunca pode ser negado ao poder 

concedente.  

 

a. «Os limites do poder de fiscalização e, quando seja caso disso, do poder 

de direção são, por um lado, o próprio contrato, de cujas cláusulas e, sobretudo, 

de cujo objeto não é lícito à administração afastar-se, e por outro lado o dever 

de não onerar, dificultar ou impedir o cumprimento do contrato sem 

fundamento justo.»  

 O contrato implica colaboração ou associação entre duas partes. O 

concessionário realizará seu interesse legítimo e perseguirá o interesse público, 

caracterizado no objeto do contrato. Com o mesmo espírito, o poder concedente 

cumprirá exata e pontualmente aquilo a que se obrigou e, através de seus fiscais, 

facilitará ao concessionário o cumprimento das respectivas obrigações, 

evitando embaraçá-lo mais do que as exigências normais que a fiscalização, 

inevitavelmente, imponha (Caetano, Princípios, 1977, p.239).   

 Para maiores esclarecimentos sobre o órgão fiscalizador e Regulador, 

veja-se o que escrevemos a respeito dos Entes Reguladores, no capítulo X, onde 

apresentamos um modelo para a nossa realidade. 
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12. DOS ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA 

 

 A concessionária de serviço público, no exercício do encargo, está 

obrigada a prestar serviço adequado, independentemente da clareza das 

cláusulas contratuais, e o serviço que se espera deve ser eficiente, seguro, 

cômodo, contínuo e sem discriminação entre os usuários (RDA, 1959, 

v.55/144-6). Deve ainda, na forma prevista na Lei das concessões, nas normas 

técnicas aplicáveis e no contrato, manter atualizados o inventário e o registro 

dos bens vinculados à concessão; prestar contas dos serviços ao concedente e 

aos usuários, cumprindo e fazendo cumprir as normas do serviço e do contrato 

de concessão; permitir aos encarregados da  fiscalização livre acesso, em 

qualquer época, às obras, aos equipamentos e às instalações integrantes do 

serviço, bem como a seus registros contábeis; e velar pela integridade dos bens  

vinculados à prestação dos serviços,  bem como assegurá-los, adequadamente.  

 A gestão privada de serviços de interesse público implica, para a 

concessionária, diversas obrigações destinadas a preservar o caráter público do 

serviço e que se traduzem em limitações da liberdade da concessionária e 

encargos que ela deve suportar para o atendimento dos fins a que se propôs. 

Em troca, o poder concedente, para realizar  o equilíbrio entre as vantagens e 

os riscos, mantém o equilíbrio da equação financeira, garantia do 

concessionário, destinada a permitir a justa retribuição das prestações a seu 

cargo. 

 Sobre os direitos da empresa concessionária, escreve Dromi, em geral, 

são iguais a todos aqueles que contratam com a Administração pública: prestar 

o serviço conforme o contratado; receber uma tarifa homologada pelo poder 

concedente; rescindir do contrato por culpa da Administração. O 

concessionário recebe um valor dos usuários, modificável em razão da revisão 

periódica, de forma a assegurar um mínimo de benefício pela exploração do 
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serviço. O concessionário pode, também, receber certos privilégios, como a 

exclusividade (Dromi, Derecho, 1995, p.413). Entretanto, o art. 16 da Lei das 

concessões estabelece que a outorga de concessão ou permissão não terá caráter 

de exclusividade, salvo no caso de inviabilidade técnica ou econômica 

justificada no ato a que se refere o art. 5º. ou seja, na publicação, prévia ao 

edital de licitação. Cabe lembrar que, nestes casos, não está em debate a 

conveniência ou a oportunidade da Administração em conceder a 

exclusividade, mas, na verdade, a Administração está subordinada em sua 

justificação a critérios técnicos e econômicos que poderão ser comprovados e 

questionados no Judiciário. 

 Consiste o monopólio, de fato, na supressão da concorrência dentro de 

sua região de atuação. É a exclusividade, no compromisso que assume o poder 

concedente em não outorgar novas concessões para o mesmo serviço, na região 

de atuação do concessionário. Ambas devem ser previstas na lei, no contrato 

de concessão, e regulamentadas nas normas de cada um dos serviços 

concedidos.57    

  O Supremo Tribunal Federal apontou, durante julgamento, as 

prerrogativas do poder concedente, frente à outorga de serviços de interesse 

coletivo à gestão privada, afirmando que o concessionário age nos estritos 

limites da delegação recebida, sujeitando-se à regulamentação e fiscalização do 

poder concedente. Assim se manifestou aquela Corte: Qualquer que seja a 

forma tomada pela empresa concessionária, aos olhos do poder concedente, ela 

é e continua sempre simples concessionária, qualidade única, em que foi 

reconhecida por esse poder, e daí a comunhão de interesses e direitos, já 

relativamente à exploração ou à gestão dos serviços, já resultante do uso que a 

 
57 BRASIL. Lei n. 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. Assinala em seu art. 16: «A outorga de concessão ou 

permissão não terá caráter de exclusividade, salvo no caso de inviabilidade técnica ou econômica justificada 

no ato a que se refere o srt. 5º. desta Lei». Art.5º. «O poder concedente publicará, previamente ao edital de 

licitação, ato justificando a conveniência da outorga de concessão ou permissão, caracterizando seu objeto, 

área e prazo». Portanto, a regra é a concorrência entre as concessionárias. 
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concessionária faz dos direitos que exerce por mera delegação do poder 

concedente; ela não pode invocar outra qualidade para opor-se à ação do 

Governo, nem declarar-se uma estranha ao Governo, ou ao interesse público, 

representado por este. A concessionária, como qualquer outro agente ou 

delegado do Poder Público, desde que arrecade tarifas, constitui-se no dever de 

demonstrar ao poder concedente, em cujo nome age, e quando o mesmo exigir, 

que não saiu da esfera dos poderes recebidos, no modo, na aplicação e na 

importância das tarifas arrecadadas: trata-se do exercício de um poder 

soberano, que não é lícito transferir a ninguém mediante contrato e apenas 

suscetível de delegação dentro de limites e condições postos, os quais cumpre 

o delegante, sem exceção, fiscalizar e verificar em nome do bem público, razão 

e fundamento único de semelhante delegação ao indivíduo ou empresa privada 

(RDA, 1908, v.9-30). 

 O fim a ser atingido pelo serviço é o interesse público, e para a 

consecução deste objetivo, a concessionária deve proceder às contratações, 

inclusive de mão de obra, que serão regidas pelas disposições do direito privado 

e pela legislação trabalhista, não se estabelecendo, neste aspecto, qualquer 

relação entre o poder concedente e os terceiros contratados pela concessionária. 

 

13. DA INTERVENÇÃO 

 

 O poder concedente, mediante decreto, poderá intervir na concessão, 

com o fim de assegurar a adequada prestação dos serviços, bem como garantir 

o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes. 

No decreto de intervenção, o poder concedente deve fixar o prazo da 

intervenção, os objetivos, os limites, bem como designar o interventor, que será 

responsável pelos atos no curso de sua gestão. 
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     No poder de fiscalização, escreve Hely Lopes Meirelles, está 

implícito o de intervenção para regularizar o serviço público, quando estiver 

sendo prestado deficientemente aos usuários ou ocorrer sua indevida 

paralisação. A intervenção deve ser provisória, pois, se definitiva, importaria 

encampação do serviço ou rescisão do contrato (Direito, 20.ed., p.345). 

 Declarada a intervenção, o poder concedente deverá, no prazo de 30 dias, 

instaurar o procedimento administrativo (a ser concluído em 180 dias) para 

comprovar as causas determinantes da medida e apurar responsabilidades, 

assegurando o direito de ampla defesa ao concessionário. Comprovado que a 

intervenção não observou os pressupostos legais e regulamentares, será 

declarada sua nulidade, voltando o serviço imediatamente à concessionária, 

sem prejuízo de seu direito à indenização.  

 A exploração provisória da concessão, pelo poder concedente, ocorre, 

conforme Marcelo Caetano, quando a concessionária, por falta de recursos, 

inabilidade administrativa, desentendimento com o poder concedente, 

acumulação de déficits, abandono da exploração do serviço. Nestes casos, o 

remédio imediato, previsto em quase todos os títulos constitutivos das 

concessões, é a exploração provisória do serviço público sob a direção de 

agentes do poder concedente, continuando todas as despesas de exploração a 

cargo da concessionária faltosa. É feita esta intervenção do poder concedente, 

na exploração do serviço concedido, para assegurar a regularidade e a 

continuidade em caso de deficiência do concessionário (Princípios, 1977, 

p.320). 

 Um dos motivos que pesaram no fracasso das concessões de serviços 

públicos no Brasil, foi a ineficiência dos órgãos fiscalizadores. Nesta volta da 

gestão privada de serviços públicos, o poder de intervir deve ser exercido de 

forma rígida, para afastar a possibilidade do desprezo pelo fim público, que 



 

 

89 

 

caracteriza quase sempre a atuação do concessionário privado, ávido por lucros, 

embora seja esta a razão de seu empreendimento. 

 

14. EXTINÇÃO DA CONCESSÃO 

 

 Extingue-se a concessão, pelo advento do termo contratual, pela 

encampação, caducidade, rescisão, anulação e falência ou extinção da empresa 

concessionária.  

 O advento do termo contratual é a forma normal da extinção de uma 

concessão, momento em que ocorre a retomada do serviço pelo Poder 

concedente, a reversão dos bens e a indenização das parcelas dos investimentos 

vinculados aos bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados.  

  

15. Considera-se encampação58a retomada do serviço pelo poder 

concedente durante o prazo da concessão, por motivos de interesse público, 

mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento de indenização ou 

das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não 

amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de 

garantir a continuidade e a atualidade do serviço concedido. 

 É poder-dever do poder concedente, independentemente de cláusula 

contratual, a retomada do serviço durante o prazo da concessão, por motivos de 

 
58 «A encampação de uma empresa concessionária de serviços públicos tem fundamento contratual, enquanto 

a desapropriação decorre de normas constitucionais e legais que se sobrepõem ao contrato e pode atingir a 

totalidade do capital da sociedade.» Desapropriação por utilidade pública das ações da Companhia Paulista de 

Estradas de Ferro. R.D.A, n. 97/165-72, 1969.  

- Na encampação, o decreto pode abranger apenas os bens destinados à continuidade dos serviços encampados: 

na desapropriação, é a totalidade da empresa que é atingida, porque os bens que excedem às necessidades de 

exploração do serviço concedido podem ser necessários para a própria continuidade destes serviços, porque 

representam bens rentáveis e que contribuem para a formação do capital da empresa expropriada. (p.169). 

Encampação pelo Estado de empresa de energia elétrica. Revista de Direito Administrativo, v.54,  p.105-110,  

1958. 
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interesse público. Subordinar este poder-dever à lei autorizativa específica, 

conforme exige o artigo 37 da Lei das concessões, marca uma indevida 

ingerência Legislativa em competência discricionária do Chefe do Executivo, 

obstando, assim, o entendimento da Administração quanto à conveniência e 

oportunidade na aferição do interesse público. 

 

16. A declaração da caducidade da concessão decorre da inexecução total 

ou parcial do contrato e acarreta, a critério do poder concedente, além da 

própria declaração de caducidade, a aplicação das sanções contratuais, 

respeitadas as normas convencionadas entre as partes. A lei das concessões 

regulamenta, em seu artigo 27, a prerrogativa de o poder concedente declarar a 

caducidade da concessão, quando o concessionário transferir a concessão ou o 

controle societário da concessionária sem a prévia anuência do concedente. 

 A declaração da caducidade é faculdade do poder concedente que, 

atendendo a critério de conveniência ou de oportunidade, mesmo comprovada 

a inadimplência contratual, poderá declarar a caducidade ou aplicar as sanções 

contratuais. 

  A caducidade ou a decadência, escreve Celso Antônio Bandeira de 

Mello, «é a modalidade de encerramento da concessão, por ato do concedente, 

antes da conclusão do prazo inicialmente fixado, em razão de inadimplência do 

concessionário; isto é, por motivo de fato comissivo ou omissivo, doloso ou 

culposo, imputável ao concessionário e caracterizável como violação grave de 

suas obrigações. No caso, por ter sido o concessionário a dar causa à extinção 

da concessão, por violador de suas obrigações, o Poder Público não tem que 

indenizá-lo, senão com relação à parcela não amortizada do capital, 

representada pelos equipamentos necessários à prestação do serviço e que 

reverterão ao poder concedente» (Curso, 1994, p.383). 
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 É inegável o direito do poder concedente de decretar a caducidade de 

concessão, quando o concessionário não cumprir as obrigações assumidas59ou 

quando o concessionário infringir as seguintes disposições: (conf. art.38 da lei 

das concessões). 

 a. Quando o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou 

deficiente, tendo por base as normas, critérios, indicadores e parâmetros 

definidores da qualidade do serviço.  

 

  b. A concessionária descumprir cláusulas contratuais ou disposições 

legais ou regulamentares concernentes à concessão. 

c. A concessionária paralisar o serviço ou concorrer para tanto, 

ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso fortuito ou força maior. Não se 

caracteriza como descontinuidade do serviço sua interrupção em situação de 

emergência ou após prévio aviso, quando motivada por razões de ordem técnica 

ou de segurança das instalações; ou por inadimplemento do usuário, 

considerando o interesse da coletividade. Conforme art. 6º. parágrafo 3º., 

incisos I e II da lei das concessões. 

d. A concessionária perder as condições econômicas, técnicas ou 

operacionais para manter a adequada prestação do serviço concedido. 

e. A concessionária não cumprir as penalidades impostas por 

infrações, nos devidos prazos. 

f. A concessionária não atender à intimação do poder concedente no 

sentido de regularizar a prestação do serviço. 

 
59 «A Administração pode declarar a caducidade de uma concessão; mas, chamada a juízo, deve provar os 

motivos que inspiraram o seu ato». O Poder Público, ao fundamentar sua decisão, vincula-se à motivação de 

que vale. Revista de Direito Administrativo, n. 54, p.102-104, 1958. 
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g. A concessionária for condenada em sentença transitada em 

julgado por sonegação de tributos, inclusive contribuições sociais.  

  A declaração de caducidade da concessão deverá ser precedida da 

verificação da inadimplência da concessionária em processo administrativo, 

assegurado o direito de ampla defesa. 

  Indicando os requisitos para procedência da caducidade, Dromi informa 

que o descumprimento das obrigações a cargo do concessionário previa (na lei 

Argentina) a constituição em mora (requisito prévio e formal que deve ser 

observado) e outorgava-se-lhe um prazo suplementar razoável para a correção.  

 A interpelação para o cumprimento vem a ser o mecanismo para 

constituir em mora. Além disso, a interpelação constitutiva em mora tem sido 

consagrada como uma forma de assegurar o devido processo legal, que 

possibilita, ao término da cominação, a oportunidade de o particular expor os 

motivos de força maior, alheios a sua vontade, que o fizeram impedido de 

cumprir com as obrigações assumidas. Existindo causas excludentes da 

culpabilidade, obsta o exercício da competência rescisória (Dromi, Derecho, 

1995, p.257). 

 Instaurado o processo administrativo de inadimplência, a caducidade 

será declarada por decreto do poder concedente, independentemente de 

indenização (a indenização a que tem direito o concessionário, nestas 

condições, são aquelas referente aos bens reversíveis, vinculados à concessão, 

ainda não amortizados ou depreciados), calculada no decurso do processo. Não 

resultará para o poder concedente qualquer espécie de responsabilidade em 

relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros ou com 

empregados da concessionária. 
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17. RESCISÃO 

 

 O contrato de concessão poderá ser rescindido por iniciativa da 

concessionária, no caso de descumprimento das normas contratuais pelo poder 

concedente, mediante ação judicial especialmente intentada para este fim, 

conforme art. 39 da Lei das concessões. Neste caso, os serviços prestados pela 

concessionária não poderão ser interrompidos ou paralisados, até a decisão 

judicial transitada em julgado. A faculdade de rescisão está implícita em todas 

as concessões, tendo em vista o interesse público, assegurando ao 

concessionário a indenização por danos e prejuízos sofridos.60 

 A rescisão, escreve Marcelo Caetano, «é a extinção do contrato, no 

decurso de sua vigência, por manifestação de vontade de um dos contraentes e 

pode exercer-se nos termos genericamente fixados na lei ou previstos no 

contrato» (1977, p.258). Na lei das concessões, a prerrogativa da rescisão é 

privativa da concessionária e deve fundar-se em exigências de falta de 

cumprimento das normas contratuais por parte do concedente, não podendo a 

concessionária liberar-se dos vínculos contratuais da concessão ou interromper 

o serviço, senão após o trânsito em julgado da ação específica proposta perante 

o Judiciário.  

  

18. ANULAÇÃO 

 

 No processo administrativo, escreve Dromi, «o demandante pode 

pretender  a anulação total ou parcial da disposição administrativa impugnada 

 
60 CAVALCANTI, Temistocles. «cada vez mais se acentua a tendência para atribuir ao Estado a fiscalização 

e o controle dos serviços concedidos, e, evidentemente, essa cláusula de rescisão está implícita em todo o 

contrato». Revista de Direito Administrativo, v.95, p.121-130, jan./mar. 1969. 
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e, em seu caso, o restabelecimento ou o reconhecimento do direito vulnerado, 

desconhecido ou descumprido» (Derecho, 1995, p.258). 

 O contrato de concessão será anulado, quando existirem vícios que 

afetem sua existência ou sua legalidade, ou seja, quando se verificar falta ou 

irregularidade de qualquer de seus elementos essenciais. O concessionário não 

pode liberar-se dos vínculos contratuais por mera manifestação de sua vontade. 

A exceptio non adimpleti contractus não vigora, em princípio, no Direito 

Administrativo. Se a concessionária abandonar suas obrigações assumidas 

contratualmente, incorre nas sanções legais e regulamentares (Caetano, 

Princípios, 1977, p.258 segts). 

 

19. FALÊNCIA DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA 

 

 Dissertando sobre a quebra da concessionária, leciona Celso Antônio 

Bandeira de Melo que a posição dos credores diante da falência se opera em 

favor do poder concedente a reversão dos bens aplicados ao serviço. Por força 

da reversão, em razão do princípio da continuidade do serviço público - que, 

aliás, se fundamenta na necessidade de reversão - fica claro que os credores não 

se poderiam saciar com o acervo requerido para a prestação do serviço.  

 De outro lado, também não poderiam, pelo só fato de a falida ser 

concessionária, ver simplesmente suprimidos os recursos correspondentes à 

massa. Então, desde logo, concorrem aos bens da concessionária não afetados 

à prestação do serviço, pois, no que a estes concerne, é estranho o poder 

concedente. O poder concedente assumirá responsabilidade subsidiária integral 

pelos prejuízos resultantes da própria execução do serviço. Nos créditos 

estranhos à hipótese mencionada, a solução será o Estado responder até ao 

montante do valor dos bens revertidos, porquanto, graças à reversão, assumiu 
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para si o acervo que seria garantia dos credores (Celso A. B. Melo, Curso, 1994, 

p.389). 

 Resta observar que a responsabilidade do poder concedente é limitada ao 

valor da indenização devida à concessionária, responsabilidade que está 

vinculada aos investimentos em bens reversíveis, ainda não amortizados ou 

depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a 

continuidade e a atualidade do serviço.   

 

20. REVERSÃO DOS BENS 

 

 Extinta a concessão, retornam ao poder concedente todos os bens 

reversíveis, direitos e privilégios transferidos à concessionária conforme 

previsto no edital e convencionado no contrato. Haverá, neste caso, a imediata 

assunção do serviço pelo poder concedente, procedendo-se aos levantamentos, 

avaliações e liquidações necessárias. O fundamento da reversão reside no 

princípio da continuidade do serviço público, sendo inadmissível sua 

paralisação ou suspensão.  

 O poder concedente, como guardião dos interesses públicos, não pode 

permitir que estes sejam sacrificados em nome de interesses particulares.

 Por isso, é firme na doutrina o princípio da continuidade do serviço, 

quando extinta a concessão do mesmo. A reversão dos bens utilizados na 

prestação do serviço é consequência natural, pois o concessionário já haveria 

extraído da concessão tudo o que patrimonialmente podia esperar dela: lucro e 

compensação do investimento, cuja equivalência haverá percebido ao longo do 

período de exploração do serviço (Melo, C. A. B. 1994, p.386). 

 Ainda sobre a reversão, Hely Lopes Meirelles esclarece que a reversão, 

como a própria palavra indica, é o retorno do serviço ao poder concedente ao 
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término do prazo contratual. Segundo a doutrina dominante, acolhida pelos 

Tribunais, a reversão só abrange os bens, de qualquer natureza, vinculados à 

prestação de serviços. Os demais bens, não utilizados no objeto da concessão, 

constituem patrimônio privado da concessionária, que deles pode dispor 

livremente e, ao final do contrato de concessão ou permissão, não está obrigado 

a entregá-los, sem pagamento, ao poder concedente. Assim é porque a reversão 

só atinge o serviço concedido e os bens vinculados que asseguram sua adequada 

prestação (Direito, 20.ed., p.348). 

  A reversão também não é, de modo algum - ao contrário do que às vezes 

se vê afirmado - uma forma de extinção da concessão. É, na verdade, uma 

consequência dela; portanto a pressupõe. Sem a extinção da concessão, não há 

reversão. Esta procede dela, mas não se confundem (Melo, C. A. B. 1994, 

p.384). 

 

21. DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA 

 

 A norma Constitucional, art. 37, parágrafo 6º. estabelece a 

responsabilidade do Poder Público61e das pessoas jurídicas de direito privado, 

nos seguintes termos: «As pessoas jurídicas de direito público e as de direito 

privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus 

agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso 

contra o responsável nos casos de dolo ou culpa». 

 E o artigo 25 da Lei das concessões: «Incumbe à concessionária a 

execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos 

 
61  CRETELLA JR. José.  O Estado e a obrigação de indenizar. São Paulo: Saraiva, 1980. p.336. E Masagão, 

Mário. Curso de direito administrativo. 5.ed., 1974. p.304. leciona que: «o princípio da responsabilidade civil 

é o mesmo, quanto aos serviços públicos concedidos, porque o serviço público, embora executado de maneira 

indireta, conserva o seu caráter. O concessionário, a quem cabe o risco da exploração, e não o Poder Público 

concedente, é que se torna responsável pelos danos causados ao particular.   
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causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a 

fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa 

responsabilidade». 

 A concessionária responde, subsidiariamente e pelo mesmo fundamento, 

pelos prejuízos causados, provocados por terceiros, quando contratados para o 

desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao 

serviço concedido.   

 A responsabilidade do concessionário de serviço público, contra 

terceiros, em decorrência do serviço, é extracontratual e objetiva, e na 

modalidade da teoria do risco administrativo, prescinde da demonstração da 

culpa. O particular que sofrer prejuízo patrimonial, em razão do serviço, deve 

comprovar a referibilidade, o nexo de causalidade e o dano injustamente 

suportado.62 

 Celso Antônio Bandeira de Mello, tratando da responsabilidade do 

concessionário de serviço público, adverte que o concessionário presta o 

serviço por sua conta e risco. Incumbe a ele responder perante terceiros pelas 

obrigações contraídas ou por danos causados. Sua responsabilidade pelos 

prejuízos causados a terceiros e ligados à prestação do serviço governa-se pelos 

mesmos critérios e princípios da responsabilidade do Estado, pois ambas estão 

consideradas no mesmo dispositivo constitucional, o art. 37, parágrafo 6º. Isto 

significa, conforme opinião absolutamente predominante no direito brasileiro, 

que a responsabilidade em questão é objetiva, ou seja, para que seja instaurada, 

 
62MUKAI, Toshio. Direito administrativo e empresas do Estado. Rio de Janeiro: Forense, 1984. p. 296. O 

autor referendando o entendimento traz a colação julgado nos seguintes termos: «...o princípio fundamental 

em que repousa a teoria do risco administrativo, consagrada por nós na Lei Suprema, é o denominado princípio 

da igualdade dos ônus e encargos, aceito pelos povos cultos. E aos concessionários de serviços públicos 

também se aplica a teoria do risco administrativo». Da mesma forma, pronunciou Amaro Cavalcante, na 

Responsabilidade do Estado em 1905. OLIVEIRA, José Carlos de. Responsabilidade patrimonial do Estado: 

danos decorrentes de enchentes, vendavais e deslizamentos. São Paulo: Edipro, 1995. pp.36 segts. A Lei que 

regulamenta as concessões no âmbito do Estado de São Paulo, Lei n. 7.835/92, em seu art. 9º. estabelece que: 

«Incumbe ao concessionário a execução direta e pessoal do serviço concedido, cabendo-lhe responder, 

independentemente de dolo ou culpa, por todos os prejuízos causados ao Poder Público, aos usuários e a 

terceiros sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade». 
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prescinde-se de dolo ou culpa da pessoa jurídica, bastando a relação causal 

entre a atividade e o dano. Entretanto, nos casos de danos por omissão, para 

engajamento da responsabilidade, é necessário que tenha havido omissão 

culposa ou dolosa (1994, p.388). 

 A responsabilidade objetiva, continua o autor, é a obrigação de indenizar 

que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que 

produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem. Para 

configurá-la, basta a relação causal entre o comportamento do concessionário 

e o dano (1994, p.483). 

 Para fins de responsabilidade subsidiária do Estado,  «incluem-se, 

também, as demais pessoas jurídicas de direito público auxiliares do Estado, 

bem como quaisquer outras, inclusive de direito privado, que, não obstante 

alheias à sua estrutura orgânica central,  desempenham cometimentos estatais 

sob concessão ou delegação explícitas (concessionários de serviço público e 

delegação de função pública) ou implícitas... Isto porque não faria sentido que 

o Estado se esquivasse a responder subsidiariamente - ou seja, depois de 

exaustas as forças da pessoa alheia à sua intimidade estrutural - se a atividade 

lesiva só foi possível porque o Estado lhe colocou em mãos o desempenho da 

atividade exclusivamente pública geradora do dano» (1994, p.486). 

  O concessionário poderá ser responsabilizado por comportamento 

danoso que lese o patrimônio de terceiros, por força do próprio exercício de um 

poder cuja utilização só lhe foi possível por investidura estatal.  

 No caso de insolvência da concessionária, o Estado terá de arcar com o 

ônus daí proveniente. Pode-se, então, falar em responsabilidade subsidiária 

(não solidária) existente em certos casos, ou seja, naqueles em que os gravames 

suportados por terceiros hajam procedido do exercício, pelo concessionário, de 

uma atividade que envolveu poderes especificamente do Estado. O fundamento 

está em que o dano foi efetuado por quem agia em nome do Estado e só pôde 
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ocorrer em virtude de estar o concessionário no exercício de atividade e poderes 

próprios do poder concedente (1994, p.388). Restringe-se está obrigação aos 

bens vinculados ao serviço concedido. 

  Os prejuízos suportados por terceiros, decorrentes de comportamentos 

da concessionária, alheios à própria prestação do serviço - ainda que assumidos 

a fim de se instrumentar para a prestação dele - não são suportáveis pelo poder 

concedente, no caso de insolvência da concessionária. A concessionária, pessoa 

jurídica de direito privado, de objetivos econômicos, está, ao agir nesta 

qualidade, sujeita, como qualquer outra empresa privada, aos percalços naturais 

da atividade empresarial; terceiros não podem deixar de levar em consideração 

este fato (1994, p.388). 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO 

 

SUMÁRIO: 1. Desestatização. 2. Concessão de serviços: a) rodovias, b) 

sistema prisional, c) gás canalizado, d) energia elétrica, e) telefonia, f) metrô. 

3. Transferência da concessão. 4. Subconcessão.  

 

 

 

1. Na sociedade e na economia brasileiras, ganham foro a discussão sobre 

a desestatização de atividades econômicas e a concessão de serviços 

públicos, as quais refletem a preocupação e os anseios da sociedade com a 

modernização, com o desenvolvimento, com a busca de maior eficiência, 

enfim, com a relação dos níveis de produtividade, e com a diminuição do 

Estado. 

 Já se admite, hoje, que a luta contra a inflação só pode ser eficaz dentro 

dos limites em que se reduz o papel do Estado (fazendo com que se torne mais 

eficiente na faixa de atuação que lhe é própria), pois, em grande parte, as 

emissões de moeda e os empréstimos públicos são destinados a cobrir os 

deficits das empresas estatais, escreve Arnoldo Wald (Rev. I. L. n.120/111-

118).  

 Para entender a política de desestatização brasileira, é preciso levar em 

conta o papel das empresas estatais de forma abrangente na economia política. 

A estratégia de desenvolvimento dirigida pelo Estado teve muito êxito em 

termos de fomentar a industrialização e de gerar taxas de crescimento que se 

encontravam, na época, entre as mais elevadas do mundo. No decorrer dos 

anos, esta estratégia criava grande expectativa, tornando o Estado responsável 

para dirigir e garantir o crescimento.   
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 Discorrendo sobre os aspectos da privatização, no Seminário 

Internacional de Direito Administrativo, realizado em junho de 1993, na cidade 

de Vitória-ES, José Roberto Dromi, tratando das privatizações de empresas 

públicas, especificamente sobre a experiência Argentina, apresentou de forma 

sintética os pecados e as virtudes das privatizações.  Dizia o autor que muitas 

vendas de empresas estatais feitas pelos governos procuram, em primeiro lugar, 

o ingresso dos recursos a curto prazo para o tesouro nacional que financiará o 

deficit público. Este objetivo, tão limitado provavelmente, trará como resultado 

perdas ao longo do tempo para os usuários e para a economia em geral. Quanto 

às virtudes, o autor as elenca, informando que a privatização é uma das 

alternativas válidas diante do fracasso do estatismo, a qual não é um mito, é 

uma realidade com vantagens e inconveniências, mas é um caminho obrigatório 

para converter o modelo de Estado empresário e transferir as atividades 

econômicas aos particulares. 

 O Programa Nacional de Desestatização do Governo Federal brasileiro 

elencou como objetivos fundamentais: reordenar a posição estratégica na 

economia, mediante a transferência à iniciativa privada de atividades 

econômicas, indevidamente exploradas pelo setor público; contribuir para a 

redução da dívida pública concorrendo para o saneamento das finanças do setor 

público; permitir a retomada de investimentos nas atividades econômicas que 

vierem a ser transferidas à inciativa privada; permitir que a Administração 

Pública concentre seus esforços e recursos nas atividades em que a presença do 

Estado seja fundamental para a consecução das prioridades nacionais. 

 Poderão ser objeto de privatização as participações societárias nas 

empresas estatais, representadas por ações ou quotas do capital social. Para 

isso, o Governo Federal justificará 63e fará ampla divulgação, visando a 

 
63 O Decreto n. 724, de 19 de janeiro de 1993, que altera e consolida a regulamentação da Lei nº. 8.031, de 12 

de abril de 1990, que cria o PND, no § 2º. do art.30, estabelece que: A divulgação de cada processo de 

privatização será feita mediante publicação de edital contendo, em seu objeto, as seguintes informações: 

justificativa da privatização, com indicação de percentual do capital da sociedade a ser alienado, quando for o 
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propiciar ao público em geral conhecimento de suas características e condições 

gerais. Este processo poderá ser efetivamente realizado nas seguintes 

modalidades operacionais: alienação de participação acionária; abertura do 

capital social da sociedade; aumento do capital social; transformação, 

incorporação, fusão ou cisão da sociedade; ou, ainda, outras formas de 

privatização, como alienação, arrendamento, locação, comodato ou cessão de 

bens e instalações da sociedade; dissolução da sociedade ou desativação parcial 

de seus empreendimentos. Confira sobre o processo de desestatização no item 

4, do capítulo II.      

  

2. Os Estados Federados promoverão a revisão e as adaptações necessárias 

para adequar sua legislação às prescrições da Lei n. 8.987/95, que dispõe sobre 

o regime de concessão e permissão na prestação de serviços públicos. 

 No Estado de São Paulo, o Governo editou a Lei n. 7.835/92, que dispõe 

sobre o regime de concessão de obras públicas, de concessão e permissão de 

serviços públicos e dá providências correlatas. Este diploma legal está em 

harmonia com a Lei n. 8.987/95, que regulamentou o artigo 175 da Constituição 

Federal, permitindo, desta forma, que o governo lance mão destes instrumentos 

legais para outorgar à empresa particular a concessão de serviços de 

competência dos estados. 

 

a) O início do processo de concessão à iniciativa privada das rodovias é um 

passo importante do governo estadual, no qual o concessionário ficará 

responsável pela sua  manutenção, recuperação, ampliação e obras necessárias, 

 

caso; a data e o ato de instituição da sociedade e os motivos determinantes de sua estatização, na hipótese de 

alienação de participação societária; a situação econômico-financeira da sociedade, especificando o lucro ou 

prejuízo, o endividamento; a existência ou não do controle de preço sobre os produtos ou serviços da sociedade 

e a variação dos preços por ela praticados em comparação com os índices de inflação; critério de fixação de 

preço total de alienação ou o valor unitário  da ação ou da quota, dentre outras. 



 

 

103 

 

cobrando pedágio dos usuários por um prazo determinado, geralmente 20 anos, 

para que a empresa particular recupere o investimento e os lucros que se 

esperam do negócio. O poder concedente mantém todos os poderes de 

fiscalização e regulamentação sobre o serviço concedido, fixando inclusive o 

valor das tarifas. Neste processo, é relevante a atuação da comissão de usuários, 

constituída para a defesa das prerrogativas dos mesmos no sistema rodoviário 

concedido.  

 O Governo Paulista instituiu o Programa de Participação da Iniciativa 

Privada na Prestação de Serviços públicos e na execução de Obras de 

Infraestrutura, pelo Decreto n. 40.000, de 16 de março de 1995, com o objetivo 

de reduzir os investimentos do Poder Público nas atividades que possam ser 

exploradas em parceria com a iniciativa privada, de forma a assegurar a 

prestação de serviço adequado. Considerou-se também, na implantação do 

referido Programa, a necessidade de canalizar os recursos fiscais do Estado para 

áreas em que sua atuação seja indispensável e insubstituível. 

 Os Decretos nºs 40.633; 40.634; 40.635; 40.636; 40.637 de 16 de janeiro 

de 1996, do Governo Paulista, autorizam a abertura de licitação, nos termos do 

artigo 5º da Lei Federal n. 8.987/95 e do artigo 3º, parágrafo único da Lei 

Estadual nº 7.835/92, na  modalidade de concorrência, de âmbito internacional, 

para concessão onerosa dos serviços públicos de exploração da malha 

rodoviária, pelo Departamento de Estradas de Rodagem-DER, especificando, 

individualmente, os trechos (de diversas rodovias estaduais) compreendidos no 

processo de licitação. 

 O Governo Federal assinou com a iniciativa privada contrato de 

concessão da Via Dutra, para exploração. Também foi assinado o contrato de 

concessão para exploração referente ao trecho da BR-40, entre Rio de Janeiro 

e Juiz de Fora-MG.  O Governo Federal também encaminhou projeto de lei ao 

Congresso estabelecendo princípios e diretrizes para a criação do Sistema 
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Nacional de Viação. O projeto autoriza a União a delegar aos Estados e ao 

Distrito Federal a administração e a exploração de trechos de rodovias ou obras 

rodoviárias em 13 dos 54 mil quilômetros de rodovias federais.  

 

b) O grande obstáculo para o sucesso dos projetos modernizantes tem sido 

a hábil reação corporativa dos diversos segmentos do setor público a serem 

desmembrados, os quais tentam, de forma perspicaz,  induzir a sociedade a 

encarar o debate privatização versus estatização, como uma espécie de luta 

mortal entre o bem e as forças do mal, leciona José Eduardo Faria. 

 Em decorrência da conhecida insuficiência de vagas nas prisões e a 

situação caótica do sistema prisional brasileiro, têm sido propostas a construção 

e a gerência desse sistema por empresa concessionária privada que, atuando por 

sua conta e risco, receberá remuneração de uma quantia fixa por preso recolhido 

ao sistema privado.  

 A segurança e a justiça inserem-se entre as funções precípuas do setor 

público. Embora o sistema carcerário tenha sido quase inteiramente sucateado 

em razão da venalidade e da inconsequência dos dirigentes, o reconhecido 

fracasso do Estado no cumprimento de seus papéis básicos não justifica a 

apropriação dos serviços prisionais por empresas particulares (Faria, Rev. I. L. 

nº. 116/115-20). 

 Não obstante estas ideias, o Poder Público, atendendo às reivindicações 

da política dominante, poderá, mediante concessão, outorgar a construção e a 

gerência do sistema penitenciário à empresa particular,  mantendo, como em 

todas as concessões, o poder regulamentador e fiscalizador, e ainda as 

prerrogativas de extinção da concessão, caso os objetivos não sejam atendidos 

ou forem desvirtuados, conforme amplamente debatido nos itens 12 a 21 do 

capítulo V.  
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c) Devido às reformas implementadas à Constituição Federal, o parágrafo 

2º do artigo 25, com sua nova redação, torna possível a exploração dos serviços 

de gás canalizado, mediante concessão dos Estados às empresas privadas. A 

ruptura do monopólio do Estado na distribuição do gás encanado, traz a 

possibilidade da concorrência no fornecimento deste combustível. Confira 

sobre o tema na alínea c, do item 2, capítulo IV. 

 

d) Compete à União explorar, diretamente ou mediante autorização, a 

concessão ou a permissão dos serviços e instalações de energia elétrica e o 

aproveitamento energético dos cursos de água. 

 Um aspecto importante a ser analisado, neste processo, é a necessária 

competição na geração e distribuição de energia elétrica. No Reino Unido, 

conforme o professor Stephen Littlechild, a competição na geração e no 

fornecimento de energia elétrica teve início para garantir o acesso, sem 

discriminação, à rede de transmissão nacional e aos sistemas locais de 

distribuição. Foi organizado um pool, com a realização diária de leilões e, 

assim, determinaram-se os preços da energia para cada meia hora do dia 

seguinte. Com este sistema, os preços cobrados, à maioria dos consumidores, 

baixaram para níveis inferiores aos que existiam antes da reforma, e os serviços 

ganharam em eficiência e qualidade. Houve a possibilidade de os consumidores 

optarem por fornecedores secundários, possibilitando que os usuários 

escolhessem a empresa que faria a leitura de seus medidores de consumo. Pelo 

menos 16 medidoras competem atualmente no mercado, e cerca de um terço 

das localidades atendidas pelo mercado competitivo escolheu uma empresa 

medidora do consumo, diferente da companhia regional local, possibilitando 

uma real e significativa diminuição dos custos da tarifa para a maioria dos 

consumidores, com a preocupação voltada para que a redução de preço não seja 
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obtida em detrimento da qualidade dos serviços oferecidos aos consumidores. 

Essa experiência indica que uma ação Reguladora efetiva é necessária para 

promover o desenvolvimento sadio da competição. 64 

    

e) A Telesp foi criada em abril de 1973, em processo que havia começado 

três anos antes, ainda no âmbito da Companhia Telefônica Brasileira, que foi 

comprada pelo Governo brasileiro em junho de 1966. A CTB pertencia, desde 

1923, aos canadenses da Brazilian Traction e, nos últimos anos de sua 

existência como empresa privada, operava com tarifas irreais, e por isso não 

havia muitas perspectivas. Para cada reajuste pretendido, exigia-se um trabalho 

de demonstração de todos os seus custos e as necessidades de expansão e 

atualização dos serviços, perante as câmaras municipais nem sempre 

preparadas e, quase sempre, interessadas apenas na ação demagógica de não 

permitir qualquer reajuste, para não desgastar sua imagem perante o eleitorado. 

A Constituição Federal de 1967 trouxe novas perspectivas para a recuperação 

do atraso em que vivíamos no setor das telecomunicações, conferindo, com 

exclusividade à União, a responsabilidade pela política nacional de 

telecomunicações, especialmente quanto às concessões e às tarifas dos 

serviços. Desta forma, após a aquisição da CTB - que operava nos Estados de 

São Paulo, Guanabara, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo - o 

Governo brasileiro, através da recém-criada Embratel, assumiu o controle da 

Companhia Telefônica Brasileira. O início foi de esforço e profissionalismo, 

marcado pela vontade política de modificar o cenário das telecomunicações. Os 

primeiros frutos da ação da Embratel sobre a telefonia paulista começaram a 

partir de 1969, com o início da operação da discagem direta a distância (DDD), 

no sentido Porto Alegre - São Paulo. Esta situação progressista estagnou-se e 

começou a piorar com a entrada de caciques políticos e a substituição de 

 
64 Stephen Littlechild. 23º  Encontro Internacional da Atlas Economic Research Foundacion, realizado em 

Londres em set./94. Instituto Liberal do Rio de Janeiro, n. 18, jan./95, p.2-11.  
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profissionais capacitados por dirigentes de menor capacidade (RNT, n. 164, 

abr./1993, p.38-39). 

 No sistema de telecomunicações brasileiro, a Companhia Telefônica 

Brasil Central, criada em 1954, em Uberlândia-MG, era servida por apenas três 

circuitos físicos interurbanos da CTB (Companhia Telefônica Brasileira). Três 

anos depois, as telecomunicações no Triângulo Mineiro mudavam de forma 

sensível, com a melhoria dos serviços e a inauguração do primeiro serviço de 

micro-ondas do Brasil Central, ligando Uberlândia e Uberaba -MG, à nova 

capital do País ainda em construção (RNT, n. 151, mar./1992, p.65). 

 A Companhia Telefônica Brasil Central, como empresa privada no setor 

de telecomunicações, cuja área de concessão atende a 303 localidades, 

compreendendo parte dos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato 

Grosso do Sul, não está entre as primeiras em quadro comparativo com as teles 

estaduais. 

 Uma pequena parte dos usuários e dos políticos acredita, seriamente, que 

a concessão dos serviços públicos à iniciativa privada é suficiente para manter 

o nível tecnológico que se espera e serviços que atendam às necessidades dos 

usuários. Entretanto, esta premissa não é verdadeira. Para que o serviço 

concedido seja realmente eficiente, adequado e atenda os usuários, o governo 

deve providenciar a efetiva concorrência na prestação dos serviços. A 

concorrência é, ainda, o melhor modo de buscar a eficiência e a regulação das 

tarifas.  

 Uma concessionária privada de serviços públicos, sem um efetivo 

controle dos usuários e sem competição em sua área de atuação, terá a mesma 

ou até pior atuação se comparada com as estatais de serviços da mesma 

natureza. Quanto à qualidade do serviço - utilizando os mesmos critérios de 

avaliação da qualidade do serviço e do desempenho adotados pelo Sistema 

Telebrás- a CTBC (empresa privada de telefonia), encontrava-se em setembro 



 

 

108 

 

de 1993 como: 5ª colocada em grau de qualidade; 6ª colocada em taxa de 

atendimento à reparação e a taxa de chamadas completadas - DDD – intrarrede; 

7ª colocada em chamadas completadas DDD nacional; 10ª colocada em taxas 

de contas reclamadas; 12ª colocada em taxa de obtenção do tom de discar; e 1º 

lugar em solicitação de conserto por 100 linhas. Quadro este, comparativo entre 

as 32 operadoras de telefonia no País (RNT, n. 175, mar./1994, p.22). Pela 

demonstração desta situação, podemos ter uma visão, embora parcial, de que, 

em todos os itens deste quadro, a empresa concessionária privada demonstrou 

que os serviços prestados aos usuários estão longe da qualidade que se espera 

com a abertura dos serviços às concessionárias privadas. Para uma efetiva 

melhoria do sistema, confira as propostas de criação do Ente Regulador no 

capítulo X.  

    

f) Metrô. 

 O sistema de transportes do metrô poderá ser transferido à iniciativa 

privada, mediante concessão, por um prazo razoável e suficiente para o retorno 

do capital desembolsado pela empresa privada, na aquisição do controle 

societário da empresa e dos lucros que se espera do negócio. O poder 

concedente mantém o poder regulamentador e fiscalizador sobre a concessão 

além da prerrogativa de homologar a tarifa cobrada dos usuários. Confira os 

comentários à lei das concessões no capítulo V.  

   

3. O Estado poderá, de acordo com os interesses políticos 

(socioeconômicos), outorgar, em concessão, os seus serviços públicos. 

Excluem-se da concessão aqueles serviços onde o Estado exerce poder de 

autoridade sobre o administrado, como na segurança pública. O processo de 

concessão de serviços públicos dos Estados reger-se-á pelos termos das normas 

legais pertinentes e pelas indispensáveis cláusulas dos contratos. Em vista de o 
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processo de concessão de serviços públicos dos Estados serem regidos pelos 

mesmos princípios que norteiam as concessões dos serviços da União, remeto 

o leitor ao capítulo V, onde tratamos com particularidade a Lei das concessões. 

 A transferência da concessão ou do controle societário da concessionária 

de serviço público deve atender à prévia anuência do poder concedente, e sua 

falta implicará a caducidade da concessão, conforme dispõe o art. 27 da Lei das 

concessões n. 8.987/95. Para fins de obtenção da anuência do poder concedente, 

o concessionário atenderá às exigências de capacidade técnica, idoneidade 

financeira e regularidade jurídico-fiscal necessárias à assunção do serviço e 

comprometer-se-á a cumprir todas as cláusulas da prestação do contrato em 

vigor. 

 Neste sentido, a Lei federal n. 9.074/95, que estabelece normas para 

outorga e prorrogações das concessões, trata, no capítulo III, da reestruturação 

dos serviços públicos concedidos, dispondo no art. 26, inciso II, que exceto 

para os serviços públicos de telecomunicações, é a União autorizada a aprovar 

cisões, fusões e transferência de concessões, estas últimas nos termos do 

disposto no art. 27, suprarreferido.  

 Quanto à transferência da concessão de serviços públicos de 

competência da União, sob controle direto ou indireto do Estado, do Distrito 

Federal ou dos Municípios, no âmbito de suas respectivas competências, deverá 

ser utilizado  o procedimento licitatório, na modalidade de leilão ou proceder à 

licitação na modalidade de concorrência, desde que as partes acordem quanto 

às regras estabelecidas, conforme interpretação do artigo 27 da lei n. 8.987/95; 

e, 26 inciso II, 27 incisos I, II, e parágrafo 3º.; 29 e 30 da lei n. 9.074/95. 65 

 
65 Art. 27. Nos casos em que os serviços públicos, prestados por pessoas jurídicas sob controle direto ou indireto 

da União, para promover a privatização, simultaneamente com a outorga de nova concessão ou com a 

prorrogação das concessões existentes, a União, exceto quanto aos serviços públicos de telecomunicações, 

poderá: I- utilizar, no procedimento licitatório, a modalidade de leilão, observada a necessidade da venda de 

quantidades mínimas de quotas ou ações que garantam a transferência do controle societário; II- fixar, 

previamente, o valor das quotas ou ações de sua propriedade a serem alienadas, e proceder à licitação na 

modalidade de concorrência. Parágrafo 3º. O disposto neste artigo poderá ainda ser aplicado no caso de 
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4. As empresas que compõem o parque energético, concessionárias de 

serviços de competência da União, sob o controle direto ou indireto do Estado, 

poderão, nos termos previstos no contrato de concessão e com autorização do 

poder concedente, dar em subconcessão, mediante concorrência, os serviços de 

geração, transporte e distribuição de energia elétrica.66 

 A Lei paulista n. 7.835/92, veda, no parágrafo 1º. do art. 9. a 

subconcessão total ou parcial do serviço, salvo quando feita por entidade da 

Administração Descentralizada, e sua previsão ficar justificada no edital de 

licitação e no contrato. Vale lembrar que esta proibição faz referência tão 

somente aos serviços públicos, onde o Estado de São Paulo seja o poder 

concedente. 

 O produtor independente de energia elétrica, criado pela Lei n. 9.074/95, 

que poderá mediante contrato de concessão de uso de bem público, produzir 

energia elétrica pelo aproveitamento de potenciais hidráulicos de potência 

superior a 1.000 KW, destinada a comércio, sujeitando-se às regras 

operacionais e comerciais próprias. A venda de energia elétrica por produtor 

independente, com recursos da atividade privada, será de grande valia na 

recuperação das pequenas usinas hidroelétricas que se encontram desativadas, 

mediante contrato de concessão de uso de bem público (conf. alínea c, do item 

5, capítulo VII), fazendo com que o concessionário particular obtenha o retorno 

 

privatização de concessionário de serviço público sob o controle direto ou indireto do Estado, do Distrito 

Federal ou dos Municípios, no âmbito de suas respectivas competências. Art. 30. O disposto no art. 27 aplica-

se, ainda, aos casos em que o concessionário de serviço público de competência da União for empresa sob 

controle direto ou indireto dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, desde que as partes acordem 

quanto às regras estabelecidas. 

 
66  Lei n. 8.987/95, art. 26. É admitida a subconcessão, nos termos previstos no contrato de concessão, desde 

que seja expressamente autorizada pelo poder concedente. Parágrafo 1º. A outorga de subconcessão será 

sempre precedida de concorrência. Parágrafo 2º. O subconcessionário sub-rogar-se-á de todos os direitos e 

obrigações do subconcedente dentro dos limites da subconcessão.  
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de seu investimento pela venda de energia, além de gerar  empregos para a 

região. 

 O aproveitamento de potenciais hidráulicos superior a 10.000 KW, 

destinado ao uso exclusivo do autoprodutor, será outorgado mediante 

concessão de uso de bem público. Para maiores esclarecimentos sobre 

concessão de uso de bem público, confira a alínea c, do item 5, capítulo VII. 

Quando não for utilizado o bem público, a outorga para o aproveitamento de 

potenciais hidráulicos, de potência superior a 1.000 e igual ou superior a 10.000 

KW, será deferida mediante autorização. Para implantação de usinas 

termelétricas, de potência superior a 5.000KW, destinadas a uso exclusivo do 

autoprodutor, sua instalação será efetivada mediante autorização. O art. 11 da 

Lei n. 9.074/95, considera o autoprodutor como produtor independente, quando 

produz energia elétrica mediante concessão de uso de bem público ou 

autorização, destinada no todo ou em parte ao comércio. Nestes casos, o 

autoprodutor -que produz energia elétrica para seu uso exclusivo - tem 

garantido o comércio no todo ou em parte do excedente de energia produzida.   

 O aproveitamento de potenciais hidráulicos, iguais ou inferiores a 1.000 

KW, bem como a implantação de usinas termelétricas de potência igual ou 

inferior a 5.000 KW estão dispensados de concessão, permissão ou autorização, 

devendo apenas ser comunicados ao poder concedente, conforme art. 8º da Lei 

n. 9.074/95. Nestes casos, enquadram-se as usinas termelétricas em 

funcionamento e as usinas produtoras de açúcar e álcool, as quais utilizam o 

bagaço da cana para geração de energia elétrica para seu uso e com 

possibilidades de venda do excedente à concessionária de serviços públicos de 

energia elétrica.  
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CAPÍTULO VII 

CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO 

 

 

SUMÁRIO: 1. Adaptação da lei municipal. 2. Concessões municipais: a) 

Aspectos econômicos. 3. Edital de licitação: a) Processo licitatório; b) 

Habilitação; c) Processo de julgamento; d) Proposta tarifária; e) Serviço 

adequado; f) Sanções; g) Poder fiscalizador. 4. Ente Regulador municipal. 5. 

Uso especial de bens públicos: a) Autorização de uso; b) Permissão de uso; c) 

Concessão de uso; d) Concessão de direito real de uso; e) Cessão de uso. 

 

1. Ao tratar da ordem econômica e financeira, a Constituição Federal, no 

art.175, incumbiu ao poder público (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios), na forma da lei, diretamente ou sob o regime de concessão ou 

permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Assim, 

no parágrafo único do mesmo artigo prescreve que a lei disporá sobre: I- o 

regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o 

caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições 

de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão; II- os direitos 

dos usuários; III- a política tarifária; IV- a obrigação de manter serviço 

adequado. 

 Dispondo sobre o regime de concessão e permissão de serviços públicos, 

a Lei n. 8.987/95, regulamentando o art. 175 da Constituição, prescreve no 

parágrafo único do art. 1º. que «A União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios promoverão a revisão e as adaptações necessárias de sua legislação 

às prescrições desta Lei, buscando atender às peculiaridades das diversas 

modalidades dos seus serviços». 

 O município, conforme norma Constitucional, é dotado de competência 

para legislar sobre os assuntos de interesse local, bem como para suplementar 

a legislação federal e a estadual no que couber; organizar e prestar diretamente, 
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ou sob o regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse 

local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. 

 Portanto, o município suplementará a legislação federal e estadual, no 

que couber, e promoverá as revisões e adaptações necessárias de sua legislação 

às prescrições da Lei das concessões, observando o interesse local e as 

peculiaridades das diversas modalidades de serviços de sua competência.67  

 Na revisão ou adaptação da lei já existente ou, ainda, na proposta de lei 

nova para regulamentar e organizar a prestação de serviço de interesse local por 

concessionária ou permissionária, o município observará, obrigatoriamente, as 

prescrições de caráter geral definidas pela legislação federal, dentre as quais o 

processo de licitação, de acordo com a Lei n. 8.666/93 e suas alterações; o 

regime das empresas; o caráter especial do contrato e de a sua prorrogação; as 

condições de caducidade; fiscalização e rescisão; os direitos dos usuários; a 

política tarifária; e a obrigação de manter o serviço adequado.   

 A lei n. 7.835/92, que regulamentou a concessão dos serviços públicos 

no Estado de São Paulo, ainda quando em curso, no Congresso, o projeto da 

Lei das concessões está em simetria com a legislação federal. Entretanto, em 

alguns aspectos, em razão da competência estadual, a Lei paulista dispõe sobre 

a organização e a prestação dos serviços de forma particular. Exemplificando, 

podemos verificar que a lei estadual, no inciso IV, do artigo 2º. prescreve: 

permissão de serviço público: a delegação unilateral, discricionária e 

precária, a empresa individual ou coletiva ou o consórcio de empresas, da 

prestação de serviço de utilidade pública, por sua conta e risco, remunerada 

por tarifa cobrada dos usuários, feita em situações excepcionais, 

caracterizadas pela urgência. E o art. 34, da mesma lei estadual, prescreve: A 

 
67 A Lei n. 9.074/95, art. 2º. «É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios executarem 

obras e serviços públicos por meio de concessão e permissão de serviço público, sem lei que lhes autorize e 

fixe os termos, dispensada a lei autorizativa nos casos de saneamento básico e limpeza urbana, e nos já referidos 

na Constituição Federal, nas Constituições Estaduais e nas Leis Orgânicas do Distrito Federal e Municípios, 

observado, em qualquer caso, os termos da Lei n. 8.987/95». 
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permissão de serviço público somente poderá subsistir enquanto perdurar a 

situação de urgência a que tenha justificado.   

 Desta forma, o município (do mesmo modo como fez o Estado de São 

Paulo) poderá excluir (ou não) a prestação de serviço público mediante 

permissão; ou deferir  a prestação do serviço nesta modalidade somente em 

determinadas situações, como fez a lei estadual, autorizando o serviço público 

por meio de permissão enquanto perdurar situação de urgência, que a tenha 

justificado.68 

 Outra prescrição da Lei estadual (§ único, art. 24), o ato de encampação 

é privativo do Chefe do Executivo. Na Lei federal art. 37, a encampação é 

dependente de lei autorizativa específica. Portanto, a legislação municipal pode 

condicionar, ou não, a encampação à lei autorizativa. Em nosso entendimento, 

subordinar a encampação à lei autorizativa é ilegal invasão do Legislativo na 

competência do Chefe do Executivo, quanto à apreciação da conveniência e 

oportunidade do interesse público. O município, observando as normas gerais, 

legislará de forma a organizar a prestação de serviços públicos de interesse 

local, através de empresas concessionárias ou permissionárias, de acordo com 

as peculiaridades de seus serviços.  

 

2. A legislação municipal disporá sobre o regime de concessão e permissão 

da prestação de serviços de interesse local, observando as prescrições de caráter 

geral da legislação federal sobre concessões e permissões de serviços públicos; 

 
68 O art. 175, caput da Constituição Federal, exige que a prestação de serviços públicos, sob o regime de 

concessão ou permissão, seja sempre através de licitação. A Lei das concessões (n. 8.987/95, inciso IV, do art. 

2º.), conceitua permissão (contratual), exigindo também a licitação. No Estado de São Paulo, a Lei n. 7.835/92 

autoriza a prestação de serviços públicos mediante permissão (por ato unilateral do poder concedente) somente 

em situações de emergência, quando caracterizada a urgência devidamente justificada. Neste caso, a Lei 

estadual dispensa a concorrência em razão da urgência no atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo 

ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos ou outros bens, públicos ou 

particulares, sendo que a permissão nestas circunstâncias somente subsistirá enquanto perdurar a situação de 

urgência que tenha justificado.  O texto da lei estadual está de acordo com o inciso IV, do art. 24, da Lei n. 

8.666/95, que disciplina as hipóteses de dispensa de licitação.   
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os direitos e deveres das partes envolvidas69(concedente, concessionária e 

usuários); a prestação do serviço adequado; a política tarifária e outras fontes 

acessórias de receita, visando a assegurar a modicidade da tarifa; o processo 

licitatório com observância da lei 8.666/95 e suas alterações; as cláusulas do 

indispensável contrato70e sua prorrogação em vista das exigências da 

continuidade do serviço; a  intervenção 71; a extinção da concessão e permissão; 

a subconcessão; o dever do concedente em apurar as queixas e reclamações dos 

usuários; a formação de associação de usuários para a defesa de seus interesses; 

a aplicação das penalidades legais e contratuais; o prazo do contrato de 

concessão, que deverá atender, em cada caso, ao interesse público e às 

necessidades ditadas pelo valor do investimento e outras peculiaridades de cada 

serviço, conforme estudado no capítulo V).  

 Também por lei municipal, serão regulamentadas e organizadas, 

individualmente, a prestação e a fiscalização de cada serviço público municipal, 

concedido ou permitido. 

  

a. A concessão constitui, essencialmente, um empreendimento destinado a 

investidores que tenham capacidade para financiar e implementar o projeto 

municipal; capacidade técnica para executar, direta ou indiretamente, as obras, 

 
69 Além de outras responsabilidades previstas no contrato e na legislação de regência, a concessionária  obriga-

se a recolher, aos cofres públicos, os impostos, taxas, demais encargos e contribuições incidentes em 

decorrência da exploração dos serviços; executar, nas condições regulamentares, os serviços concedidos, para 

atendimento de seu mercado, sem exclusão das populações de baixa renda e de áreas de baixa densidade 

populacional; manter em permanente funcionamento a comissão de contribuintes (§ único do art. 30 da Lei n. 

8.987/95), voltada para orientação, análise e avaliação das questões ligadas ao fornecimento, tarifas e 

adequação dos serviços prestados ao consumidor final; permitir aos prepostos do concedente livre acesso às 

obras e demais instalações compreendidas na concessão, bem como o exame de todos os assentamentos 

contábeis concernentes à prestação dos serviços; submeter à aprovação prévia do concedente qualquer alteração 

do estatuto social e as transferências de ações que impliquem mudança do controle acionário; responder por 

danos causados ao concedente, a consumidores e a terceiros, decorrentes do exercício da concessão. 

 
70 Confira sobre o indispensável contrato, os comentários do capítulo V. (Lei das concessões). 

 
71 A legislação municipal (em razão das adaptações necessárias da lei federal) disciplinará as circunstâncias 

que acarretarão a intervenção e o devido processo administrativo, as sanções pelas infrações cometidas e outras 

que se façam necessárias em vista do interesse local e das peculiaridades de cada serviço. 
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e capacidade administrativa e empresarial para gerenciar, com êxito, os 

serviços pertinentes à concessão. A gestão privada de serviço público, mediante 

concessão ou permissão, tem sua razão de ser. O poder concedente municipal 

deve expor seus objetivos e apontar as condições necessárias para alcançar, em 

plenitude, a efetivação das mudanças de abertura que a política pretende 

desenvolver com a passagem de alguns serviços públicos à concorrência 

privada. 

 Dentre os serviços públicos de interesse local, não poderão ser prestados 

por empresa concessionária ou permissionária, aqueles que exijam medidas 

compulsórias em relação aos munícipes (confira o item 1 e 2 do capítulo II, 

onde tratamos do monopólio e serviço público). Os demais serviços públicos 

de competência do município, autorizados pelo legislativo e justificados por ato 

do Chefe do Executivo, poderão ser prestados por empresas privadas, mediante 

concessão ou permissão. 

 Na atualidade, além dos serviços de transporte coletivo e coleta de lixo, 

muitas municipalidades estão, mediante concessão ou permissão, outorgando a 

empresas privadas os serviços de captação e distribuição de água potável e, 

conjunta ou separadamente, os serviços de tratamento do esgoto doméstico e 

industrial.72    

 Em razão do interesse demonstrado por inúmeros municípios, no sentido 

de outorgar concessões de serviços de interesse local a empresas privadas, 

lembramos que a estrutura do procedimento é semelhante73para todos os 

 
72 Além dos serviços de transporte coletivo e coleta de lixo doméstico e industrial, que as municipalidades há 

muito tempo já outorgam mediante concessão ou permissão, a empresas privadas existe um elenco de outros 

serviços municipais que podem ser geridos pela atividade privada. Dentre estes temos: captação e distribuição 

de água potável; tratamento da rede de esgoto doméstico e industrial; limpeza pública; serviços de guarda 

(vigilância) dos bens municipais; matadouro municipal; serviço funerário; boxes em instalações municipais.    

 

 
73 Edital de concorrência dos serviços de saneamento básico n. 005/94, Rib. Preto - SP., caderno 200p.; Edital 

Ministério dos Transportes (Ponte Rio de Janeiro-Niterói) n. 0107/93 (fase-III), caderno 148p.; Edital BNDS-

Escelsa nº. PND 01/95, caderno 65p. A licitação visa a garantir a observância do princípio Constitucional de 

isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública. Aplicam-se às licitações e aos 

contratos, para permissão ou concessão de serviços públicos, os dispositivos da lei das licitações (n. 8.666/93), 
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serviços, respeitadas as normas em vigor, e as peculiaridades próprias de cada 

serviço. 

 O Poder Público municipal concentrará sua atenção naquelas atividades 

a qual a iniciativa privada não atende, a contento, aos anseios da coletividade 

nas prestações de serviços de interesse geral. A gestão privada de serviços 

públicos deve proporcionar vantagens para o poder concedente e, da mesma 

forma, o usuário espera serviços mais eficientes, atualizados e, principalmente, 

com tarifas justas. 

 

3. O edital de licitação, elaborado pelo poder concedente, observará os 

preceitos elencados nos incisos I a XVI, da Lei n. 8.987/95, que dispõem sobre 

o regime de concessão e permissão e, supletivamente, no que couber, sobre os 

critérios e as normas gerais da legislação própria e sobre licitações e contratos 

(Lei n. 8.666/95).  

 O poder concedente publicará, previamente ao edital de licitação, ato 

justificando a conveniência da outorga de concessão ou permissão, 

caracterizando seu objeto, área e prazo.74 

 Não deve existir uma fórmula rígida para o implemento da gestão 

privada de serviços de interesse local. Cada serviço tem suas características 

próprias, e cada município, suas peculiaridades. O Poder Público buscará 

 

somente quando não existir conflito com a legislação específica sobre o assunto (Lei n. 8.987/95). Portanto, 

em primeiro lugar aplicam-se as prescrições da Lei das concessões e, supletivamente, a legislação da Lei das 

licitações e contratos.  
74 No edital e posteriormente no contrato de concessão ou permissão (a Lei n. 8.987/95 criou para os serviços 

públicos a permissão contratual), devem constar o objeto da concessão, as condições técnicas de exploração 

do serviço; a área de atuação da empresa; o prazo da outorga (o poder concedente poderá, a seu exclusivo 

critério, prorrogar o prazo das concessões), além das demais cláusulas já mencionadas. A concessão não 

confere à concessionária o direito de exclusividade. Os bens e as instalações vinculados aos serviços deverão 

estar disponíveis para permitir a competição nos serviços, através do livre acesso de consumidores que tenham 

liberdade de escolha de seu fornecedor.    
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fórmulas alternativas ou particularizadas, em cada setor, para o alcance do 

interesse maior - a satisfação da coletividade.75  

 A adequação dos interesses do Poder concedente, da concessionária e 

dos usuários na busca do serviço eficaz, será atingida somente com um governo 

municipal realista, que obtenha o máximo proveito com a abertura destes 

serviços à atividade privada. Por sua vez, os ajustes e as modificações devem 

ser possíveis, quando necessários, para aperfeiçoar o sistema em benefício do 

interesse público e da tutela do privado.  

 

a. Participarão do processo licitatório (arts. 19 e 20 da Lei das concessões) 

empresas isoladas ou reunidas em consórcio, desde que satisfaçam todas as 

cláusulas do edital, bem como a legislação em vigor. As licitantes apresentarão 

os documentos relativos à habilitação jurídica; regularidade fiscal; qualificação 

técnica e econômico-financeira de cada uma das empresas participantes, 

isoladas ou consorciadas. Não devem participar da licitação empresas cujos 

dirigentes e responsáveis técnicos, inclusive eventuais empresas 

subcontratadas, sejam ou tenham sido ocupantes de cargo de direção, 

assessoramento, assistência, cargo efetivo em emprego na Prefeitura 

Municipal, ou qualquer outro órgão ou entidade a ela vinculada. 

 Eventuais dúvidas sobre o edital (arguidas por escrito ou em audiência 

pública) serão esclarecidas pelo Presidente da Comissão Especial de Licitação, 

que responderá por escrito aos esclarecimentos solicitados, transmitindo-os a 

todos os licitantes. A licitação poderá ser revogada por razões de interesse 

 

 
75 Nas concessões, os direitos dos usuários são os reconhecidos na lei regulamentadora do serviço, na lei de 

defesa dos direitos do consumidor, bem como nas normas contratuais e nos regulamentos de cada serviço 

público. Neste sentido, a lei das concessões estabelece que, sem prejuízo do disposto na Lei n. 8.078/90 (Código 

de defesa do consumidor), são direitos dos usuários receber o serviço adequado e as informações por parte do 

poder concedente e da concessionária para a defesa de interesses individuais ou coletivos. Art. 20 do CDC: «os 

órgãos públicos, por si ou por suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quando essenciais, 

contínuos». 
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público ou declarada sua nulidade quando verificar ilegalidade, de ofício ou por 

provocação de terceiros, mediante ato devidamente fundamentado.  

 

b. A documentação relativa à habilitação76jurídica apresentada será 

assinada pelo responsável da licitante, contendo: identificação; registro 

comercial; ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrados. A documentação relativa à regularidade fiscal conterá: prova de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou Cadastro Geral de Contribuintes; 

inscrição no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou 

municipal, relativo à sede da licitante; regularidade com a Fazenda Federal, 

Estadual, do Distrito Federal e Municipal, relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, e relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

instituídos por lei. A documentação relativa à qualificação técnica: 

comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e 

compatível com a execução das obras e serviços objeto da licitação, mediante 

apresentação de certidões demonstrativas emitidas por órgãos ou entidades da 

administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, ou por pessoas jurídicas de 

direito privado. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira: 

balanço patrimonial e demonstrações contábeis, que comprovem boa situação 

financeira da licitante; certidão negativa de falência ou concordata; 

comprovação de possuir o capital mínimo estabelecido; garantia de 

formalização do contrato prestada como caução em dinheiro, seguro-garantia 

ou fiança bancária, de acordo com a norma regulamentar municipal. A 

 
76 De acordo com os artigos 14 a 22 da Lei das concessões e, supletivamente, na forma dos artigos  27 a 33 

da Lei n. 8.666/95. 
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comissão examinará os documentos apresentados, julgando habilitadas as 

empresas que atenderem integralmente aos requisitos exigidos no edital.  

 

c. No processamento e julgamento da concorrência77, serão observados os 

preceitos da legislação que dispõe sobre o regime de concessão e permissão, 

cujo julgamento e classificação das propostas deverão estar conforme os 

critérios objetivos estabelecidos no edital. No julgamento das propostas de 

tarifa, não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no edital; 

forma de resolver eventual empate na proposta de tarifa; deliberação quanto à 

homologação e adjudicação do objeto da licitação.    

 A empresa vencedora do processo licitatório constituirá uma empresa 

para executar o serviço concedido. O objeto social da empresa a ser constituída 

restringir-se-á, exclusivamente, à exploração do serviço. Sendo consórcio de 

empresas, a titularidade do controle do capital votante será exercida pela 

empresa líder do consórcio sendo que as demais empresas participam, 

necessariamente, na formação do capital da nova empresa. Aspectos dessa 

natureza serão disciplinados pela municipalidade de acordo com as 

características do serviço em tela e das normas gerais. 

 A licitante em potencial deve, obrigatoriamente, visitar e examinar o sítio 

da concessão, não podendo, posteriormente, alegar qualquer prejuízo ou 

solicitar modificações nos preços, prazos ou condições, citando insuficiência 

de dados ou de informações sobre o sítio da concessão. Os documentos e as 

propostas que não atenderem aos requisitos do edital implicarão a inabilitação 

ou desclassificação da licitante. 

 
77 O edital e o processo de julgamento da licitação deverão estar de acordo com a legislação que dispõe sobre 

o regime de concessão e permissão, Lei nº. 8.987/95, e, supletivamente, no que couber, conforme os critérios 

e normas da legislação sobre licitações e contratos.  
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d. A concessionária receberá do usuário, pelo serviço prestado, uma 

tarifa78que remunere a totalidade de seus custos operacionais e dos 

investimentos. A cargo da concessionária, além das obrigações legais e 

contratuais, ficará, ainda, eventual taxa mensal de gerenciamento a ser paga ao 

poder concedente e também os impostos devidos. O montante da arrecadação 

tarifária, ao longo do prazo da concessão, deverá ser suficiente para ressarcir a 

concessionária por todos os custos e o retorno do investimento. O poder 

concedente poderá fixar, no edital, o valor máximo admitido como oferta de 

tarifa básica para o serviço a ser prestado. Será considerada vencedora a 

proposta que, em sendo exequível, ofereça o menor valor de tarifa para o 

serviço a ser prestado ou a maior oferta, nos casos de pagamento ao poder 

concedente pela outorga de concessão. A combinação destes dois critérios só 

será admitida quando previamente estabelecida no edital de licitação, inclusive 

com regras e fórmulas precisas para avaliação econômico-financeira. 

 No atendimento às peculiaridades de cada serviço público, o poder 

concedente poderá prever, em favor da concessionária, no edital de licitação, a 

possibilidade de outras fontes provenientes de receitas alternativas 

complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem 

exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas. 

 

e. A concessão da exploração dos serviços pressupõe a prestação do serviço 

adequado ao pleno atendimento dos usuários. Serviço adequado é o que satisfaz 

 
78 No atendimento às peculiaridades de cada serviço público, poderá o poder concedente prever, em favor da 

concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de outras fontes provenientes de receitas alternativas 

complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a 

modicidade das tarifas. A concessionária cobrará a tarifa homologada pelo município e poderá ser reajustada, 

a critério do poder concedente, por solicitação da concessionária, com o objetivo de garantir o equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato. A revisão periódica das tarifas deve atender a vários interesses em jogo, 

permitindo que se atualize o capital investido, ao mesmo tempo em que não se sacrifique a coletividade usuária 

(Cretella Jr., Tratado, v.3, p.153). 
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as condições de regularidade, continuidade, eficiência, atualidade, 

generalidade, cortesia em sua prestação e modicidade tarifária. Para os fins 

previstos no parágrafo anterior, consideram-se: regularidade, a prestação dos 

serviços nas condições estabelecidas no programa de exploração, no contrato e 

nas demais normas técnicas aplicáveis; continuidade, a manutenção, em caráter 

permanente, da prestação do serviço; eficiência, a execução dos serviços de 

acordo com as normas técnicas aplicáveis e em padrões satisfatórios, que 

busquem, em caráter permanente, a excelência do serviço; atualidade, 

modernidade das técnicas, dos equipamentos e das instalações, bem como sua 

conservação e manutenção, a melhoria e a expansão do serviço, de acordo com 

as necessidades dos usuários; generalidade, universalidade da prestação dos 

serviços, sem discriminação entre os usuários da mesma classe; modicidade, a 

justa correlação entre os encargos da concessionária e a retribuição pecuniária 

dos usuários. O edital poderá, também, prever o sistema de gestão de qualidade 

de obras e serviços, com base na Norma NB-9004, ABNT, equivalente à Norma 

ISO 9004 da International Standards Organization, e suas atualizações. 

Confira sobre o serviço adequado no item 3 do capítulo V. 

 

f. Eventual anulação do procedimento licitatório, por motivo de ilegalidade 

não gera obrigação de indenizar, salvo o disposto no parágrafo único do art. 59 

da lei n. 8.666/93. A adjudicação homologada encerra o procedimento 

licitatório e torna definitivos e imodificáveis os atos administrativos praticados. 

 A recusa injustificada da adjudicatária em celebrar o contrato, dentro do 

prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 

sujeitando-se às penalidades cabíveis. O atraso injustificado no cumprimento 

dos prazos fixados para a execução dos serviços sujeitará a concessionária à 

multa, de acordo com o disposto no edital. Não obstante a aplicação da multa, 

o contrato poderá ser rescindido, de acordo com a conveniência da 
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administração, observados os procedimentos administrativos previstos em lei e 

no edital. Poderá também ser aplicada multa moratória em situações 

previamente disciplinadas na lei regulamentar e no edital. 

 Extingue-se a concessão por advento do termo contratual; também a 

encampação; a caducidade; a rescisão; a anulação, a falência ou a extinção da 

empresa concessionária e o falecimento ou a incapacidade do titular, no caso 

de empresa individual. Extinta a concessão, retornam ao poder concedente 

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

conforme previsto no edital e estabelecido no contrato de concessão. Este 

procedimento, e também a intervenção deverão estar de acordo com os 

dispositivos dos artigos 32 a 39 da Lei n. 8.987/95 (v. item 14 e seguintes no 

capítulo V).79 

g. O poder de fiscalizar a concessionária decorre da norma 

regulamentadora do serviço, do edital, do contrato de concessão e das demais 

normas técnicas sobre o serviço. A fiscalização será realizada por intermédio 

de órgão técnico do poder concedente ou por entidade com ele conveniada e, 

periodicamente, conforme previsto em norma regulamentar municipal, por 

comissão composta de representantes do poder concedente, da concessionária 

e dos usuários.  No exercício da fiscalização, o poder concedente terá acesso 

aos dados relativos à administração, contabilidade, recursos técnicos, 

econômicos e financeiros da concessionária. O contrato implica colaboração ou 

associação entre duas partes. O concessionário realizará seu interesse legítimo 

e perseguirá o interesse público, caracterizado no objeto do contrato. Com o 

mesmo espírito, o poder concedente cumprirá exata e pontualmente aquilo a 

que se obrigou e, através de seus fiscais, facilitará ao concessionário o 

cumprimento das respectivas obrigações, evitando embaraçá-lo mais que as 

 
79 Compete ao município, nos termos da lei local que dispõe sobre as concessões e permissões de serviços 

públicos, vedar a subconcessão ou a transferência da concessão; ou admitir a subconcessão mediante 

concorrência e a transferência da concessão ou do controle acionário mediante prévia anuência do poder 

concedente.   
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exigências normais que a fiscalização, inevitavelmente, imponha (Caetano, 

Princípios, p.239).  

  

4. O município deve criar o Ente Regulador80 e fiscalizador para os serviços 

municipais prestados mediante concessão ou permissão. Deve criar, ainda, um 

órgão técnico ou entidade com prerrogativa para firmar convênio com o poder 

concedente da União e do Estado, no sentido de proporcionar a devida 

fiscalização dos serviços prestados aos munícipes por empresas 

concessionárias, tais como: fornecimento de energia elétrica, telefonia, 

televisão a cabo e outros serviços. 

 O município, como poder concedente, também proporcionará a criação 

de comissões compostas de usuários para o exercício da prerrogativa de 

fiscalização do serviço concedido. Confira, no capítulo do Ente Regulador e 

fiscalizador, aspecto essencial para a busca do interesse público nas concessões 

de serviços públicos. 

 

5. USO ESPECIAL DE BENS PÚBLICOS 

 

a. Autorização de uso é ato negocial, unilateral, discricionário e precário, 

solicitado pelo interessado, para que a Administração aprove o exercício de 

determinada atividade individual incidente sobre um bem público. Não há 

forma nem requisitos especiais para sua outorga, bastando que se consubstancie 

 
80 No capítulo X, estão as características básicas, propostas para o Ente Regulador. A concessão implica, em 

favor do concessionário, uma delegação de faculdades por parte do município, que não obstante conserva a 

direção e o controle. A delegação convencional de atribuições ao concessionário não significa o transpasse 

definitivo das mesmas. Resulta, indubitavelmente, da presença de um componente público que reclama da 

municipalidade a conservação da titularidade dos serviços, a qual se torna indelegável nos planos de direção e 

controle.  O interesse público a satisfazer justifica que o regime jurídico das concessões seja 

predominantemente de direito público. Por essa razão, o município exerce o poder de polícia, com prerrogativa 

exclusiva e excludente de regular e controlar o funcionamento do serviço, exercendo a fiscalização e cuidando 

para que o serviço não sofra interrupções. 
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num ato escrito do prefeito, revogável sumariamente a todo tempo e sem 

qualquer ônus para o Município. Tais autorizações não geram privilégios contra 

a Administração municipal, ainda que remuneradas e fruídas por muito tempo, 

e, por isso mesmo, dispensam lei autorizativa e licitação para sua outorga 

(Meirelles, Direito municipal, 7º.ed., p.237). 

  

b. Permissão de uso, conforme leciona Hely Lopes Meirelles, é o ato 

negocial, unilateral, discricionário e precário, através do qual a Administração 

concede ao particular a utilização de determinado bem público nas condições 

por ela fixadas. Como ato negocial, a permissão de uso pode ser com ou sem 

condições, gratuita ou remunerada, por tempo certo ou indeterminado, 

conforme ordenado no termo de outorga,  sempre modificável e revogável, 

unilateralmente, pela Administração, quando o interesse público o exigir, dada 

sua natureza precária e o poder discricionário do permitente para outorgar e 

retirar o uso especial do bem público.  

 Qualquer bem municipal admite permissão de uso especial a particular, 

desde que a utilização seja também de interesse da coletividade que irá fruir 

certas vantagens desse uso. Se não houver algum interesse para a comunidade, 

mas somente para o particular, o uso especial não deve ser permitido nem 

consentido, mas simplesmente autorizado em caráter precaríssimo. 

 A permissão de uso especial de bem público, como ato precário e trivial 

de administração, normalmente, é outorgada pelo prefeito, independentemente 

de lei autorizativa; entretanto, a lei orgânica pode impor requisitos e condições 

para sua formalização e revogação, caso em que o Executivo deverá observar 

as normas pertinentes (D. Municipal cit., p.237). 
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c. Concessão de uso é a outorga contratual de um bem de domínio público 

a um particular, para que o explore por sua conta e risco, segundo sua específica 

destinação, leciona Hely Lopes Meirelles. O que caracteriza a concessão de uso 

é o traspasse contratual e estável da utilização do bem público, para que o 

particular concessionário o explore conforme sua destinação legal e nas 

condições convencionadas com o poder concedente. 

 A concessão de uso (bilateral, comutativo, intuitu personae) é 

normalmente remunerada e excepcionalmente gratuita, por tempo certo ou 

indeterminado, sempre precedida de licitação (Lei n. 8.666/93). Sua outorga 

não é discricionária nem precária, deve obedecer às normas legais e 

regulamentares a que se vinculam as cláusulas do ajuste, e imprimem a 

definitividade relativa dos contratos administrativos, produzindo direitos 

individuais para as partes contratantes. Tal contrato confere ao concessionário 

um direito pessoal de exploração do bem concedido, pelo prazo e nas condições 

contratadas com a Administração, admitindo a remuneração do serviço ou da 

atividade prestada ao público por meio de um preço (tarifas), geralmente fixado 

pelo poder concedente (D. Municipal cit., p.238 segts). 

 

d. Concessão de direito real de uso é o contrato pelo qual a Administração 

transfere a utilização remunerada ou gratuita de terreno público ao particular, 

como direito real resolúvel, para fins específicos de urbanização, 

industrialização, edificação, ou qualquer outra exploração de interesse social, 

conforme lição de Hely Lopes Meirelles. 

 A concessão de uso, como direito real, prende-se ao bem e acompanha-

o em todas as suas mutações, sendo alienável por ato inter vivos e transferível 

por sucessão legítima ou testamentária. Admite hipoteca ou qualquer outro 

gravame, como os demais direitos reais. O imóvel reverterá à Administração 

concedente no caso de o concessionário, seus adquirentes ou sucessores, não 



 

 

127 

 

lhe derem o uso convencionado ou desviarem-se de sua finalidade contratual. 

O adquirente do uso, dando-lhe a fruição contratual, terá o bem integrado em 

seu patrimônio como os demais direitos reais. A concessão do direito real de 

uso depende de lei autorizativa e de licitação (Lei 8.666/93, art. 23, § 3º), (D. 

Municipal cit., p.240). 

  

e. Cessão de uso é a transferência gratuita da posse de um bem público de 

uma entidade ou órgão, para outro, a fim de que o cessionário o utilize, segundo 

sua normal destinação, por tempo certo ou indeterminado. Como já ponderou, 

corretamente, Caio Tácito (RDA 32/482), esta cessão inclui-se entre as 

modalidades de utilização de bens públicos não aplicados ao serviço direto do 

cedente e não se confunde com nenhuma das formas de alienação. Trata-se, 

apenas, da transferência de posse, do cedente para o cessionário, mas ficando 

sempre a Administração-proprietária com o domínio do bem cedido, para 

retomá-lo a qualquer momento, ou ao término do prazo da cessão (Meirelles, 

D. Municipal cit, p.241). 
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CAPÍTULO  VIII 

O ESTADO RENOVADO 

 

SUMÁRIO: 1. O Estado renovado. 2. Orientador. 3. Organizador. 4. 

Administrador, subsidiário. 5. Fiscalizador. 6. Regulador. 7. Servidor.  

 

1. O ESTADO RENOVADO 

 

 Renovar o Estado consiste em edificar uma nova res publica, uma nova 

ordem de prioridades nas missões e funções do Estado. Esta nova ordem 

implica um Estado voltado para sua relação com o indivíduo e para com a 

comunidade, com o cidadão, com o contribuinte e com o usuário (Dromi, 

Reforma, 1990, p.237). 

 O Estado é apontado pelo artigo 174 da Constituição Federal como 

agente normativo e Regulador da atividade econômica, incumbindo-lhe, na 

forma da lei, o exercício das funções de fiscalização, incentivo e planejamento 

voltado para reprimir o abuso do poder econômico que vise à dominação dos 

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

(parágrafo 4º. do art. 173 CF). Este papel Regulador e fiscalizador também é 

referido pelo art. 29 da Lei n. 8.987-95. Simultaneamente a estas atribuições, 

elencamos as notas seguintes, que apontam a nova realidade de um Estado 

voltado para a realização do homem e da sociedade. 

 

2. ORIENTADOR 

 

 O Estado é o titular do exercício da tutela, da condução política e social, 

com a finalidade de alcançar plenamente o bem comum. Orientar é conduzir e 

coordenar para um determinado fim. Na busca deste objetivo, ele fixa suas 
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estratégias e políticas que devem orientar o negócio público, social e individual. 

Neste rol, o Estado não pode ser substituído; a instrumentalização do poder e 

do direito são os elementos para promover concretamente sua finalidade: o bem 

comum. Por isso, exerce funções que representam sua própria existência e 

essência: o Governo, a Justiça, o Legislativo, a Defesa e a Seguridade, que são 

funções públicas exercidas unicamente pelo Estado, sem possibilidade alguma 

de delegação ou cogestão (Dromi, Reforma, 1990, p.238). 

 

3. ORGANIZADOR 

 

 O Estado deve prescrever as regras de organização envolvendo as partes 

componentes do todo social e ordenar a si próprio, estrutural e funcionalmente, 

fixando, estabelecendo e promovendo os canais de participação política, 

econômica, social e administrativa, nos três níveis de Governo. A participação 

deve ser global, de forma a integrar a sociedade em todos os setores. Para esta 

tarefa, o Estado instrumentará o direito, estabelecendo nova organização para 

que exista harmonia entre o Poder Público e a sociedade (Dromi, Reforma, 

1990, p.239). 

 

4. ADMINISTRADOR (SUBSIDIÁRIO) 

 

 O Estado administrador é aquele que exerce, por si ou através das 

organizações sociais, associações ou com a atividade privada, a função 

administrativa, assim entendida como a atividade de gestão e de serviço 

dirigida a uma finalidade de interesse coletivo. Esta função cumpre a 

administração pública para materializar a incumbência que lhe impõe o 
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ordenamento político (Estado orientador), e que se expressa através do 

ordenamento jurídico (Estado Regulador). 

 O Estado administrador estrutura-se a partir do princípio da 

subsidiariedade, que orienta sua ação política para suprir o indivíduo ou as 

organizações sociais naqueles casos em que eles não possam realizar seus 

próprios fins, ou seja, para proporcionar aos administrados prestações e 

serviços eficientes e justos (Dromi, Reforma, 1990, p.240). 

  O princípio da subsidiariedade é passível de três enfoques: 

primeiro, com característica limitativa ou abstencionista, entende que  o Estado 

não deve executar aquelas tarefas que os indivíduos podem realizar;  a outra, 

de índole intervencionista, entende a subsidiariedade com um caráter positivo, 

correspondente a dirigir, vigiar, castigar, fomentar, estimular, coordenar, 

integrar e até suprir (executar ele mesmo), as tarefas em conformidade com as 

exigências sociais; e por fim, a terceira tendência vislumbra na subsidiariedade 

um mecanismo de divisão de competências entre o estatal e o privado. O Estado 

deve assegurar o desenvolvimento do princípio da liberdade, mas atuando 

também como protagonista econômico e social, voltado para os valores do bem 

comum.81 

 

5. FISCALIZADOR 

 

 O Estado deve exercer o controle e a fiscalização, compatibilizando e 

harmonizando a convivência social. A sociedade requer do Estado mecanismos 

de fiscalização para a proteção dos direitos, de forma a proporcionar uma 

adequação justa e de equilíbrio entre as liberdades. O Estado deve fiscalizar 

 
81 SAGUÉS, Néstor Pedro. Principio de Subsidiaridad y principio de antisubsidiaridad. Buenos Aires:  

Jurisprudência Argentina, v.2, p.775-80, 1980. Esclarece que o princípio da subsidiaridade é formulada pela 

Encíclica Quadragésimo Ano, de Pío XI.   
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sem constranger, alterar ou extinguir os direitos, pois este poder do Estado 

encontra limitações, informadas pelo princípio da legalidade, adequando-se à 

ordem jurídica; às normas Constitucionais, às leis regulamentares, ao princípio 

da razoabilidade, à conveniência e à oportunidade (Dromi, Reforma, 1990, 

p.242). 

 A justificação do poder de fiscalização reside na necessidade de controlar 

a execução do contrato para evitar surpresas prejudiciais ao interesse público, 

que o poder concedente só viesse, porventura, a perceber, demasiado tarde. Este 

poder de fiscalização encontra-se sempre limitado pela ideia de que não se pode 

prejudicar com a fiscalização o próprio fim que, com ela, pretende-se atingir: o 

interesse público (Estorninho, p.124 segts). 

 A flexibilização das atividades de interesse coletivo, até então exercidas 

com exclusividade pelo Estado, possibilitará ao particular, por sua conta e risco, 

mediante concessão, atuar substituindo o Poder Público nos serviços de 

telefonia, fornecimento de gás encanado, combustíveis, estradas e até o 

aumento da participação privada na geração, transporte e distribuição de 

energia elétrica. Junto ao poder Regulador, próprio do poder concedente, exige-

se também o exercício de um poder fiscalizatório, cujo objetivo é manter a 

finalidade pública do investimento, para que não seja o usuário onerado por 

tarifas excessivas. Outra atribuição do poder concedente é a manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro da concessão, possibilitando a atualização dos 

serviços.   

 O serviço público, escreve Marcelo Caetano, «pelo fato de passar a ser 

gerido pela atividade privada, não perde sua natureza. O concessionário 

desempenha uma função pública, é um colaborador da Administração na 

realização dos interesses gerais e deverá ter sempre presentes, para os respeitar, 

manter e acentuar, os caracteres próprios do serviço público» (Princípios, 1977, 

p.298). 
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 O concedente exerce poderes tutelares sobre a atividade concedida; 

portanto, «não pode renunciar à faculdade de regulamentar e de inspecionar o 

funcionamento do serviço, a fim de se assegurar que o concessionário mantenha 

íntegros seus caracteres essenciais; e em muitos casos, reserva-se também o 

poder de apreciar certos atos de gerência do concessionário, mediante sua 

suspensão, autorização ou aprovação, sobretudo quando sejam suscetíveis de  

afetar o interesse geral» (Caetano, Princípios, 1977, p.301). 

 O Estado é competente para supervisionar e fiscalizar82a estrita 

obediência às normas regulamentares, com o fim de assegurar a  continuidade 

e a comodidade das prestações, bem como velar pela atualização exigida pelos 

serviços concedidos. Eventuais sacrifícios impostos pela atualização das 

atividades de interesse coletivo constituem um risco técnico da exploração e só 

devem ser indenizados quando, em razão deles, alterar-se o equilíbrio 

financeiro do contrato de concessão. O concessionário tem o dever de promover 

a atualização do serviço enquanto esta evolução corresponder ao próprio 

processo de exploração da atividade concedida (Caetano, Princípios, 1977, 

p.303). 

 O inconveniente dos órgãos fiscalizadores públicos reside, sobretudo, no 

perigo da burocratização, com exigências descabidas, corrupção, loteamento de 

cargos e influência política, protegendo grupos e interesses privados em 

detrimento da coisa pública.  

 Um órgão fiscalizador83 deve ser capaz de ordenar as atividades do 

concessionário na busca do cumprimento dos objetivos elencados no contrato 

 
82 Conf. art. 175. ... Parágrafo único. A lei disporá sobre:  I- o regime das empresas concessionárias e 

permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as 

condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão. Conf. Lei n. 8.987-95, art. 23. ... 

VI- à forma de fiscalização das instalações, dos equipamentos, dos métodos e práticas de execução do serviço, 

bem como a indicação dos órgãos competentes para exercê-la. Conf. art. 36. Sem prejuízo do disposto no inciso 

XII do art. 21 e do inciso XI do art. 23 da Constituição Federal, o poder concedente poderá, mediante convênio 

de cooperação, credenciar os Estados e o Distrito Federal a realizarem atividades complementares de 

fiscalização e controle dos serviços prestados nos respectivos territórios. 
83 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Concessão de obra pública.  Revista de Direito Público, n. 96 out/dez. 

1990. p.101-107. «...o desempenho do serviço público, exercido por sujeito alheio ao Estado, necessita estar 
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e nas leis regulamentadoras e, para tanto, deve ter algumas características: a 

primeira, é a exigência de um órgão estruturado para velar pelo cumprimento 

das obrigações assumidas pelo concessionário junto ao poder concedente; e 

outra, para a fiscalização dos direitos dos usuários, com independência política, 

com participação de representantes dos usuários e, principalmente, com 

responsabilidade patrimonial por danos oriundos da ação ou da omissão no 

trato da coisa pública.  

   

6. REGULADOR 

  

 O Estado Regulador expressa-se, essencialmente, através do poder 

Legislativo. O ordenamento jurídico deve ser coerente e preciso para outorgar, 

à sociedade, segurança e estabilidade aos direitos e garantias, compatibilizando 

os fins individuais com a justiça social. O Estado de legalidade democrática 

regula e garante os direitos sociais, individuais públicos e privados (Dromi, 

Reforma, 1990, p.244). Para maiores esclarecimentos quanto ao princípio da 

legalidade, veja-se o que escrevemos na alínea a, item 3, capítulo III. 

 Dispõe o art. 174 da Constituição Federal, relativamente à atividade 

econômica e à atuação Reguladora do Estado, nos seguintes termos: Como 

agente normativo e Regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na 

forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento. 

 O poder concedente, embora tenha transferido a gestão do serviço 

público para o concessionário, «não pode renunciar à faculdade de 

regulamentar e de inspecionar o funcionamento do serviço, a fim  de assegurar-

 

submetido a uma intensíssima ingerência estatal. É óbvio que o Poder Público não abre nem poderia abrir mão 

da prerrogativa de impor alterações, e as mais prontas, às condições de prestação de serviço. É evidente que a 

Administração não se poderá passar da prerrogativa de extinguir o vínculo da concessão sempre que 

aconselhável para as conveniências públicas». 
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se de que o concessionário mantenha íntegros os seus caracteres essenciais; e 

em muitos casos, reserva-se também o poder de apreciar certos atos de gerência 

do concessionário, mediante sua suspensão, autorização ou aprovação, 

sobretudo quando sejam suscetíveis de afetar o interesse geral» (Caetano, 

Princípios, 1977, p.301). 

  A doutrina tem admitido que a Administração não se limita a 

acompanhar a realização das prestações, verificando se elas estão conforme as 

normas que as regulam e o objeto do contrato. À Administração cabe também 

o poder de direção, ou seja, a faculdade de dar ordens e instruções ao seu 

contraente, sobre o próprio modo de cumprir as obrigações assumidas. Ao 

abrigo deste poder de direção, a Administração pode dar ordens quanto aos 

processos e adotar na execução do contrato para garantir maior economia ou 

perfeição, e quanto ao modo de prestação. O fundamento do poder de direção 

reside também no papel de guardião do interesse público (Estorninho, p.126 

segts). 

 

7. SERVIDOR 

 

 O Estado é servidor público, porque está a serviço de seu mandante, o 

povo. O Estado não monopolizará a prestação de serviços públicos, mas 

facilitará a gestão destes serviços de interesse coletivo por concessionários - 

organizações de direito privado -, sempre atendendo ao controle estatal. Esta 

abertura para a iniciativa privada não afasta o Poder Público de seu dever de 

prestar estes serviços quando, por razões de justiça social e de bem-estar 

comunitário, se faz necessária sua intervenção. Os serviços de saúde, educação, 

transporte, comunicações, gás, eletricidade, que determinam os níveis de 

qualidade de vida, devem ser compartilhados entre o Estado, o indivíduo e a 

comunidade (Dromi, Derecho, 1995, p.47). 
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                                               CAPÍTULO  IX 

MODELOS INTERNACIONAIS DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS 

PÚBLICOS 

 

SUMÁRIO: 1. Controle das concessões, modelos internacionais. 2. Setor de 

energia elétrica: a) Reino Unido; b) Estados Unidos; c) Suíça; 3. Saneamento 

básico: a) Reino Unido; b) França; 4. Ferrovia: a) Estados Unidos; 5. 

Telecomunicações: a) Reino Unido; b) Estados Unidos; 6. Telefonia móvel: a) 

Reino Unido; b) Estados Unidos. 

    

1. CONTROLE DAS CONCESSÕES 

 

 O controle das concessões de serviços públicos pode ser definido como 

uma regulamentação específica, preestabelecida, destinada a assegurar o estrito 

cumprimento dos compromissos assumidos pelo concessionário no momento 

em que firma seu compromisso, no respectivo contrato, perante o poder 

concedente. 

 Neste capítulo, utilizando ampla e substancialmente o Estudo de 

Competitividade da Indústria Brasileira, op. cit., nota n. 1, oferecemos uma 

síntese dos modelos de controle de serviços existentes em alguns países. Estes 

modelos poderão oferecer subsídio para delinear a estrutura e os poderes de um 

Ente Regulador (capítulo X), encarregado da fiscalização dos serviços públicos 

que se abrem para a iniciativa privada.  

 

2. SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA 

  

 Os serviços do setor energético, normalmente, estão divididos entre: 

geração de energia elétrica, pela transformação de energia hidráulica, térmica 

de gás, carvão, petróleo ou nuclear. Sendo de pouca expressão a geração de 
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energia elétrica de fontes alternativas, tais como energia solar, da força dos 

ventos ou da queima de resíduos, como bagaço-de-cana de açúcar; transmissão 

de energia da fonte geradora até às áreas de consumo; e distribuição, incluindo 

o fornecimento e a comercialização (Coutinho, p.19). 

 

a.  No setor de geração de energia elétrica, existem no Reino Unido três 

companhias geradoras, a Power Gen, National Power e a Nuclear Eletric, mas 

somente uma empresa  opera toda a rede nacional de transmissão, a National 

Grid Company, cujos acionistas são as companhias regionais de eletricidade. 

As 12 companhias regionais de eletricidade, as duas companhias da Escócia e 

as duas geradoras mais importantes (National Power e Power Gen) foram 

privatizadas com sucesso. A geração de energia elétrica por fonte nuclear é 

responsável por, aproximadamente, 15% do volume produzido e permanece 

nas mãos do Estado. 

  O controle público das companhias é implementado pela agência de 

eletricidade OFFER, que supervisiona o cumprimento dos termos de concessão 

pública, tendo poderes para alterá-la de comum acordo com a concessionária. 

A agência de eletricidade, bem como a concessionária podem recorrer ao 

Monopoly & Mergers Commission, em caso de divergências, mas o recurso à 

justiça comum somente é possível em matéria legal. Outras agências, como a 

Inspectorate of Pollution e Office of Fair Trading, também estão envolvidas no 

controle público de energia elétrica (op.cit., nota 1, p.21). 

 As agências Reguladoras de eletricidade têm, por determinação legal, as 

seguintes responsabilidades: garantir o atendimento a toda demanda razoável; 

promover a concorrência; proteger o consumidor em termos de preço, 

continuidade e qualidade; promover a economia e a eficiência do serviço, bem 

como garantir a estabilidade financeira da concessionária. 
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 A implantação gradual da concorrência entre os operadores é uma das 

incumbências do órgão Regulador. As companhias regionais de eletricidade 

mantêm o monopólio do fornecimento de energia para todos os consumidores 

da região, que estejam na faixa de consumo abaixo de 1MW anual, sendo 

prevista a redução deste monopólio para os consumidores com consumo até 0,1 

MW, favorecendo desta forma os usuários que consomem acima deste limite, 

os quais poderão adquirir energia de qualquer fornecedor privado. 

 As 12 companhias regionais de energia elétrica e a National Grid 

Company, responsável pela rede de transmissão, estão sujeitas ao controle de 

preços pelo órgão regulamentador84, sendo que o controle abrange apenas os 

preços de energia para consumidores abaixo de 1MW e os preços de 

transmissão; portanto, os preços são livres para os grandes consumidores, ou 

seja, aqueles cujo consumo esteja acima de 1 MW. Como consequência dos 

controles, os preços de energia subiram 5% desde a privatização, em 1989 (op. 

cit., nota 1, p.21). 

 

b. Nos Estados Unidos, a geração de energia é, em parte pública, municipal, 

cooperativas e empresas privadas, sendo que estas são responsáveis por cerca 

de 78% da geração de energia elétrica. Devido à grande extensão territorial e 

ao desenvolvimento autônomo de cada Estado norte americano, levou-se à 

criação de um grande número de empresas, dificultando assim a monopolização 

ou a cartelização do setor (op. cit., nota 1, p.24 segts). 

 No âmbito federal, o principal órgão Regulador é a Federal Energy 

Regulatory Commission, composta por comissários nomeados pelo Presidente 

da República e confirmados pelo Senado para o exercício de suas funções, por 

 
84 COUTINHO, Luciano G. pp. 166 segts. «A base do controle econômico é a fórmula (RPI-X%), em que X é 

redutor do preço real, após aplicação do índice de preços no varejo. Esta fórmula básica, em alguns casos, é 

modificada ainda pelo fator Y - de repasse de certos custos adicionais, pelo fator K, criando recursos para 

programas especiais de investimentos e outros, próprios a cada tipo de indústria».  
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um período de cinco anos, exigindo-se dos comissários comprovação de 

capacidade técnica e experiência na área de atuação. Além da energia elétrica, 

este órgão Regulador atua também nas áreas de gás e petróleo. 

 E no âmbito Estadual, funcionam as Public Utility Commissions, e seus 

membros (para a Califórnia) precisam ser eleitores no respectivo Estado e não 

podem possuir qualquer interesse econômico nas companhias sob jurisdição da 

Comissão. Em 13 Estados, os membros do órgão Regulador estadual são 

eleitos. Além da energia elétrica, as PUCs controlam todas as demais utilidades 

públicas no respectivo Estado, e em todos os casos a agência é totalmente 

independente, tanto do Legislativo quanto do Executivo, sendo que de suas 

decisões, não cabe nenhum recurso administrativo e possuem poderes de uma 

Corte de direito.  

 Além das agências Reguladoras de serviços públicos, existem nos 

Estados Unidos, também, outras agências para a defesa dos usuários. Tais 

agências não possuem poder de decisão, mas conduzem investigações e 

representam os usuários perante as PUCs, referente a todos os tipos de utilidade 

pública. 

 A legislação define as responsabilidades na área de energia elétrica, 

dando competência à Federal Energy Regulatory Commission - Ferc, para 

conceder o licenciamento de represas, usinas e linhas de transmissão; para a 

fixação do valor das tarifas de transmissão, venda e interconexões da rede de 

distribuição; para o controle de fusões, e  para a emissão de regulamentos na 

área de sua jurisdição. Com uma exceção, a Ferc não cuida da regulamentação 

das tarifas de energia elétrica para o usuário final. 

 No âmbito estadual, as Public Utilites Commission – PUCs, têm 

responsabilidade para fixar a tarifa para o usuário final, os níveis de serviços, 

os financiamentos e a segurança, relativos à energia elétrica, gás, água, telefone 

e ferrovias, mantendo estrutura para atendimento das reclamações dos usuários, 
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principalmente as reclamações referentes a tarifas, faturamento, qualidade de 

serviço e segurança. 

 A manutenção da concorrência é facilitada pelo grande número de 

fornecedores de energia elétrica e a severa atuação antitruste por parte da 

Justiça. Os principais mecanismos do controle da concorrência, por parte das 

agências Reguladoras, são: aprovação de novas emissões de ações, aprovação 

para fusão, necessidade de aprovação para alienação ou transferência de plantas 

operacionais, e o poder de exigir processos competitivos no fornecimento do 

serviço. 

 Em todos os Estados, as tarifas de energia elétrica são determinadas pelo 

retorno permitido ao investimento.85Dentro da respectiva área de atuação, os 

órgãos Reguladores para definição da taxa de retorno utilizam sua própria 

definição sobre o que constitui investimento, obrigando as companhias a 

adotarem procedimentos contábeis padrão, quando então as Comissões, com 

auxílio de peritos independentes, garantem a objetividade e a transparência da 

contabilidade. 

 No controle de qualidade e de preços, no caso de energia elétrica, 

normalmente se incluem na definição destes pela agência Reguladora, os 

seguintes itens: a precisão dos medidores, níveis aceitáveis de tensão, padrão 

de segurança, prioridade de atendimento durante emergências de falta de 

 
85 Durante a primeira experiência brasileira na concessão de serviços públicos, as tarifas também eram fixadas 

com base no retorno, necessário, ao capital investido. Na fixação do valor das tarifas, eram levados em conta 

os investimentos, a depreciação dos equipamentos, projetos. Entretanto, devido ao excepcional poder de 

demonstrar prejuízos contábeis e investimentos desnecessários, e a falta de estrutura fiscalizatória, nunca foi 

possível ao poder concedente estabelecer, com justiça, o real valor das tarifas. Na atual legislação de concessão 

de serviços públicos, este problema não existe, pois hoje o valor da tarifa deve ser aquele representado pelo 

valor da menor tarifa, vencedora do processo licitatório. Este valor deve representar o retorno necessário ao 

investimento e para a atualização tecnológica, com o objetivo de atender às necessidades do consumidor, com 

eficiência, regularidade, segurança e principalmente com tarifas módicas. As alterações de tarifas, que 

necessariamente existirão, deverão ser para possibilitar a atualização monetária do valor inicial. Com isto, o 

concessionário não poderá, no processo de licitação, oferecer um valor para a tarifa, abaixo da realidade, para 

posteriormente pleitear seu reajuste. 
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energia, regras de faturamento e canais para reclamações dos usuários (op. cit., 

nota 1, p.24 segts). 

 

c. Na Suíça, a iniciativa privada atua na geração de energia elétrica, sendo 

que a Constituição permite ao Estado a reserva do monopólio quando a geração 

de energia for proveniente de fonte nuclear (op. cit., nota 1, p.145 segts). 

 A Justiça Administrativa é a autoridade máxima para a resolução dos 

conflitos envolvendo o Departamento Federal de Transportes e Energia, (órgão 

de controle encarregado da supervisão da geração, transmissão e distribuição 

de energia elétrica) e as companhias. As concessões são outorgadas pelos 

respectivos departamentos, levando-se em conta o interesse público; os 

regulamentos das concessões são definidos pela legislação própria, e os 

detalhes técnicos são definidos pelos contratos de concessão. 

 A comissão especial para exportação de energia é a responsável para 

regular o mercado, autorizando ou limitando a exportação de energia. A 

supervisão e a medição técnica é de competência da Associação Suíça de 

Eletrotecnologia, sendo que os governos Kantonais detêm poderes para influir 

na regulamentação das companhias energéticas. A concorrência é garantida 

através do controle de exportação de energia e todas as companhias são 

obrigadas por lei, a aceitar a energia elétrica dos cogeradores pelo mesmo preço 

pago à rede nacional. A exportação de energia é autorizada somente 

comprovando-se que não há, naquele momento, necessidade de uso no próprio 

país, sendo que a intenção de exportar eletricidade acima de 10M W deve ser 

adredemente publicada, e a companhia é obrigada a pagar ao governo uma taxa 

para cada KW exportado e vender no exterior a preços nunca menores dos do 

mercado doméstico (op. cit., nota 1, p.49 segts). 
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3. SANEAMENTO BÁSICO 

 

  Os serviços de água e esgoto têm sido quase sempre de responsabilidade 

dos Governos municipais, sendo bastante rara a participação da iniciativa 

privada na construção dos sistemas sanitários. Entretanto, atualmente, está 

ficando comum a participação privada nos sistemas públicos já existentes. 

 

a. No Reino Unido, a privatização do sistema de água e esgoto ocorreu a 

partir de 1989, contando atualmente com aproximadamente 75% do 

fornecimento dos serviços nas mãos da atividade privada. O controle público 

deste setor é realizado pela agência, para os serviços de água, encarregada de 

supervisionar o cumprimento das concessões. Existem também outras agências 

envolvidas com o controle de fornecimento de água e questões referentes à 

poluição e a padrões ambientais e de saúde (op. cit., nota 1, p.73 segts). 

 A agência Reguladora tem definida por lei as seguintes 

responsabilidades: garantir a correta execução das funções concedidas, facilitar 

a concorrência, proteger o consumidor quanto ao preço, ao suprimento e a 

qualidade do produto, promover a economia e a eficiência, e garantir a 

manutenção da saúde financeira das concessionárias. 

 Em razão da própria natureza do serviço, são limitadas as possibilidades 

de introduzir concorrência no suprimento de água; contudo, o ente Regulador 

compara, entre os fornecedores, o desempenho e os custos do serviço para fixar 

o valor da tarifa do serviço.  

 E a Monopoly & Mergers Commission pode proibir fusões de 

companhias de água quando tal procedimento diminuir a visibilidade 

comparativa, método utilizado para fomentar a competitividade entre as 

empresas. A partir de 1992, e com poderes adicionais, o órgão Regulador pôde 
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autorizar o suprimento de água para grandes consumidores, com base 

competitiva e dentro de uma mesma região (op. cit., nota 1, p.73 segts).  

 

b. Cerca de 70% dos serviços de água e esgoto na França são operados pela 

iniciativa privada, geralmente sob contratos municipais. As regras em cada caso 

são fixadas em contrato firmado pela municipalidade, competente para 

determinar, especificadamente, as condições de fornecimento do serviço e as 

tarifas. Não há fórmulas padrão para as tarifas públicas; a determinação é 

essencialmente política, considerando preços históricos e aplicando repasse de 

custos de mão de obra. A legislação prevê quatro tipos básicos de contrato: 

Gerenciamento, no qual a empresa privada apenas opera as instalações 

municipais, remunerando-se pelo valor calculado com base no trabalho 

executado, sendo que a municipalidade continua responsável por todos os 

investimentos necessários; Contrato incentivado, semelhante ao de 

gerenciamento, mas com uma característica, contém cláusulas de incentivo 

para o desempenho e a produtividade; Contrato de franquia, em que a empresa 

é remunerada pelo município com a participação nos resultados, sendo 

responsável pelos investimentos de renovação e de extensão, os quais, no final 

do contrato, revertem para a municipalidade; Plena concessão são contratos 

com prazo de duração de 20 a 30 anos, nos quais a empresa privada constrói, 

adquire ou opera as instalações e fornece água pelo valor previamente fixado e 

periodicamente reajustado, sendo que no fim do contrato, revertem ao 

município todos os investimentos (op. cit., nota 1, p.73 segts). 

 Não há controle específico, além das proibições de formação de 

monopólios. Os preços são determinados conforme cada contrato firmado pela 

municipalidade, e, na maioria das vezes a tarifa é determinada pela prefeitura. 

Normalmente, o município assume a responsabilidade econômica pelos fatores 

imprevistos no contrato, tais como: implementação de novos padrões 
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ambientais. O Ministério do Interior presta assistência técnica às prefeituras na 

negociação e na fiscalização dos contratos, fornecendo inclusive modelos de 

contrato padrão. Em todas as concessões, não apenas no setor de água e esgoto, 

a lei e os termos dos contratos dão à autoridade competente amplos poderes 

para controlar a qualidade do serviço prestado, podendo impor várias 

penalidades: pecuniárias, coercitivas e rescisória (op. cit., nota 1, p.73 segts). 

 

4. TRANSPORTE FERROVIÁRIO 

 

 A ferrovia é uma das mais antigas modalidades de serviços públicos. 

Iniciadas, originalmente, com capital privado, as ferrovias já representaram o 

setor mais importante de transportes e continuam a exercer papel preponderante 

nos transportes de produtos agrícolas, mineração, aço e cimento (op. cit., nota 

1, p.86). 

 

a. Nos Estados Unidos, os serviços de transporte ferroviário, cargas e 

passageiros, são operados pela iniciativa privada, sob controle público. 

Excepcionalmente, algumas ferrovias, em alguns poucos Estados, são 

consideradas de interesse público e sem rentabilidade adequada para um 

empreendimento privado. A crescente concorrência com outras modalidades de 

transporte e as pressões de sindicatos no sentido de preservar práticas 

anticompetitivas, levaram, nos anos 60-70, a uma situação falimentar várias 

ferrovias do leste dos Estados Unidos. Demonstrando interesse em preservar o 

transporte ferroviário de cargas, considerado estratégico, houve intervenção 

estatal, que durou aproximadamente 10 anos, resultando, posteriormente, na 

reprivatização, implementada no fim dos anos 80 através de leilão público em 

bolsa de valores (op. cit., nota 1, p.91 segts). 
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 O principal órgão Regulador é a Interstate Commerce Commission, que 

atua em nível interestadual com seus cinco membros nomeados pelo Presidente 

da República e confirmados pelo Senado. No âmbito Estadual, o controle é 

exercido pelas respectivas Public Utility Commission, ou órgãos 

correspondentes. O controle na área interestadual relaciona-se com a aprovação 

de tarifas interestaduais, autorização para descontinuação do serviço, fusões 

entre companhias, reclamações dos usuários. O transporte ferroviário de 

passageiros é isento, por lei, de qualquer controle econômico. O Staggers Rail 

Act, de 1980, substituiu o rígido controle de tarifas pelo estímulo à 

concorrência, eliminando a prática de aumentos generalizados e simultâneos. 

A lei dividiu o mercado de transportes para fins de controle em duas áreas 

distintas: as regiões onde a ferrovia domina o mercado e aquelas outras regiões 

onde existe concorrência de fato. Desta forma, o controle das tarifas ficou 

limitada às regiões onde a respectiva ferrovia domina o mercado e nestas 

regiões a tarifa ficou limitada por um percentual do custo da operação (op. cit., 

nota 1, p.95). 

  

5. TELECOMUNICAÇÕES 

 

 Considera-se neste estudo (países pesquisados), como parte da rede 

básica, os serviços de telefonia fixa e os circuitos de rede privada para 

comunicação de voz ou dados. O serviço é caracterizado pelos altos 

investimentos já existentes na rede fixa de cobre e fibra ótica, e a rápida 

evolução das telecomunicações por frequência e por satélite. Os serviços, 

normalmente, são prestados por companhias independentes, que utilizam a rede 

básica de telecomunicações para serviços diferenciados, como: 

teleconferências, acesso a bancos de dados, videotexto, correio eletrônico, 

processamento remoto de dados e outros. A prestação destes serviços pelas 
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companhias telefônicas, proprietárias das redes físicas de comunicações, é, 

frequentemente, um dos pontos de contestação entre as agências Reguladoras e 

as companhias. As comunicações básicas de voz e de dados são regulamentadas 

separadamente das demais e, em alguns casos, trata também separadamente os 

serviços locais, interestaduais e internacionais. As companhias das redes 

básicas estão sofrendo concorrência cada vez maior das várias empresas 

prestadoras de serviços de telecomunicações na modalidade móvel e 

potencialmente de TV a cabo, com redes fixas paralelas às de telefonia (op. cit., 

nota 1, p.100). 

a.  Em 1982, no Reino Unido, foi declarada privatizável a British Telecom 

e efetivamente privatizada em 1984, com a venda de 50,2% das ações. Existem, 

hoje, 121 companhias privadas de telecomunicações sujeitas à regulamentação 

pela autoridade pública; destas, 118 são empresas de TV a cabo, das quais 11 

já oferecem aos usuários serviços de telefonia (op. cit., nota 1, p.111). 

 O controle público é exercido pela agência de telecomunicações Office 

of Telecommunications – OFTEL, que detém poderes para supervisionar o 

cumprimento da licença e para modificá-la de comum acordo com o licenciado. 

Tanto o licenciado como a agência para telecomunicações podem recorrer à 

Monopoly & Mergers Commission no caso de conflito. 

 A legislação determina as seguintes responsabilidades da agência 

Reguladora de telecomunicações: garantir que a demanda razoável seja 

atendida, incluindo os telefones públicos, os serviços de emergência, de 

informações e telefonia rural; fomentar a concorrência e proteger o consumidor 

em termos de preço, qualidade e variedade de serviços; promover a pesquisa e 

o desenvolvimento do setor. 

 Para fomentar a concorrência, qualquer interessado, a partir de 1991, 

pode construir sua própria rede básica, com acesso garantido à rede da British 

Telecom, exigindo  apenas capacitação técnica e financeira do proponente. Para 
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facilitar o desenvolvimento da concorrência, a autoridade pública está 

restringindo a atuação do antigo monopólio da British Telecom, que se encontra 

proibida de atuar diretamente em telefonia móvel e por TV a cabo. 

 O setor mais estimulado para a concorrência é o mercado das ligações 

interurbanas e internacionais; sendo que a concessionária Mercury, com apenas 

2% das linhas, já capta mais de 25% de todas as receitas internacionais, e no 

mercado de Londres, capta mais de 50% de todas as receitas de 

telecomunicações telefônicas. Em razão das vantagens oferecidas aos usuários 

de ligações internacionais, a Mercury é atualmente a empresa que presta com 

exclusividade o serviço para as 24 das 25 maiores companhias Londrinas. 

 Estão sujeitos ao controle de preços pela agência Reguladora de 

telecomunicações os serviços de aluguel de linha, ligações nacionais e 

internacionais, e taxas de instalações; não são controlados o valor das ligações 

de telefones públicos, as linhas dedicadas, os equipamentos, o telex e outros. O 

critério básico adotado é o reajuste normal pelo Índice de Preços a Varejo 

(inflação) e aplicado um redutor de custo real, definido com antecedência. O 

redutor é definido pela agência Reguladora, com base em detalhada modelagem 

evolutiva dos diversos custos envolvidos e sua projeção para os próximos anos. 

Para exemplificar a aplicação deste redutor, basta lembrar que, em 1992, o 

índice de redução foi de 7,5% para o aluguel de linha, ligação local, interurbana 

e internacional. Neste sistema, a taxa de retorno não é limitada ou considerada.   

 Em consequência dos controles, os preços reais da British Telecom 

caíram 26% desde a privatização, em 1984, e, apesar da queda dos preços, no 

período de 1985-1991, a lucratividade da empresa aumentou em 83,3%. 

 A agência para telecomunicações atende e responde, individualmente, às 

reclamações dos usuários, sendo que a primeira reclamação é enviada à 

companhia telefônica para responder, e se o problema não tenha sido resolvido, 

o caso é analisado pelo próprio OFTEL. Exige-se dos concessionários a 
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definição explícita de padrões de qualidade dos serviços, e que seja rápido e 

eficiente o procedimento de atendimento das reclamações, bem como a plena 

informação aos usuários sobre seus direitos (op. cit., nota 1, p.110 segts). 

 

b.   As telecomunicações, nos Estados Unidos, são inteiramente privadas, 

porém monopolizadas e intensamente reguladas pela autoridade pública. A 

desregulamentação iniciada pelo Governo federal, na década de 70, e sua 

evolução aumentaram significativamente o número de participantes no 

mercado; enquanto uma única empresa prestava serviços de telefonia 

interurbana, nos anos 60, hoje o mesmo serviço é oferecido por dezenas de 

companhias privadas (op. cit., nota 1, p.118). 

 A Federal Communications Commission é o principal órgão Regulador, 

atuando em nível interestadual. Seus membros são nomeados pelo Presidente 

da República e confirmados pelo Senado, e a regulamentação estadual está a 

cargo das Public Utilities Commission, com seus membros nomeados pelo 

governador e aprovados pelos respectivos Senados. No âmbito federal, a 

legislação determina que as comunicações estejam disponíveis aos cidadãos, 

sejam rápidas e eficientes, nacional e internacionalmente, com facilidades 

adequadas e custo razoável.  

 No âmbito estadual, o órgão de controle tem competência para o controle 

das tarifas e o nível de serviço de comunicações dentro das respectivas áreas. 

 A principal força da abertura das telecomunicações à livre concorrência 

foi a Antitrust Division do Departamento de Justiça, que, por meio de um 

processo judicial, conseguiu, em 1982, um acordo com a American Telephone 

and Telegraph Company, aprovado pela Corte, sobre a desmonopolização do 

setor. A maior empresa privada do mundo na época (AT&T) concordou em 

separar-se em sete empresas regionais de serviços básicos de telefonia; e em 

restringir suas próprias atividades à telefonia de longa distância e internacional, 
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enquanto as sete empresas regionais ficaram restritas à telefonia local. A partir 

dos anos 80, a FCC permitiu a entrada de várias empresas na telefonia de longa 

distância e na internacional. 

 O controle de preços, tanto pela Federal Communications Commission 

quanto pelas respectivas PUCs, nos Estados, tem sido tradicionalmente 

baseado no conceito de taxa de retorno. Considerando as desvantagens deste 

método, adotou-se, nos fins dos anos 80,  a positiva experiência inglesa86para 

os serviços de telefonia de longa distância;  e quanto às tarifas locais, continuam 

basicamente sob controle da taxa de retorno (op. cit., nota 1, p.118 segts). 

 

6. TELEFONIA MÓVEL 

  

 Considera-se, neste estudo, como telefonia móvel, todos os serviços que 

permitam comunicação de voz -excluídos os serviços de rádio chamada-, que 

permitam a mobilidade do usuário nos âmbitos urbano e regional, e a utilização 

de frequência exclusiva para cada usuário. Na maioria dos casos, a telefonia 

móvel utiliza o conceito celular, no qual o sistema acompanha a movimentação 

do usuário entre várias células existentes, transferindo-o, automaticamente, de 

uma para outra (op. cit., nota 1, p.133). 

 

 
86 COUTINHO, Luciano G. pp.114-5. (RPI-X%, em que RPI significa reajuste pelo índice de preços de varejo 

-inflação- e X um redutor de custo real definido com antecedência. Sendo que o redutor X é definido pelo 

órgão controlador com base em detalhada modelagem de evolução dos vários custos envolvidos e sua projeção 

para os próximos anos. O redutor X precisa ser atingido pela companhia na cesta de serviços como um todo, 

mas sujeito ainda a redutores parciais que precisam ser atingidos em certos serviços mais importantes. Esta 

provisão limita o direito da companhia de aumentar alguns serviços enquanto reduz outros. Em 1992, o redutor 

global para a British Telecom foi de 7,5% para uma cesta de serviços compreendidos em aluguel de linhas e 

ligação local e interurbano. Apesar dos controles, e da redução dos preços para favorecer novos competidores, 

conseguiu retornos ao investimento considerados maiores que o esperado, sendo que, em 1991, ficou em 

22,4%.) 
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a.  No Reino Unido, desde o início dos serviços de telefonia móvel, o 

serviço tem sido operado exclusivamente pela iniciativa privada. 

         Os serviços de telefonia móvel dependem de licença do Ministério do 

Comércio e Indústria, mas não estão sujeitos a regulamentação econômica. Não 

há exigências específicas quanto ao serviço de telefonia móvel, além das 

limitações técnicas e de nível de serviços, determinadas na própria licença. Os 

preços são determinados pela livre concorrência, e o órgão Regulador é 

responsável para garantir que as condições da licença outorgada ao operador 

sejam cumpridas, principalmente em questões de qualidade de serviço (op. cit., 

nota 1, p.134 segts). 

 

b. A telefonia móvel, nos Estados Unidos, é fornecida inteiramente pela 

iniciativa privada, tanto pelas companhias telefônicas locais, quanto pelas 

companhias especializadas  em telefonia móvel, as quais atravessam os limites 

regionais da telefonia fixa. 

 A estrutura institucional de controle é a mesma, em princípio, do caso da 

telefonia fixa. Em sua grande maioria, entretanto, não impõe qualquer controle 

econômico às companhias de telefonia móvel, além da licença inicial de 

funcionamento. 

 A entrada no mercado de telefonia móvel está, na maioria dos Estados, 

sujeita a licença da respectiva Public Utilities Commissions, sendo que o 

procedimento tem como propósito garantir o atendimento adequado ao 

mercado, mas limitando o número de prestadores em cada mercado regional. 

Alguns Estados, no entanto, não limitam o número de companhias. Em todos 

os mercados de telefonia móvel, a autoridade pública garante o acesso das 

companhias independentes à rede fixa da companhia telefônica local, em plena 

igualdade de condições com seu próprio serviço de telefonia móvel. Em poucos 
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Estados, as tarifas são aprovadas pela PUC, com base no retorno do 

investimento. 

 Nos Estados que controlam as tarifas de telefonia móvel, existem, 

normalmente, padrões de qualidade fiscalizados pela PUC. Nos demais 

Estados, o usuário tem o direito de recurso à própria PUC ou a órgãos de 

proteção ao consumidor, mas a qualidade e a cobertura do serviço dependem 

principalmente da competição no mercado (op. cit., nota 1, p.136). 
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CAPÍTULO  X 

ENTE REGULADOR 

 

SUMÁRIO: 1. Ente Regulador nas concessões. 2. Normas regulamentadoras. 

3. Criação de um Ente técnico. 4. Características do Ente Regulador. 5. Órgãos 

de condução e fiscalização. 6. Associação dos usuários. 7. Representação dos 

usuários. 8. Defesa dos direitos dos usuários. 9. Audiência pública. 10. 

Participação dos Estados e Municípios. 11. Sistemas de controle. 12. Dever de 

informação das concessionárias. 13. Resolução dos conflitos. 14. Ética dos 

Entes Reguladores. 

  

 

1. ENTE REGULADOR NAS CONCESSÕES87 

 

 As mudanças implementadas pelas Emendas à Constituição, visando a 

tornar possível à iniciativa privada a gestão de serviços públicos, representam, 

na verdade, um marco inicial para a criação de normas para regulamentar o 

modo de prestação dos serviços concedidos, para que o investidor privado 

obtenha o devido lucro em seu negócio, e os usuários, o serviço adequado com 

tarifas módicas.  

 Cada um dos serviços públicos (energia elétrica, telefonia, combustíveis, 

ferrovias e rodovias, gás, saneamento básico, coleta de resíduos sólidos, 

transporte coletivo e outros...) será individualmente regulamentado pelo 

Legislativo, de forma que a concessionária tenha uma linha mestra para atuar e 

que esta regulamentação sirva também de parâmetro para avaliar o grau de 

 
87 Constituição Federal, art. 21- Compete à União:...  XI- explorar, diretamente ou mediante autorização, 

concessão ou permissão de serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização 

dos serviços, a criação de um órgão Regulador e outros aspectos institucionais; (...)  O §único do art. 30 da 

Lei das concessões estabelece que «A fiscalização do serviço será feita por intermédio de órgão técnico do 

poder concedente ou ...». Portanto, este capítulo tem como pressuposto apresentar ao poder concedente da 

União, dos Estados e dos Municípios, um modelo a ser seguido na estruturação do necessário órgão técnico 

fiscalizador e Regulador, cuja função é de importância indiscutível nas concessões de serviços públicos. A 

competência do órgão técnico Regulador é restrita ao poder concedente, União, Estados e Municípios. 
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eficiência e do atendimento aos objetivos da gestão privada em serviços de 

interesse coletivo. 

 O Brasil viveu uma experiência similar quando a atividade privada 

atuava na geração, transporte e distribuição de energia elétrica, e também no 

sistema de telefonia. Naquela época, Oswaldo Aranha Bandeira de Melo 

enfatizava que «... o serviço exercido por concessão, em regra, tem seu fim 

deturpado pelo concessionário, o qual procura satisfazer quase que 

exclusivamente suas ambições gananciosas, em detrimento do bem-estar 

coletivo - razão de ser do serviço. Demais, a fiscalização do Poder Público, 

contra abusos dos concessionários, é muito difícil e dispendiosa, pois estes 

procuram estabelecer o máximo de transtornos à ação do Poder Público, 

procurando, por todos os meios, fugir à sua interferência controladora» (RF 

1941, v.87/13-26). 

 Com a volta das concessões, o Poder Público, antes de abrir algum 

serviço público à iniciativa privada, deve regulamentá-lo, por lei, conforme 

dispõe o artigo 29 da Lei das concessões e o inciso XI do art. 21 da Constituição 

Federal.  

 A ulterior normatização do serviço concedido impõe o reajuste da tarifa, 

para mais ou para menos, quando o poder concedente cria, altera ou extingue 

qualquer encargo legal, após a apresentação da proposta vencedora, quando 

comprovado seu impacto, tornando necessário o restabelecimento do inicial 

equilíbrio econômico-financeiro, conforme parágrafo 3º. do art. 9º. da Lei de 

Concessões. Por isso, qualquer outra obrigação que o poder concedente 

imponha ao concessionário após a apresentação da proposta ou após a 

assinatura do contrato de concessão, dará margem ao pedido de atualização da 

tarifa.  

 Outra questão que surgirá, refere-se à atualização tecnológica do serviço 

e à ampliação da rede de atendimento. Não obstante os parágrafos 1º. e 2º. do 
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artigo 6º. da Lei das concessões consignarem, expressamente, como obrigação 

do concessionário a prestação do serviço adequado e a atualidade do serviço, 

compreendidas como «modernidade das técnicas, do equipamento e das 

instalações e sua conservação, bem como a melhoria e a expansão do serviço», 

a concessionária vai pleitear um reajuste das tarifas quando for solicitada a 

expansão do serviço. Isto não ocorrerá quando, expressamente, estiver 

consignado no contrato de concessão, que a tarifa arrecadada será aquela 

suficiente para o cumprimento de todas as exigências da lei, das normas 

técnicas, bem como para atualização e expansão dos serviços. 

 Além da necessária regulamentação que exige a própria lei das 

concessões, o poder concedente implementará a efetiva concorrência entre as 

concessionárias. A concorrência entre os fornecedores de serviços é política 

das mais salutares para o atendimento efetivo dos fins públicos do serviço 

concedido. Em todas as áreas, existe a possibilidade da concorrência, seja 

direta, quando dois concessionários atuarem na mesma região, seja indireta, 

pela comparação de desempenho e de eficiência entre dois ou mais 

concessionários, que embora atuando em áreas distintas, faculte a visualização 

do atendimento dos objetivos legais, para impor correções e alterações nas 

tarifas.  

 A concorrência é possível também no fornecimento de energia elétrica, 

conforme prevê a Lei n. 9.074/95, no artigo 16: «É de livre escolha dos novos 

consumidores, cuja carga seja igual ou maior que 3.000 KW, atendidos em 

qualquer tensão, o fornecedor com quem contratará sua compra de energia 

elétrica». Sendo que, após oito anos da publicação da Lei, o poder concedente 

poderá diminuir estes limites. Bem oportuno lembrar que, no Reino Unido, este 

limite está fixado em 1MW, estando prevista a redução deste limite para 

beneficiar a livre concorrência no mercado supridor de energia elétrica.   
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 No setor de telefonia, a concorrência é medida que se impõe para o 

alcance dos objetivos do Poder Público. Em recente seminário sobre 

concessões e parcerias, realizado na cidade de Ribeirão Preto, uma empresa 

multinacional de telecomunicações apresentou equipamento telefônico celular 

residencial, próprio para concorrer com a empresa fornecedora destes serviços 

por linha física. E ainda na área de telefonia celular móvel, a concorrência entre 

duas concessionárias, na mesma região, tende a diminuir o valor das tarifas para 

o consumidor e propiciar o aumento da qualidade dos serviços oferecidos. 

 A possibilidade ou mesmo a necessidade da livre concorrência no 

fornecimento de tais serviços não é suficiente para alcançar os fins que se 

espera das concessões. A norma Reguladora impossibilitará ou dificultará as 

fusões e incorporações de empresas que visem a dominar o mercado de uma 

determinada região ou a dificultar a comparação dos serviços, com outras 

concessionárias, em termos de tarifas, eficiência e outros requisitos legais.  

 A reestruturação dos serviços públicos concedidos, matéria enumerada 

no capítulo III, da Lei n. 9.074/95, prevê no inciso II, de seu art. 26: «Exceto 

para os serviços públicos de telecomunicações, é a União autorizada a: II- 

aprovar cisões, fusões e transferências de concessões...).  Na hipótese da 

existência do monopólio privado no fornecimento de serviços, o poder 

concedente deverá ter mecanismos legais para desmembrar as atividades da 

empresa, como ocorreu nos Estados Unidos, com a divisão da AT&T, em 1984. 

 

2. NORMAS REGULAMENTADORAS 

  

 As normas Reguladoras dos serviços públicos, abertos à gestão privada, 

e de outros que o Poder Público possa inserir neste elenco,  atenderão a certos 

objetivos, dentre os quais elencamos os seguintes: a) proteger os direitos dos 
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consumidores; b) promover a competitividade entre os concessionários; c) 

promover o livre acesso do usuário ao serviço com qualidade, continuidade, 

eficiência,  igualdade, confiabilidade, e à não discriminação entre usuários; d) 

homologar tarifas justas e razoáveis; e) atualizar constantemente o serviço; f) 

controlar, fiscalizar, sem que haja ingerência política nos órgãos técnicos 

encarregados de promover a fiscalização; g)  manter o equilíbrio econômico-

financeiro do contrato. 

 Cada serviço concedido exige uma norma que regule as relações que 

envolvem o poder concedente, o usuário e o concessionário, com o objetivo de 

harmonizar os fins esperados destas atividades, ou seja, a continuidade dos 

serviços com tarifas justas e razoáveis, qualidade e eficiência nos serviços. 

  

3. CRIAÇÃO DE UM ENTE TÉCNICO 

 

 É necessária a criação de um Ente técnico para supervisionar o 

atendimento dos objetivos elencados nas normas Reguladoras e naquelas 

diretrizes específicas inseridas individualmente em cada contrato de concessão, 

conforme parágrafo único do artigo 30, da Lei n. 8.987/95.  

 O Ente técnico a ser criado pelo legislador possuirá competência para 

atuar de acordo com as normas Reguladoras dos serviços. Sua competência 

vincular-se-á às atividades de controle e de fiscalização das concessionárias 

para o atendimento dos objetivos elencados na lei.  

 Em razão do preceito Constitucional estampado no inciso II do art. 5º. 

que prescreve: «ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 

senão em virtude de lei», deixa claro que tanto a regulamentação dos serviços, 

como a criação de um órgão técnico para fiscalizar o cumprimento dos 
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objetivos esperados pela concessão de serviços devem ser criadas por lei, que 

atribuirá a competência, os limites e as responsabilidades. 

 Dentro dos limites de sua competência, podemos elencar alguns, como: 

a prestação de serviço adequado pelo concessionário; o atendimento aos 

direitos dos usuários; a política tarifária; a prevenção de condutas 

anticompetitivas; o respeito e o cumprimento das normas legais, 

regulamentares e contratuais; a solução das controvérsias; e o poder-dever de 

intervir na concessão, aplicando as penalidades legais e contratuais. 

 Apesar de todas estas funções, em rol exemplificativo, o Ente Regulador 

não será o exclusivo defensor dos usuários, dos concessionários ou dos 

interesses do poder concedente. Sua função é mais ampla, ou seja, terá por 

finalidade o bem-estar da coletividade e o atendimento aos fins propostos pela 

normatização dos serviços.  

 A fiscalização dos serviços não é tarefa exclusiva dos Entes Reguladores. 

Participam deste poder-dever também os Estados, os municípios e os usuários, 

estes, individualmente ou representados por associações ou outras entidades 

que velem pelos interesses da coletividade, seja quanto aos serviços 

propriamente ditos, seja referente a interesses difusos.    

 

4. CARACTERÍSTICAS DO ENTE REGULADOR88 

 
88 No delineamento básico das ideias elencadas neste capítulo, foram consultados os seguintes documentos: 

Ley de Regulación y control de los servicios públicos; Adaglio Alejandro. El rol del Estado en la prestacion 

de servicios publicos. Buenos Aires: R.A.P. (153) p.9-31. Branco, Plinio A. A regulamentação dos serviços 

públicos concedidos: a experiência da cidade de São Paulo. Revista Forense, 1941, n. 87/35-49. Cassagne Juan 

Carlos. La intervencion administrativa. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 1994. Cincunegui, Juan Bautista. La 

regulacion publica. Buenos Aires: Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública-R.A.P. (193) 

p.25-57. Collazo, Oscar Juan. De la delegacion en la prestacion de servicios o en la ejecucion de obras publicas 

a empresas privadas o mixtas mediante contratos de concesion. Su necesario control. Proposicion de medidas 

a adoptar. Buenos Aires: R.A.P. (149) p.7-27. ENRE - Ente Nacional Regulador de la Eletricidad, informe 

anual 1993/1994, v.I e II. Fiorincino, Bernabé. El Municipio y los servicios publicos. Buenos Aires: R.A.P. 

(198/5-8). Gordillo, Agustín. Organismos de control. Buenos Aires: R.A.P. (194) p.107-111. Melo, Oswaldo 

Aranha Bandeira de. Aspectos da regulamentação dos serviços públicos. Revista Forense, 1941, n. 87/21-34. 

Morais, Antão de. Serviço telefônico-expiração do prazo da concessão- fiscalização, fixação e revisão das 

tarifas-taxa de expansão do serviço. Revista de Direito Administrativo, 1957, n. 49/445-66. Zarate, Enrique 
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 Em vista da necessidade de regulamentação dos serviços públicos e da 

criação de órgãos técnicos do poder concedente para a fiscalização das 

concessões, neste capítulo, faremos uma abordagem sintética das principais 

funções de um órgão Regulador e fiscalizador a ser criado pelo legislativo. Na 

verdade, a abordagem que se segue tem suas raízes na lei de regulamentação e 

controle da Argentina, cujos antecedentes se remontam ao direito 

estadunidense, bem como às considerações de alguns doutrinadores que 

cuidaram do tema, sem deixar em segundo plano nossa legislação de concessão 

de serviços públicos e demais normas correlatas. 

 Todos os serviços públicos de interesse geral, explorados por empresas 

de capital privado, mediante concessão ou permissão, serão objeto de 

regulamentação89pelo Legislativo e controle pelo poder concedente, conforme 

dispõe o inciso I do artigo 29 da Lei das concessões de serviços públicos. 

Depois de regulamentados, o controle e a fiscalização dos serviços serão 

exercidos pelos   Entes Reguladores, ou órgãos técnicos do poder concedente, 

como prefere a Lei de concessões, no parágrafo único do artigo 30. O controle 

será exercido conforme o regime de cada serviço público concedido e de acordo 

com as competências que as respectivas leis de criação lhes outorguem. 

 O Ente Regulador será dotado de capacidade e independência para atuar, 

e gozar de autonomia financeira para exercer adequadamente suas funções. Sua 

 

Carlos. El Control de das concesiones de servicios públicos. Buenos Aires: 1937. Zanobini, Guido. L’esercizio 

privato delle funzioni e dei servici pubblici, in Primo Trattato completo di Diritto Amministrativo Italiano a 

cura di V.E. Orlando, v.2, parte 3, 1935, Milão.  Lei n. 8.987 de 14 de fevereiro de 1995. Lei n. 9.074, de 7 de 

julho de 1995.  

 
89 Ao poder concedente compete editar a lei regulamentar de suas concessões. A Lei n. 8.987, de 13 de fevereiro 

de 1995, traça os princípios básicos a serem atendidos nas concessões de serviços, conforme dispõe o parágrafo 

único do artigo 1º. desta lei: «A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios promoverão a revisão e 

as adaptações necessárias de sua legislação às prescrições desta Lei, buscando atender às peculiaridades das 

diversas modalidades dos seus serviços.» A Lei n. 9.074, de 7 de julho de 1995, estabelece normas para outorga 

e prorrogações das concessões e permissões de serviços públicos no âmbito federal. No Estado de São Paulo, 

a Lei  n. 7.835, de 8 de maio de 1992, dispõe sobre o regime de concessão de obras públicas, de concessão e 

permissão de serviços públicos.  
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autonomia financeira provirá da taxa de fiscalização, a cargo dos 

concessionários, taxa está suficiente para sua manutenção. Este encargo estará 

previsto no edital de licitação e nas normas regulamentares, salvo se o valor 

não representar impacto que afete o equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato. Confira o art. 9º. § 3º. da Lei das Concessões.  

 O órgão técnico do poder concedente, no exercício de polícia90 

administrativa, levaria a cabo todo ato que fosse necessário ou conveniente para 

conhecer a situação do concessionário e o cumprimento das normas 

regulamentares e leis aplicáveis à concessão, contratada com o concessionário. 

 No caso de descumprimento das normas contratuais, regulamentares e 

legais pertinentes aos serviços,  os usuários estão obrigados a levar ao 

conhecimento do Ente Regulador as irregularidades conhecidas, relativas ao 

serviço, para que o órgão técnico, tomando ciência dessa circunstância,  aplique 

as medidas concernentes para obter o cumprimento da lei e dos regulamentos, 

conforme incisos do artigo 7º. da lei das concessões. 

 As controvérsias ou questões suscitadas entre os usuários individuais ou 

as associações de usuários (art.29, inciso XII, da Lei das Concessões) e entre 

os concessionários estariam submetidas ao julgamento administrativo (art.23, 

inciso XV, da mesma Lei) pelos órgãos técnicos, sem prejuízo do direito de 

recorrer ao judiciário. Este poderia revisar o ato impugnado somente por 

motivo de legitimidade, e não por razões de mérito, conveniência ou 

oportunidade, ou em decorrência do interesse público. 

 

 

 

 
90 O CTN, define o poder de polícia no art. 78. Considera-se poder de polícia a atividade da Administração 

Pública que, limitando ou disciplinando direitos, interesses, ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção 

de fato, em razão do interesse público concernente ao exercício de atividades econômicas dependentes de 

concessão ou autorização do poder público... 
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5. ÓRGÃOS DE CONDUÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

 

 Os Entes Reguladores, ou órgãos técnicos91como prefere a lei, 

conduzidos por um colegiado com estabilidade funcional, designados pelo 

poder executivo, com prévio acordo do legislativo (nada impede, e seria bem 

melhor que os membros deste órgão fiscalizador fossem escolhidos mediante 

concurso público de provas e títulos), sujeitam-se às seguintes prescrições: ser 

brasileiro, idôneo e possuir capacidade técnica e jurídica, sobre a atividade que 

o Ente pretende regular; e ter antecedentes de trabalhos ou pesquisas sobre o 

controle de serviços públicos. 

 Toda vez que um dos membros do Ente Regulador for submetido a um 

processo ou questionamento administrativo sobre desvio de poder ou má 

condução de suas funções, automaticamente, seria suspenso do cargo até 

decisão final, e a renúncia do investigado não seria motivo para a suspensão 

das investigações e a aplicação das penalidades a que se encontrar sujeito, bem 

como a devida indenização pelos prejuízos que, com a sua ação ou omissão, 

tenha causado aos usuários ou ao próprio serviço concedido. 

 

6. ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS 

 

   Em cada Ente Regulador (de nível Federal, Estadual ou Municipal, de 

acordo com a competência do poder concedente), haverá uma comissão 

 
91 O anteprojeto de regulamentação da quebra do monopólio estatal do petróleo regula o funcionamento do 

Órgão Regulador - Departamento Nacional do Petróleo - DNP, que será o órgão que vai conduzir, regulamentar 

e fiscalizar o processo de concessão. Será uma autarquia, com autonomia administrativa, que se sustentará com 

taxas de fiscalização. A diretoria é colegiada e será auxiliada pelo Conselho Nacional de Política do Petróleo, 

que também será criado. No Estado de São Paulo, o Governador encaminhou para a Assembleia Legislativa  

projeto de lei que cria a comissão de serviços públicos de energia. O projeto propõe a criação de uma autarquia 

vinculada à Secretaria de Energia para regular, controlar e fiscalizar a qualidade do fornecimento dos serviços 

do setor energético. Também controlará os preços e tarifas e o atendimento ao usuário.  
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assessora, composta pelos representantes dos usuários ou associações de 

usuários que, em seu objeto social, esteja facultada a representação de seus 

associados ou usuários de um determinado município onde se prestem os 

serviços. A comissão assessora teria a função de intervir, obrigatoriamente, 

perante os organismos de controle, sempre que direta ou indiretamente estiver 

em pauta alguma questão referente aos serviços ou aos direitos dos usuários, 

bem como nos assuntos referentes à política tarifária, qualidade do serviço, 

procedimento de apuração de infração cometida por membro dos Entes 

Reguladores e, principalmente, nos procedimentos administrativos tendentes à 

aplicação de sanções aos concessionários pelo descumprimento de normas 

regulamentares ou oferta irregular de serviços. 

 

7. REPRESENTAÇÃO DOS USUÁRIOS 

 

 A intervenção dos Usuários ou de associação representativa de seus 

interesses seria obrigatória nos seguintes casos: a) quando afetar direta ou 

indiretamente uma pluralidade de usuários, por questões comuns de uma 

região, de um lugar, ou qualquer outra distinção que os agrupe; b) por 

modificações tarifárias, ou do regime tarifário; c) em decorrência de alterações 

de planos, programas, obras ou metas estabelecidas pela concessão; d) quando 

for o caso de outorga de novas permissões, concessões, ou modificações na 

concessão; e) nos casos de aplicação de uma sanção ao concessionário, ou 

quando se formular acusação a um membro de um Ente Regulador. Este rol, 

meramente exemplificativo, é ampliado de acordo com os direitos e as 

obrigações elencados, individualmente, em cada uma das normas 

regulamentadoras dos serviços. 

  Torna-se inviável cada um dos usuários ingressar com pedido para o 

reconhecimento de seus direitos. Por esta razão, é necessária a instituição de 
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um defensor dos usuários, que no exercício da representação, objetivando a 

proteção e a defesa dos direitos dos representados, atuar de ofício, exercendo a 

tutela dos interesses homogêneos, toda vez que chegasse a seu conhecimento 

uma circunstância que lesione, restrinja ou vulnere, de forma atual ou potencial, 

os direitos e os interesses dos usuários. Esta prerrogativa não exclui as demais 

pessoas jurídicas públicas, privadas ou instituições que tenham interesse 

legítimo ou simplesmente legitimação ativa para atuar na defesa destes direitos. 

 

8. DEFESA DOS DIREITOS DOS USUÁRIOS 

 

 Nas concessões, os direitos dos usuários são os reconhecidos na lei 

regulamentadora do serviço, na lei de defesa dos direitos dos consumidores92, 

bem como nas normas contratuais e nos regulamentos de cada serviço público.  

 Os Entes Reguladores não se constituem unicamente como organismos 

de defesa dos direitos dos usuários. Eles representam o interesse público, e o 

êxito destes fins é alcançado mediante a aplicação objetiva das normas que 

regulam, individualmente, cada serviço concedido. Os Entes Reguladores, na 

busca do fim público, promoverão, indistintamente, a defesa dos direitos dos 

concessionários, dos usuários, bem como a representação e a defesa do poder 

concedente, dentro das faculdades que lhes sejam atribuídas pelos estatutos 

legais. No exercício de seu mister, os Entes intervirão em toda questão que se 

lhes seja reclamada pelas partes. Atenderão às reclamações que lhes formulem 

os concessionários, decidindo conforme o regime legal de cada serviço, bem 

 
92 Lei n. 8.078/90 (C. Defesa do Consumidor). Art 22: «Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 

concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer 

serviços adequados, eficientes, seguros e, quando essenciais, contínuos. Art. 14: O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua 

fruição e riscos.» A concessionária estará isenta de responsabilidade quando provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste; e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 
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como a solução das questões que afetarem de forma individual ou coletiva os 

direitos dos usuários. 

  

9. AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 

 O Ente Regulador convocará audiência pública ou utilizará outros 

sistemas de consulta para conhecer a opinião dos interessados sobre projetos, 

regulamentos ou resoluções de caráter geral ou de uma determinada região ou 

cidade. 

 Na audiência pública, será parte toda pessoa física ou jurídica, privada 

ou pública, que invoque um interesse legítimo relacionado com a prestação dos 

serviços públicos envolvidos. 

 O procedimento administrativo de audiência sujeitar-se-á aos princípios 

da publicidade e acesso, irrestrito, dos interessados e do público em geral a todo 

o procedimento. Poderá o órgão dar assistência técnica e jurídica aos usuários, 

às associações e às entidades não governamentais que representem interesses 

de usuários, facultando a mais ampla participação de todos os membros da 

coletividade no processo de controle e na obtenção de informações fidedignas 

e comprovadas, sobre os serviços prestados pelo concessionário sob a 

responsabilidade de quem tenha a obrigação de efetuá-la. 

 Na audiência, onde se debatessem questões de interesse coletivo, atuaria 

o defensor do usuário ou a associação que fizesse esse papel, competindo-lhes 

a defesa de seus direitos frente ao Ente Regulador. No exercício de sua 

representação, o defensor do usuário terá a faculdade de:  requerer todo tipo de 

informação necessária para o bom exercício da representação, podendo, no caso 

de demora, reticência, falha na informação ou mesmo erro, dar a conhecer ao 
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Ente Regulador estas circunstâncias, para que o mesmo intime o concessionário 

a dar cumprimento satisfatório  ao requerimento. 

 

10. PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS 

 

 Os Estados, mediante convênio de cooperação com o poder concedente, 

participarão de forma complementar no sistema de controle e fiscalização dos 

concessionários que prestarem serviços em seus respectivos territórios, 

conforme preceitua o artigo 36 da Lei n. 9.074, de 7 de julho de 1995.  

 Os municípios, apesar da omissão da lei suprarreferida, podem, através 

de alguma entidade, firmar convênio de cooperação com o poder concedente. 

Esta possibilidade pode ser inferida da interpretação do parágrafo único do 

artigo 30 da Lei das concessões, que não veda a participação de organismo 

municipal em funções tão importantes como a fiscalização dos serviços no 

município onde a concessionária atua. 

 A participação dos Estados e dos municípios no sistema de fiscalização 

seria realizada pela atuação de um funcionário para os municípios ou de uma 

comissão para os Estados, que representariam os interesses deles, dos 

municípios e também a defesa dos direitos e dos interesses dos usuários do 

respectivo território. Referidas pessoas atuariam como membros integrantes 

das comissões assessoras e funcionariam em cada Ente Regulador, de forma 

obrigatória, toda vez que um tema se referir especificamente a qualquer aspecto 

relacionado com os usuários de uma determinada região ou cidade.  

 Os Estados ou municípios solicitariam aos Entes Reguladores a 

formação de convênios e assistência por meio dos quais se exerceria o controle 

na prestação do serviço público referente aos serviços prestados pelos 

concessionários, no que afetem os usuários e digam respeito aos respectivos 
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territórios. Nestes casos, atuariam como organismos delegados dos Entes 

Reguladores, ajustando suas funções e atividades de fiscalização aos 

regulamentos gerais e demais condições estabelecidas pelos organismos de 

controle. 

 No exercício da função de cooperação fiscalizatória, os representantes 

do Estado ou do município somente poderão agir para constatar o cumprimento 

ou descumprimento das obrigações dos concessionários, informando eventuais 

irregularidades, não podendo tomar medidas ou emitir resoluções, pois estas 

competem aos Entes Reguladores. 

 Os Estados ou municípios estabeleceriam centros de atendimento aos 

usuários, do município ou da região, e teriam como função assessorar, 

informar, divulgar e receber as reclamações e denúncias dos usuários, as quais 

seriam remetidas imediatamente aos Entes Reguladores, para conhecimento e 

providências. 

 

11. SISTEMAS DE CONTROLE 

 

 O sistema de controle das obrigações decorrentes das normas 

Reguladoras e dos contratos de concessões seria realizado pelo processamento, 

por parte dos Entes Reguladores, das informações obtidas dos usuários e das 

associações de defesa de seus direitos. Respeitando as leis dos regimes dos 

serviços, efetuariam controles permanentemente, periódicos ou esporádicos, 

com pessoal e meios técnicos próprios ou mediante contratação de auditoria 

especializada, para averiguar e comprovar o efetivo cumprimento das 

obrigações por parte dos concessionários. Confira o art. 31, inciso V, da Lei 

das Concessões. 
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 No exercício das funções de controle, os Entes Reguladores ou a entidade 

com eles conveniada, conforme parágrafo único do artigo 30,  teriam, dentre 

outras, as seguintes faculdades: a) instituir métodos de contabilidade e regras 

técnicas uniformes para os concessionários; b) propor formas, métodos e 

sistemas de  informações para o devido exercício  do controle; c) proceder às 

inspeções e auditorias contábeis, econômica, financeira e técnica; d) ter acesso 

à documentação contábil, econômica e financeira das concessionárias, de seus 

registros e dos próprios controles  referente aos serviços; e) propiciar a maior 

concorrência de ofertas, sempre debaixo de condições de qualidade, seriedade, 

eficiência; f) inspecionar as instalações das concessionárias, no intuito de 

assegurar a qualidade e a segurança dos bens e dos usuários; g) requerer 

análises e pareceres de auditoria técnica e consultoria especializada para medir 

a qualidade e a atuação das concessionárias com respeito à duração e à vida útil 

das instalações e do estado de manutenção a que são submetidas, conforme o 

prazo de concessão; h) requerer todo tipo de informação que seja considerada 

necessária ou conveniente para o exercício das funções de controle. 

 

12. DEVER DE INFORMAÇÃO DAS CONCESSIONÁRIAS 

 

 As concessionárias estão sujeitas, conforme prescreve o artigo 31 da Lei 

das concessões, a diversos encargos e, dentre estes, a obrigação de fornecer 

informações sobre os serviços prestados, sujeitando-se às seguintes 

prescrições: a) seriam apresentadas no prazo estipulado, sujeitando-se às 

consequências da sanção pelo descumprimento injustificado; b) a informação 

do concessionário  seria produzida de forma que possa existir compreensão e 

processamento técnico perante o Ente Regulador e os usuários. 

 Toda vez que o concessionário fizer um pedido de atualização de tarifas 

em razão de investimentos, ou qualquer outra causa necessária, firmará 
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declaração, com base em documentação e em informações que se coloquem à 

disposição do Ente Regulador. 

 Toda informação emanada do concessionário será submetida à 

comprovação mediante registro, pesquisas e informações supletivas por parte 

do Ente Regulador, auxiliado nesta tarefa por peritos ou técnicos, que prestarão 

informações sobre o assunto, para todos aqueles que demonstrem interesse 

legitimo, ou mesmo àqueles que tenham legitimação ativa para a defesa dos 

interesses dos usuários. 

  

13. RESOLUÇÃO DOS CONFLITOS 

 

 O modo amigável de solução das divergências contratuais, conforme 

previsto no inciso XV do artigo 23 da Lei das concessões, obriga o atendimento 

aos requisitos da ampla defesa e obediência aos princípios norteadores da Lei 

das concessões. O poder concedente instituirá procedimentos eficazes para 

prevenir e solucionar eventuais conflitos, de forma a proteger os direitos e as 

garantias dos usuários, do próprio concedente e também do concessionário. 

 No procedimento administrativo de solução de conflitos entre o 

concessionário, os usuários e o órgão Regulador, levar-se-á em conta a solução 

dos seguintes problemas, exemplificativamente: a) erros de fatura; variação de 

tensão (caso de energia elétrica); poder calorífico (no caso de fornecimento de 

gás canalizado); salubridade (no caso de fornecimento de água); rapidez, 

segurança e eficiência (no caso de telefonia);  b) o ressarcimento pelos danos 

ocasionados aos usuários; o não atendimento dos objetivos enumerados nas leis 

e nos regulamentos; c) a reclamação dos serviços do concessionário poderá ser 

efetuada por qualquer meio de comunicação; d) o  concessionário facilitará a 

consulta ao usuário e ao Ente Regulador nos registros das reclamações, os quais 
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serão dotados de confiabilidade, certeza e veracidade; e) o Ente Regulador 

deverá ter conhecimento de toda reclamação dos usuários, diariamente, 

inclusive das reclamações respondidas e solucionadas; vencido o prazo, se a 

concessionária não atender o usuário, ele pode recorrer ao mesmo; f) quando 

os concessionários incorrerem, injustificadamente, em permanente 

descumprimento das normas de atendimento aos usuários, os Entes 

Reguladores aplicarão as sanções que correspondam segundo ao regime do 

serviço e à regulamentação. 

 Os Entes Reguladores instrumentarão um sistema de processamento de 

informações e solução de casos, de interesse geral ou particular, com o objetivo 

de fixar um só entendimento, uniforme, para a solução dos casos que lhes são 

confiados para solução, para preservar a igualdade da proteção dos direitos dos 

usuários. 

 Toda pessoa física ou jurídica que tenha legítimo interesse, terá acesso à 

informação de caráter geral ou de interesse geral dos usuários e, em caso de 

negativa, por parte da concessionária, o interessado poderá interpor mandado 

de segurança, com o objetivo de facultar o acesso às referidas informações. 

 

14. ÉTICA DOS ENTES REGULADORES 

 

 No exercício do poder controlador e fiscalizador, pela própria 

essencialidade destas atividades e seu profundo impacto social, a confiança 

pública depende, em grande parte, da observância de algumas regras por parte 

daqueles funcionários que devem interpretar, administrar e executar os regimes 

legais de cada serviço de interesse coletivo. 
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 A reputação e o prestígio dos Entes Reguladores dependem não só da 

aplicação objetiva da legislação, mas também quanto à conduta de seus 

funcionários, agentes e empregados. 

 Nenhum de seus membros atuará deliberadamente, de forma a originar 

suspeita na comunidade dos usuários, de forma que seus atos reflitam violação 

de suas obrigações.  

 Os Entes Reguladores exigirão dos concessionários o cumprimento de 

todas as obrigações legais, regulamentares e contratuais a que estão sujeitos. 

Não existirá modalidade de controle que possa ser discutida ou não acatada 

pelos concessionários, salvo se constituir um abuso de direito.  

  As funções do Ente Regulador constituir-se-ão em atividades de 

interesse público. Seu objetivo é o perfeito ajuste entre os serviços concedidos, 

a atuação do concessionário e as prerrogativas do poder concedente. Seus 

membros não atuarão quando demonstrarem interesse econômico ou 

financeiro, ou de qualquer outro tipo, direto ou indireto, em algum negócio ou 

transação ou atividade profissional que esteja em conflito com o cumprimento 

de suas obrigações.  

 Constituirá também ofensa às normas éticas, quando os membros dos 

Entes Reguladores tiverem algum emprego ou realizarem algum serviço, 

qualquer que seja a modalidade de vinculação, o qual possa sufocar seu objetivo 

e independência de juízo. Também participar, assessorar ou, de alguma forma, 

influir em algum assunto onde se tenha interesse financeiro ou econômico 

direto ou indireto; ou estar comprometido em algum negócio, exercício 

profissional, comercial, industrial ou de serviços com a empresa concessionária 

ou permissionária, submetida à fiscalização pelo Ente Regulador onde preste 

serviço ou trabalhe. 

 Nenhum empregado ou funcionário, que tivesse sido parte de um 

processo de privatização ou tenha representado ou assessorado o Estado no 
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processo de seleção ou no estudo dos pedidos de esclarecimentos dos 

interessados na concessão, ou na preparação dos leilões, ou informação da 

empresa sujeita à privatização, poderá aceitar um cargo ou função ou emprego 

em um empresa concessionária. Nenhum funcionário ou empregado em um 

Ente Regulador poderá aceitar um cargo, ou função ou emprego em uma 

empresa que esteja controlada por um Ente Regulador onde este funcionário 

tenha trabalhado. 

 Depois de ter cessado a relação profissional com uma concessionária, 

constituirá também falta ética ingressar em um Ente Regulador como 

funcionário ou empregado, antes de ter transcorrido prazo suficiente. Também, 

de qualquer forma, ingressar ou prestar serviços a uma concessionária que 

esteja sujeita à fiscalização ou controle de um Ente Regulador, antes que tenha 

transcorrido tempo suficiente após cessar a relação do funcionário com o 

organismo controlador. 

 Sem prejuízo da sanção pecuniária punitória, o concessionário que 

infringir a norma ética será responsabilizado pelos danos que sua conduta tenha 

produzido aos usuários e ao poder concedente, sem prejuízo de sua obrigação 

em devolver o que tenha injustamente recebido. Da mesma forma, 

responsabilizar-se-ão, pecuniariamente, os membros dos Entes Reguladores 

envolvidos em circunstâncias danosas, derivadas de transgressão cometida, 

sem prejuízo da ação penal, se for o caso. 
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CONCLUSÕES 

 

 A finalidade almejada pelo Governo (Federal, Estadual e Municipal), na 

abertura dos serviços públicos à livre concorrência, não pode ser unicamente 

diminuir o tamanho da máquina estatal ou o pagamento da dívida pública. O 

Poder Público, atendendo à política dominante, deve fazer a opção por um 

modelo que entenda ser o mais justo, aquele que propicie, de forma clara, mais-

valia à coletividade. 

 O concessionário exerce a atividade concedida, por sua conta e risco, na 

medida em que lhe foi delegada pelo poder concedente, observando as normas 

Reguladoras, as cláusulas contratuais e sujeitando-se ao poder regulamentador 

e fiscalizador da administração.  

 

1. Um dos motivos que pesou no fracasso das concessões de serviços 

públicos no Brasil, foi a ineficiência dos órgãos fiscalizadores. Nesta volta da 

gestão privada de serviços públicos, o poder de intervir deve ser exercido de 

forma rígida, para afastar a possibilidade do desprezo pelo fim público, que 

caracteriza quase sempre a atuação do concessionário privado.  

 O Poder Público, como órgão concedente, deve cumprir sua função, na 

íntegra, de forma que o contrato de concessão seja, efetivamente, respeitado 

sob todos os seus aspectos, possibilitando sempre a adequação do serviço às 

realidades da época.  

 

2. O controle popular deve atuar de forma que os serviços concedidos sejam 

aquilo que os usuários esperam, ou seja, tarifas módicas, qualidade, igualdade 

entre os usuários da mesma classe, eficiência dos serviços, regularidade e 

investimentos em tecnologias para que o serviço não se torne obsoleto com o 
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passar dos anos. O poder concedente deve atuar de modo a impedir que a ação 

abusiva da concessionária se torne ofensiva à livre iniciativa. 

 A sociedade requer do Estado mecanismos de fiscalização para a 

proteção dos direitos, de forma a proporcionar uma adequação justa e de 

equilíbrio entre as liberdades. O Estado deve fiscalizar sem constranger, alterar 

ou extinguir os direitos, pois este poder do Estado encontra limitações, 

informadas pelo: princípio da legalidade, normas Constitucionais, leis 

regulamentares, princípio da razoabilidade, conveniência e a oportunidade. 

 A fiscalização dos serviços públicos, prestados pela iniciativa privada, 

não é tarefa exclusiva dos órgãos técnicos do poder concedente. Participam 

deste poder-dever também os Estados, os municípios e os usuários que, 

individualmente ou representados por associações ou outras entidades, velem 

pelos interesses da coletividade. Os Estados ou os municípios poderão 

estabelecer centros de atendimento aos usuários, no município ou na região, e 

terão como função assessorar, informar, divulgar e receber as reclamações e 

denúncias dos usuários. 

 

3. Além da necessária regulamentação que exige a própria lei das 

concessões, o poder concedente deve implementar a efetiva concorrência entre 

os concessionários. A concorrência entre os fornecedores de serviços é política 

das mais salutares para o atendimento efetivo dos fins públicos do serviço 

concedido. Em todas as áreas, existe a possibilidade da concorrência, seja 

direta, quando dois concessionários atuarem na mesma região, seja indireta, 

pela comparação de desempenho e de eficiência entre dois ou mais 

concessionários, que embora atuando em áreas distintas, faculte a visualização 

do atendimento dos objetivos legais, para impor correções e alterações nas 

tarifas.  
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4. É necessária a criação de um Ente técnico para supervisionar o 

atendimento aos objetivos elencados nas normas Reguladoras e naquelas 

diretrizes específicas inseridas, individualmente, em cada contrato de 

concessão.  

 O Ente técnico a ser criado pelo legislador deve possuir competência 

para atuar de acordo com as normas Reguladoras dos serviços. Sua 

competência deve estar vinculada às atividades de controle e de fiscalização 

dos concessionários para o atendimento aos objetivos elencados na lei.  

  

5. O Estado deve reordenar sua posição estratégica mediante a 

transferência, à iniciativa privada, de atividades indevidamente exploradas pelo 

setor público, permitindo, assim, que a administração concentre seus esforços 

e recursos em atividades essenciais e prioritárias. 

  O Estado administrador deve estruturar-se a partir do princípio da 

subsidiariedade, que orienta sua ação política para suprir o indivíduo ou as 

organizações sociais naqueles casos em que eles não possam realizar seus 

próprios fins. 
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