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SERVIÇOS PÚBLICOS E RESPONSABILIDADE  
CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO 

 
SERVIÇOS PÚBLICOS 

1. Conceito:  
Ø Atividade prestacional. É uma atividade prestacional realizada pela Administração Pública ou por 

particulares via delegação de forma contínua e igualitária (ou seja, não pode ser eventual e não 
pode haver privilégios nem preterições na realização do serviço público), previsto em lei (Teoria 
legalista/formalista/positivista do serviço público). Direcionado para a satisfação dos interesses da 
sociedade em geral.  

 
Princípios:  

Ø O que é um serviço público adequado? Será serviço público adequado aquele que satisfaz os ele-
mentos previstos no artigo 3º, §1º da Lei nº 8987/95. 
1º) Princípio da continuidade e/ou regularidade:Quer dizer que o Estado, ao prestar um serviço 
público, não pode estar com a ideia de provisoriedade, pois é realizada de forma permanente, 
constante, estável. Aspecto regularidade: Quer dizer que o serviço deve ser ininterrupto, constante, 
permanente, na medida da regularidade necessária. A ideia de regularidade complementa a conti-
nuidade. Ex: transporte coletivo, em alguns bairros é de 30 em 30 min, outros de 15 em 15, ou de 
1h ou 1h. 

§ Exceções em que cabe a interrupção do serviço mediante aviso-prévio:  
ü Inadimplemento do usuário (se não há o pagamento pela prestação do serviço, 

deverá informar o corte e depois disso se estiver mantida a situação de inadim-
plência, caberá a interrupção da prestação do serviço),  

ü Questões de segurança ou de ordem técnica. 
§ Sem aviso-prévio: 

ü Hipóteses de urgência. Ex: Eventos da natureza. 
2º) Princípio da eficiência: É o binômio custo x benefício. Com o menor custo, obter os maiores 
benefícios.  Se aplica na ação do agente público, (tem que ser eficiente, voltada à ideia de atuação 
célere e perfeita) e mais, na estrutura (a estrutura do serviço público, deve observar o binômio cus-
to x benefício). 
3º) Princípio da atualidade: É o único que está expresso no parágrafo 2º do artigo 3º da lei nº 
8987/95. Significa que a prestação do serviço público deve utilizar técnicas, equipamentos e bens 
modernos. Mas ainda a sua conservação, ampliação e atualização constante ou melhoria.  
4º) Princípio da igualdade/generalidade: Significa que, na prestação de serviço, não se pode pre-
terir ou beneficiar os usuários. Quando falamos em serviços públicos, falamos em igualdade mate-
rial: Ás vezes, pode haver tratamentos diferentes mas isso não afetará a igualdade. Tratar igual os 
iguais e de forma desigual os desiguais, na medida de sua desigualdade para que iguais sejam. Ex: 
tarifas sociais.  
5º) Princípio da cortesia:Art. 6º, da lei 8997/95. Significa dizer que aAdministração Pública ao 
prestar um serviço público tem que agir de forma cortês, polida.  
6º) Princípio da modicidade tarifária: É a tarifa adequada, que não é necessariamente barata. É 
aquela que viabiliza o acesso na prestação do serviço. Não só viabilize o acesso, mas viabilize a 
contraprestação adequada. Ex: pedágios.   
 

2. Classificação dos serviços públicos em “uti universi” e “uti singuli”: 
Ø Uti universi: É aquele que não tem um destinatário preciso, determinado. Não é quantificável. Ex: 

Iluminação pública. 
Ø Uti singuli: É justamente o serviço público prestado de forma individualizada, determinada. É ain-

da quantificável. Ex: Energia elétrica, água.  
 

3. Formas de execução do serviço público: Centralizado e descentralizado.  
Ø Centralizado: Aquele prestado pela Administração Pública direta e pelos órgãos públicos que a in-

tegram. União, Estados, Municípios e o Distrito Federal +as secretarias, os ministérios no âmbito 
federal.  
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Ø Descentralizado: Administração Pública indireta e ainda os particulares via delegação. Autarquias, 
Sociedades de Economia Mista, FundaçõesPúblicas, Empresas Públicas e consórcios públicos + os 
particulares via delegação (via instrumento delegação).A descentralização para a administração 
indireta ocorre via a outorgae para particulares, via delegação. A outorga transfere a execução e 
também a titularidade do serviço. Na delegação, se transfere apenas a execução do serviço. É cor-
reto afirmar que todo o serviço público é de titularidade da Administração Pública (Direta e Indi-
reta) e não de particulares.  
 

4. Formas de delegação do serviço público: 
Ø Transferência da execução como regra para particulares. Exceção: É possível a delegação para ou-

tros entes públicos. Quando se trata da transferência da execução para outras esferas administrati-
vas. Só não caberá quando é transferência para ente do própria esfera, é outorga.  
 

A- CONCESSÃO (lei 8987/95 e 11.079/04): Lei nº 8987/94 é a base da concessão comum.  
Ø Concessão comum é espécie de transferência de execução, delegação, via licitação. 
Ø É a obrigatoriedade de licitar. Não existe a possibilidade de dispensa e de inexigibilidade de licita-

ção.  
Ø Lei nº 8987/95: Sócabe utilizar a modalidade concorrência. No entanto, para ser exclusivamente 

modalidade concorrência, tem que estar com base na lei 8987/95, se não, existe outras normatiza-
ção na área da privatização como a modalidade leilão e concorrência.  

Ø A concessão só cabe para pessoas jurídicas ou consórcio de empresas (não cabe para pessoas físi-
cas).  

Ø A concessão é obrigatoriamente via contrato administrativo por prazo determinado, mas que não 
há previsão legal do prazo mínimo e máximo. É realizada por conta e risco da concessionária, isto 
quer dizer que a Administração não responderá por eventuais prejuízos da concessionaria. Na 
concessão comum, a Administração não dá garantias.  

Ø A concessão não pode ser extinguida (com base na conveniência e oportunidade) por meio de ins-
trumento de revogação. Pode ser extinguida com base na conveniência e oportunidade por meio 
da encampação. Quer dizer que a Administração Pública só poderá fazê-lo via lei, e tem que ter 
indenização prévia.  

Ø Concessão administrativa e a concessão patrocinada.  
§ A concessão patrocinada é aquela em que a Administração Pública repassa verbas públi-

cas à concessionária (na comum, não há repasse das verbas públicas). Não só há repasse, 
mas ela é viabilizada pelo pagamento de tarifas dos usuários (dinheiro público e tarifas 
dos usuários). Envolve contratos, licitação na modalidade concorrência, mas tem prazo 
máximo e mínimo previsto em lei: Máximo de 35 anos e não inferior a 5 anos. Tem-se 
ainda a divisão dos riscos tanto pela Administração quanto pela concessionária. A admi-
nistração concede garantias para a concessionária na concessão patrocinada.  

§ A concessão administrativa é aquela em que a origem para a fonte da prestação do serviço 
é exclusivamente da Administração, no mais se identifica com a concessão patrocinada. 
 

B- PERMISSÃO: Pessoas físicas e jurídicas. A permissão pode ser revogada. Pode por conveniência e opor-
tunidade ser revogada, não precisa de lei, de indenização prévia.A permissão também é por conta e risco do 
permissionário. Dentro da permissão não só é por conta e risco do permissionário, é remunerada apenas por 
tarifa do usuário. Não existe espécie de permissão com dinheiro público. 
 

C- AUTORIZAÇÃO: Singelo ato administrativo que não necessita nem de licitação, nem de contrato admi-
nistrativo. Ato singelo, unilateral. Ele pode ser revogado a qualquer momento, por isso, é precário.Não po-
de ser revogável por licitação.  
 

5. Formas de extinção da concessão: 
A- Encampação: É a primeira espécie de extinção dos contratos de serviço público por critério de conve-

niência e oportunidade. Exige a lei e a prévia indenização. É daquelas espécies de extinção do proce-
dimento licitatório, exclusivo apenas da concessão. 

B- Caducidade: É a extinção da concessão exclusivamente por descumprimento do contrato pela conces-
sionaria. Na lei de licitações é a rescisão, na lei deserviços públicos envolve a caducidade. Exige a ob-
servância do devido processo legal, já que é uma hipótese de extinção.  

C- Rescisão:É a extinção do contrato, mas em razão do descumprimento pelo Poder Concedente. Na Lei 
de Licitação, o termo rescisão se adota para as situações que está a se diferenciar. Esta divisão é só pa-
ra contratos de serviços públicos. Anulação e pelo término docontrato (termo contratual). Possibilidade 
de falência da empresa.  
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RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO 

1. Evolução Histórica:  
Ø Teoria da irresponsabilidade: É aquele período em que o Estado não era responsabilizado pelos 

seus Estado. Todos os danos causados pela Administração Pública não eram passíveis de indeni-
zação. 

Ø Teoria da culpa do agente: Quem é responsabilizado por esses danos causados pela Administração 
Pública é o agente público. Brasil-República. Teoria de responsabilidade subjetiva, ou seja, há ne-
cessidade de prova da culpa do agente: Negligência, imperícia, imprudência.  

Ø Teoria da responsabilidade subjetiva (teoria da culpa civil): Em relação a esta, há uma responsa-
bilização também do Estado. Ou seja, o Estado e o agente serão responsabilizados por danos cau-
sados a terceiros. Teoria da responsabilidade subjetiva clássica. Inaugurada pelo Código Civil de 
1916. 

Ø Teoria da culpa administrativa (teoria da culpa anônima ou teoria da culpa genérica): É aquela 
em que não há necessidade de prova de uma culpa individualizada. Basta a responsabilização da 
Administração como um todo. Ex: Enchente em razão da falta de limpeza dos bueiros. É transitó-
ria entre a famosa da teoria da responsabilidade subjetiva e a teoria da responsabilidade objetiva. 

Ø Teoria da responsabilidade objetiva (teoria do risco administrativo): Não há necessidade de prova 
de nenhuma espécie de culpa. À vítima, basta prova da existência de um dano, de conduta que é 
responsabilidade de Administração e o nexo causal.  

Ø Teoria do risco integral: Em relação aos danos causados para terceiros, a Administração responde 
sempre.  
 

2. Responsabilidade da Administração por atos comissivos (Teoria do Risco Administrativo- alicerçada 
na Responsabilidade Objetiva): 
A- Teoria adotada para os atos comissivos; 
B- Presunção de culpa: O que significa dizer que o autor da ação não precisa provar a culpa.  
C- Inversão do ônus da prova:Presunção relativa: A Administração poderá provar que não foi ela. A in-

versão do ônus da prova.  
D- Previsão legal (art.37, § 6º, da CF): A Administração responderá pelos danos que causar a terceiros.  

§6º: 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.  
 

3. Reponsabilidade da Administração na conduta omissiva: 
Teorias aplicáveis:  
 
1- Corrente majoritária: Quando se trata de uma omissão geradora de dano, aplica-se a teoria da res-

ponsabilidade subjetiva. Ou seja, há necessidade da prova da culpa, pode ser individualizada (culpa do 
agente), entretanto ambos vão responder pelos danos. A Administração, de acordo com a evolução da 
matéria, é a única que pode estar no polo passivo da ação. O STF vem entendendo que não cabe ação 
de indenização contra o agente, ou seja, ele não poderá ser acionado diretamente pela vítima. Somente 
em ação regressiva, ajuizada pela Administração. 
 

2- Corrente minoritária: Fundada na responsabilidade também objetiva para danos derivados de condu-
tas omissivas. Não importa qual seja o dano, seja derivado de omissão ou comissão, será fundado na 
responsabilidade objetiva.  
 

4. Ação de responsabilidade civil contra o Estado: 
a) Prova do autor:  

1- Dano indenizável:  É o dano certo, não o eventual. Não cabe responsabilização do Estado contra 
dano incerto. Contudo, cabe dano futuro, o famoso lucro cessantes.  

2- Conduta (oficialidade da conduta): Significa dizer que há necessidade de provar que a Adminis-
tração estava presente e que no exercício de uma atividade administrativa. Embora não precise 
provar a culpa, nãoestá dispensada a prova deque a Administração estava lá. 
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3- Nexo causal (teoria do nexo causal direto e imediato): Necessidade de provar o vínculo entre 
dano e conduta. A teoria do nexo causal direto e imediato: A Administração só irá responder pelos 
danos causado direta e imediatamente vinculados a sua conduta. 
 

5. Defesa do Estado na ação de responsabilidade civil:  
B- Excludentes arguíveis pelo Estado:  
b.1 culpa exclusiva do particular: Se o Estado provar de que o acidente de veículo foi apenas em razão de 
circunstância de que o particular passou o sinal vermelho e somente em razão disso houve a colisão. 
b.2 culpa concorrente: Houve a participação do particular para que o evento ocorresse. Ambos cometem um 
ato ilícito. 
b.3 Força maior/ caso fortuito: A doutrina não tem um consenso para diferenciar caso fortuito e força mai-
or. Por isso, costuma-se dizer que ambos significam de quando um terceiro comete um dano, sejam evento 
da natureza ou ato humano. Haverá obrigatoriamente necessidade de provar o elemento culpa pela Admi-
nistração.  Podem excluir a reponsabilidade ou simplesmente atenuar. Ex: queda da ponte em razão de ter-
remoto. Existe uma discussão em relação a caso fortuito, se significa ou não eventos internos ou externos 
da Administração. Alguns autores consideram que caso fortuito é eventos interno da Administração, embo-
ra imprevisível, não excluiria a responsabilidade. Ex: falha mecânica de algum veículo da Administração.  
b. 4- Legítima Defesa: Em  defesa a determinada agressão, ocorre odano. Se, porém, este dano for cometi-
do a um terceiro que estava na rua, daí não há exclusão da responsabilidade.  
b.5- Estado de necessidade: Quando o dano causado pelo Estado deriva e é causado naquele que gera o es-
tado de necessidade, não há dúvida que exclui a responsabilidade. Diferentemente, se o Estado causar da-
nos a um terceiro que não foi causador do estado de necessidade, daí será responsabilizado pelos danos.  
 
6. Ação de regresso contra o agente (responsabilidade subjetiva): 

Ø É aquela do Estado contra o agente causador do dano. A ela se aplica a teoria da responsabilidade 
subjetiva. Ou seja, há necessidade de prova da culpa (imperícia, imprudência ou negligência). Tem 
que provar culpa contra o agente público. Essa ação de regresso é imprescritível. A todo e qual-
quer momento, o Estado poderá buscar um ressarcimento. A ação do particular contra o Estado, 
tem o prazo pacificado pelo STJ, de 5 anos. Entretanto, alguns autores afirmam que o prazo é de 3 
anos, por conta doCódigo Civil de 2002. 

 


