
 

RESUMO 

A presente dissertação tem como objetivo demonstrar que as parcerias público-
privadas, instituídas pela Lei nº 11.079/04 nas modalidades de concessões 
patrocinadas e concessões administrativas, refletem as características das novas 
relações entre o Estado subsidiário e a sociedade contemporânea. Essa abordagem 
funda-se no princípio da subsidiariedade, segundo a lição pioneira de JOSÉ 
ALFREDO DE OLIVEIRA BARACHO, e recebe determinante influência da doutrina 
de DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO, para quem o Estado deve ser forte e 
atuante, porém sem descuidar do respeito à liberdade e aos anseios sociais e 
individuais. Parte-se da premissa de que os serviços públicos têm natureza 
econômica, uma vez que consistem no provimento de bens econômicos imateriais 
para a satisfação de necessidades humanas. Nega-se, com isto, a concepção 
dualista, que distingue conceitualmente serviço público e atividade econômica, para 
se afirmar que o Estado, quando presta um serviço público, exerce atividade 
econômica cuja titularidade lhe é atribuída por uma decisão política, de forma que a 
discussão acerca desta titularidade não pode ser alijada do debate político. Este 
debate político está concentrado atualmente na redefinição das funções estatais à 
luz do princípio da subsidiariedade, segundo o qual o Estado apenas deve intervir no 
domínio privado quando o indivíduo, por si ou com o apoio dos grupos sociais 
menores, não consegue satisfazer suas necessidades essenciais com as próprias 
forças. O Estado subsidiário traduz uma conciliação bem sucedida dos ideais de 
liberdade e justiça social, num momento em que o homem reassume o seu papel de 
centro da ordem jurídica. Um novo modelo de Estado exige uma nova Administração 
Pública, pois esta, em meio às transformações que atravessa, já não possui o 
monopólio do interesse público e se submete a critérios mais rígidos de legitimação 
de sua atuação. A nova gestão pública pauta-se pela legitimidade, finalidade, 
eficiência e resultado. A sociedade também se encontra em um momento diferente 
daquele em que vicejou o Estado do bem-estar social. A sociedade contemporânea 
é uma sociedade do conhecimento, plural, globalizada, participativa e competitiva. 
Das novas características da Administração Pública e da sociedade contemporânea 
emerge um novo perfil de relações entre ambas, marcado pela participação social e 
pelo consensualismo. Nesse contexto, multiplicam-se os acordos de colaboração 
entre os setores público e privado, fundados em figuras contratuais antigas, como as 
concessões de serviço público, e novas, como as parcerias público-privadas. Estas 
últimas integram e complementam o rol de instrumentos de ação subsidiária do 
Estado, aplicando-se a hipóteses em que os outros contratos são ilegítimos ou 
inadequados, e refletem as novas tendências globais das relações de colaboração 
entre a Administração Pública e a sociedade. 
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ABSTRACT 

This paper aims to demonstrate that public-private partnerships, instituted by the Law 
No. 11.079/04 in the modalities of the sponsored concessions and administrative 
concessions, reflect the characteristics of the new relations between the Subsidiary 
State and the contemporary society. This approach is based on the principle of 
subsidiarity, according to the pioneering lesson of JOSÉ ALFREDO DE OLIVEIRA 
BARACHO, and receives determinant influence from the doctrine of DIOGO DE 
FIGUEIREDO MOREIRA NETO, for whom the state must be strong and active, but 
without neglecting respect for liberty and for social and individual aspirations. It starts 
with the premise that public services have an economic nature, since they consist in 
the provision of intangible economic goods to satisfy human needs. It refutes, then, 
the dualistic view that conceptually distinguishes public service and economic 
activity, to affirm that when the State provides a public service, it performs an 
economic activity that was assigned to it by a political decision, so that the discussion 
about this assignment cannot be pulled out of political debate. This political debate is 
currently concerned with the redefinition of State functions under the principle of 
subsidiarity, according to which the state should only intervene in the private domain 
when the individual, by himself or with the support of smaller social groups, cannot 
satisfy his essential needs by his own efforts. The Subsidiary State is a successful 
reconciliation of the ideals of liberty and social justice at a time when the man returns 
to his role as the center of the legal system. A new State model requires a new 
Administration, because it, with these changes, no longer has the monopoly of public 
interest and is subjected to more stringent criteria to legitimize its actions. The new 
public management is guided by legitimacy, purpose, efficiency and results. The 
society is also in a different time from that when the Welfare State flourished. 
Contemporary society is a society of knowledge, pluralist, global, participatory and 
competitive. From the new characteristics of Administration and contemporary 
society emerges a new profile of relations between them both, characterized by the 
social participation and the consensus. In this context, the working arrangements 
between the public and private sectors multiply, based on old contractual types, such 
as public service concessions, and new ones, such as the public-private 
partnerships. The latter integrates and complements the list of instruments to a 
subsidiary performance of the State, and applies to cases in which other contracts 
are illegitimate or inappropriate, and reflect the new global trends of collaborative 
relations between administration and society. 

KEYWORDS: Public private partnerships; Public services; Principle of subsidiarity; 
Soft administration; Contemporary society 
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INTRODUÇÃO 
 
A expressão parceria público-privada mostra-se definitivamente 

incorporada ao vocabulário brasileiro, ora para referência genérica a velhos e 

conhecidos contratos celebrados entre a Administração Pública e entes privados, ora 

para referência a modalidades contratuais recentemente instituídas por lei, para as 

quais essa denominação foi em especial adotada. 

Estas últimas são a concessão patrocinada e a concessão administrativa, 

novas modalidades do vetusto contrato de concessão de serviço público, 

concebidas, porém, sob forte influência de modelos contratuais adotados no direito 

estrangeiro, sobretudo no direito comunitário. 

Tudo isto ocorre em meio a um novo ciclo de transformações que afetam 

o Estado desde o final do século passado, refletindo-se nas relações entre a 

Administração Pública e a sociedade, e cujo exame é imprescindível para uma 

correta compreensão desse novo conceito de parceria. 

A adoção da nova nomenclatura para os contratos administrativos recém-

criados no direito positivo brasileiro é resultado de mero modismo ou  e em que 

medida  as concessões patrocinadas e as concessões administrativas coadunam-

se com o papel que se espera do Estado contemporâneo na produção de serviços 

públicos? 

O presente estudo propõe-se ao exame dessa questão e o faz 

percorrendo um roteiro em que busca as contribuições da Economia, da Ciência 

Política, da Sociologia e, já no âmbito da Ciência Jurídica, do Direito Constitucional e 

do Direito Administrativo, a fim de identificar se as novas figuras contratuais 

incorporam em sua concepção os parâmetros que norteiam a gestão pública 

contemporânea e a relação da Administração Pública com a sociedade. 

Nessa concepção, supõe-se que: 1) o Estado deve ter um papel 

subsidiário no atendimento das demandas sociais, dando à própria sociedade a 

oportunidade de satisfazer, por si, as suas necessidades; 2) as parcerias público-

privadas são, então, uma alternativa no rol de instrumentos de atuação subsidiária 

do Estado, em que este funciona como um coordenador ou um apoiador dos 

agentes econômicos privados para a produção e oferta de serviços públicos, 

atuando diretamente apenas em casos de necessidade; e, por fim, 3) com a 

ascensão da sociedade à condição de partícipe da formulação e da execução das 
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políticas públicas, estabelece-se um novo perfil de relação entre a Administração 

Pública e os entes privados, prestigiando-se o consenso e a participação social e 

abandonando-se os velhos paradigmas de uma atuação administrativa superior e 

monopolizadora do interesse público. 

Assim, no capítulo 1, perquire-se, à luz da Teoria Econômica, qual a 

natureza da prestação de serviço público, tendo em vista tratar-se de atividade 

voltada para a satisfação de necessidades humanas mediante a alocação de 

recursos produtivos escassos. Nessa investigação, busca-se interpretar as 

disposições dos artigos 173 e 175 da Constituição Federal, com suas referências a 

atividade econômica e serviços públicos, e compreender o que representam em 

termos de diretrizes para a atuação do Estado no domínio econômico. Concluindo 

esta primeira etapa, aborda-se o fenômeno da transferência de atividades estatais 

para o setor privado, de seus efeitos na dimensão e na qualidade da intervenção do 

Estado na economia, e do que isto significa em termos de tutela dos direitos 

fundamentais pelo Estado. 

O capítulo 2 trata das transformações por que passa o Estado 

contemporâneo, descrevendo a expansão e a crise do Estado social, e o 

delineamento do modelo emergente  o Estado democrático de direito ou Estado 

subsidiário , no qual se assiste a uma redefinição das funções estatais e, 

conseqüentemente, a um redimensionamento do aparato estatal. Esse novo modelo 

é norteado pelo princípio da subsidiariedade, cujo conteúdo é analisado de modo a 

se compreender como influencia o reposicionamento do Estado e sua interação com 

os grupos sociais menores e com os indivíduos. O princípio da subsidiariedade é 

estudado ainda em suas imbricações com os princípios da liberdade e da 

solidariedade, princípios estes caros ao neoconstitucionalismo e consagrados nas 

Cartas Políticas da atualidade, inclusive na brasileira, importando, por isso, verificar 

se a ascensão do Estado subsidiário representa alguma ameaça aos direitos 

fundamentais ou, ao contrário, pode ser considerado como mais um passo em 

direção à concretização desses direitos e, assim sendo, como se harmonizam os 

ideais de liberdade e justiça social. 

A partir do momento em que o Estado e a sociedade transformam-se, é 

natural que a Administração Pública mude também, a fim de amoldar-se ao novo 

perfil estatal e, assim, continuar cumprindo sua missão executiva das políticas 

públicas. Desse aspecto cuida o capítulo 3, examinando as transformações da 
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sociedade e seus desdobramentos na fixação de um novo paradigma de atuação da 

Administração Pública, em que ganham relevo parâmetros como legitimidade, 

finalidade, eficiência e resultado. Além das características da sociedade 

contemporânea, examinam-se também nesta etapa o fenômeno da 

constitucionalização do Direito Administrativo, a redefinição do conceito de interesse 

público, a reforma da gestão pública e as privatizações, como elementos de impacto 

na forma de atuação administrativa no Estado subsidiário. 

Considerando o novo patamar das relações entre a Administração Pública 

e a sociedade na contemporaneidade, ainda no capítulo 3 são vistos os contratos de 

concessão de serviços públicos, os convênios, os contratos de gestão e os termos 

de parceria, como opções para o estabelecimento de relações de colaboração entre 

os setores público e privado. Essas espécies contratuais são examinadas em suas 

características conceituais e em sua disciplina legal, seguindo-se uma tentativa de 

mapeamento das hipóteses para as quais se mostra legítima e adequada a sua 

utilização como instrumento de atuação administrativa em regime de parceria com 

particulares, bem como, por conseguinte, das situações em que sua adoção enfrenta 

contra-indicações. 

O capítulo 4 é dedicado ao estudo das parcerias público-privadas, tal 

como foram concebidas pela Lei nº 11.079/04, isto é, das concessões patrocinadas 

e das concessões administrativas, como já referido acima. Também aqui se 

examinam, num primeiro momento, as características conceituais e a disciplina legal 

dessas duas modalidades contratuais e, num confronto com as modalidades 

estudadas no capítulo 3, busca-se compor o quadro de opções da Administração 

Pública, verificando-se que contribuições as parcerias público-privadas podem 

oferecer para o provimento de infra-estruturas públicas e serviços públicos, 

notadamente os de caráter essencial, nas situações para as quais os demais 

formatos de cooperação público-privada não se mostraram idôneos. 

Completando a abordagem proposta, é investigada a presença, nas 

parcerias público-privadas, dos aspectos característicos das relações 

contemporâneas entre a Administração Pública e a sociedade, consensualidade, 

cooperação financeira e repartição de riscos, a partir do que se afere se se pode 

considerar as novas modalidades de contratos administrativos como efetivas 

manifestações do Estado subsidiário no direito brasileiro. 
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1 A INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 
 
Qual a natureza da prestação de serviço público? Trata-se de uma 

atividade essencialmente estatal, e que, portanto, encontra o seu locus natural no 

domínio público, ou de uma atividade econômica, e, por conseguinte, pertencente ao 

domínio privado, mas que é excepcionalmente assumida pelo Estado em razão de 

circunstâncias sócio-político-econômicas? Esta pesquisa inicia-se com 

enfrentamento deste problema, cuja conclusão é adotada como premissa no exame 

das questões da atuação do Estado contemporâneo e do novo perfil das relações 

entre Administração Pública e sociedade. 

 

 

1.1 ATIVIDADE ECONÔMICA 

 

HOUAISS1 define econômico como 

 
1. respeitante a economia; 2. caracterizado pelo uso cauteloso, eficiente e 
ponderado dos recursos materiais; 3. que controla gastos, que evita 
desperdícios; 4. que gera economia, que reduz gastos; 5. que custa pouco, 
barato; 6 que obtém resultados com o mínimo de perdas, erros, dispêndios, 
tempo. 

 

Observe-se que, mesmo em suas acepções leigas, o termo econômico 

encontra-se associado à idéia de eficiência na alocação de recursos e não 

necessariamente à idéia de lucro. Daí a oportunidade de se registrar, já neste 

primeiro momento, que a expressão atividade econômica não é sinônima de 

atividade lucrativa. 

Como apontado em sua primeira acepção, econômico é, portanto, o que 

diz respeito à Economia, ciência que, na lição de MANKIW2, tem por objeto o estudo 

 ou, como 

ensina LEFTWICH3 m a 

                                            
1 HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de 
Janeiro: Objetiva, 2001. 
2 MANKIW, N. Gregory. Introdução à Economia: princípios de micro e macroeconomia, trad. Maria 
José Cyhlar Monteiro. Rio de Janeiro: Campus, 1999, p. 4. Tradução de: Principles of Economics. 
3 LEFTWICH, Richard H. O sistema de preços e a alocação de recursos, 7 ed, trad. Maria Tereza 
de Oliveira Audi. São Paulo: Pioneira, 1991. Tradução de: The price system & resource allocation, p. 
2. 
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distribuição de recursos escassos entre necessidades humanas alternativas, e o uso 

desses recursos com a finalidade de satisfazê-l , ou, ainda, 

nas palavras de ROBBINS4

 

Porém, na opinião de GREMAUD e da equipe de professores da USP5, a 

melhor definição de Economia é a trazida por SAMUELSON6, para quem 

 
Economia é o estudo de como os homens e a sociedade escolhem, com ou 
sem o uso de dinheiro, empregar recursos produtivos escassos que 
poderiam ter usos alternativos, para produzir variados artigos e distribuí-los 
para consumo, agora ou no futuro, entre diversas pessoas ou grupos na 
sociedade. Ela analisa os custos e os benefícios de melhorar os padrões da 
alocação de recursos. 

 

Trata-se, em síntese, do ramo de conhecimento que tem por preocupação 

o enfrentamento da lei da escassez, a fim de obter a máxima e melhor produção 

possível, com recursos limitados, visando à satisfação de necessidades humanas 

variadas e ilimitadas. 

Esses recursos de produção ou fatores de produção são, como 

usualmente denominados, a terra, o trabalho, o capital, a tecnologia e a capacidade 

empresarial. O fator terra abrange o solo propriamente dito e os demais recursos 

provenientes da natureza; são os recursos naturais à disposição do homem. O fator 

trabalho corresponde aos recursos humanos, isto é, à parcela da população apta ao 

exercício de atividades produtivas. O capital consiste nas riquezas acumuladas pela 

sociedade e por ela utilizadas para produzir novas riquezas. É composto por 

diversas categorias, podendo ser citadas as infra-estruturas de energia, de 

transportes e de comunicações, as construções, as máquinas e equipamentos. O 

fator tecnologia é bem definido pelas expressões savoir faire dos franceses ou know-

how dos ingleses. Corresponde ao conjunto dos conhecimentos que permitem à 

                                            
4 ROBBINS, Lionel. An essay on the nature and significance of Economic Science, 2nd ed. 
revised and extended. London: Macmillan, 1945, p. 16. Também disponível em: <http://mises. 
org/books/robbinsessay2.pdf>. Acesso em: 13 fev. 2011. Tradução livre. No original, Economics is 
the science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce means which 
have alternative uses.  
5 Cf. GREMAUD, Amaury Patrick et al.. Manual de Economia, 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 8. 
6 SAMUELSON, Paul Anthony. Economics, 9 ed. Tokyo: McGraw-Hill Kogakusha, c1973, p. 3, 

Economics is the study of how men and society end up choosing, with or 
without use of money, to employ scarce productive resources that could have alternative uses, to 
produce various commodities and distribute them for consumption, now or in the future, among 
various people and groups in society. It analyses costs and benefits of improving patterns of resource 
allocation  



13 

sociedade, de acordo com o seu estágio de desenvolvimento, extrair o maior ou o 

melhor proveito dos demais fatores da produção. Finalmente, a capacidade 

empresarial consiste na capacidade dos agentes econômicos de reunir e organizar 

os recursos disponíveis p
7. 

Ainda sobre os recursos produtivos, LEFTWICH8 faz um importante alerta, 

de que o capital não deve ser confundido com dinheiro. Segundo ele, o dinheiro em 

si não produz nada, servindo apenas como um padrão de troca, que facilita a 

aquisição de bens e recursos produtivos. 

O escopo da Economia vem evoluindo, desde o seu surgimento como 

ciência social, no século XVII, quando os economistas preocupavam-se 

principalmente com o fortalecimento dos Estados nacionais em formação, passando 

pelo conceito clássico do século XVIII, em que as atenções dos pensadores 

voltavam-se para a riqueza das nações, pelo estudo dos fluxos de formação, 

acumulação, distribuição e consumo dessas riquezas; até chegar-se às concepções 

neoclássicas do final do século XIX em diante, influenciadas por autores como 

ALFRED MARSHALL, em que as principais preocupações econômicas podem ser 

representadas pelo trinômio riqueza-pobreza-bem-estar9. 

Já na introdução de seu Principles of Economics, MARSHALL10 deixa 

clara a diferença dessa nova abordagem social das Ciências Econômicas, ao afirmar 

que estas são 

cumprindo-lhes e social que está mais 

intimamente ligada à obtenção e ao uso dos requisitos materiais do bem-estar  Esta 

concepção emerge também da lição de LEFTWICH11

Economia trata do bem-  

                                            
7 Cf. ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à Economia, 20 ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 90 e ss. 
8 LEFTWICH, Richard H. O sistema de preços e a alocação de recursos, 7 ed, trad. Maria Tereza 
de Oliveira Audi. São Paulo: Pioneira, 1991. Tradução de: The price system & resource alocation, p. 
4. 
9 Cf. ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à Economia, 20 ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 43 e ss. 
10 MARSHALL, Alfred. Principles of Economics. London: Macmillan, 1920. Também disponível em 
<http://www.econlib.org/library/Marshall/marP.html>. Acesso em: 12 fev.2011. Tradução livre. No 

Political Economy or Economics is a study of mankind in the ordinary business of life; it 
examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment 
and with the use of the material requisites of wellbeing  
11 LEFTWICH, Richard H. O sistema de preços e a alocação de recursos, 7 ed, trad. Maria Tereza 
de Oliveira Audi. São Paulo: Pioneira, 1991. Tradução de: The price system & resource alocation, p. 
2. 
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A partir da definição do objeto da Economia em seu enfoque atual, pode-

se afirmar, novamente com fundamento em LEFTWICH12, que atividade econômica 

deve  Esclarece ainda o professor da 

Oklahoma State University que, dentre as diversas e ilimitadas necessidades 

humanas, aquelas consideradas importantes variam conforme o nível de 

desenvolvimento e os padrões culturais de cada sociedade, podendo ser as do 

público em geral, as dos grupos dominantes, as dos líderes do governo  ou, 

acrescenta-se aqui para fins de desenvolvimento do presente trabalho, as da 

Constituição Federal. 

No exercício da atividade econômica enfrentam-se as questões de o que, 

quanto, como e para quem produzir, ou, como expõe ROSSETI13, as questões da 

eficiência produtiva, da eficácia alocativa, da justiça distributiva e do ordenamento 

institucional. Pela eficiência produtiva, busca-se o aprimoramento no emprego dos 

escassos recursos produtivos, de modo a obter-se deles o máximo retorno possível. 

Este parâmetro envolve o desempenho e a organização do processo produtivo, a fim 

de que seja aproveitado todo o seu potencial. Pela eficácia alocativa, busca-se a 

otimização das escolhas dos bens e serviços que serão produzidos e do que será 

consumido ou acumulado, tendo em vista as aspirações e as prioridades sociais. A 

justiça distributiva diz respeito aos critérios de repartição da riqueza gerada. O 

ordenamento institucional refere-se à forma como a sociedade organiza-se para criar 

e repartir riquezas. Essa organização segue basicamente três modelos: o da 

economia de mercado, o da economia de comando central e os sistemas mistos, 

que, em variadas combinações, assumem uma posição intermediária entre os dois 

primeiros modelos. 

A atividade econômica desenvolve-se por meio de quatro fluxos ou 

processos básicos, produção, acumulação, distribuição e consumo, que são 

realizados, em consonância com as instituições jurídicas, políticas e sociais 

existentes, por três categorias de agentes econômicos, unidades familiares, 

unidades de produção e governo, formando um sistema econômico. Dado, porém, 

                                            
12 LEFTWICH, Richard H. O sistema de preços e a alocação de recursos, 7 ed, trad. Maria Tereza 
de Oliveira Audi. São Paulo: Pioneira, 1991. Tradução de: The price system & resource alocation, p. 
2. 
13 Cf. ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à Economia, 20 ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 191-
195. 
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que todos os fluxos econômicos básicos dependem da produção, esta pode ser 

considerada a atividade econômica fundamental, pois por meio dela são gerados os 

bens e serviços que atendem não só a outras etapas de produção, como também às 

necessidades de acumulação e consumo da sociedade14. 

Toda atividade de produção de bens materiais ou imateriais destinados à 

satisfação das necessidades humanas é, pois, uma atividade econômica. De seu 

conceito infere-se claramente que a finalidade lucrativa não é determinante para sua 

caracterização, de forma que assim se pode classificar tanto a atividade produtiva do 

particular como a do Estado, exercida diretamente ou por meio de empresas 

públicas. 

Por fim, a concepção de atividade econômica inclui também a prestação 

de serviços, pois, como se vê a seguir, estes, não obstante sua imaterialidade, são 

igualmente bens econômicos aptos à satisfação de necessidades humanas. 

 

 

1.1.1 A natureza econômica da produção de serviços 
 

O homem possui necessidades que são satisfeitas pelo uso ou consumo 

dos bens ao seu alcance. Alguns bens são abundantes na natureza e estão à 

disposição de todos os seres humanos independentemente de qualquer esforço 

produtivo. São os chamados bens livres, cujo exemplo clássico é do ar. Outros, 

diferentemente, dependem de alguma atividade produtiva para se tornarem 

disponíveis para o homem. Estes se mostram mais escassos, pois se sujeitam às 

limitações dos recursos utilizados em sua produção. São os chamados bens 

econômicos15. 

Os bens econômicos, por sua vez, podem ser materiais ou imateriais, 

pois, como exemplificam WONNACOTT e WONNACOTT16, as necessidades 

humanas não são satisfeitas apenas por produtos tangíveis, como casas, 

                                            
14 Cf. ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à Economia, 20 ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 158 e 
190. 
15 Cf. GREMAUD, Amaury Patrick et al.. Manual de Economia, 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 
10-11. 
16 WONNACOTT, Paul; WONNACOTT, Ronald. Economia, 2 ed., trad. e revisão técnica Celso Seiji 
Gondo, Antonio Martins Cortada, Jayme Fonseca Francisco Jr. São Paulo: Makron Books, 1994. 
Tradução de: Economics, p. 24. 
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automóveis, sapatos, camisas, mas também por serviços, como consultas médicas, 

cortes de cabelo, lavagens a seco. 

A respeito dessa classificação, cumpre registrar que se encontra 

superada aquela que ROBBINS17 chamou, em tom crítico, de definição materialista 

de Economia ( Definition of Economics), muito aceita no período clássico 

e que associava esta ciência ao estudo da riqueza como resultado da produção, 

acumulação e consumo de bens materiais. Em seu lugar, o autor propôs uma 

definição de Economia baseada na escassez ( ), na 

qual sustenta que a conduta econômica humana é marcada pela diversidade de fins, 

pelos diferentes graus de importância desses fins, pela limitação dos meios e pela 

possibilidade de aplicações alternativas dos meios. Estas características levam o 

homem à necessidade de fazer escolhas, considerando as suas prioridades e os 

escassos recursos de que dispõe para atingi-las. 

Assim, se, de um lado, os serviços são bens aptos à satisfação de 

necessidades humanas, de outro, a sua oferta não só demanda a realização de 

atividade produtiva, como exige que se façam escolhas, tendo em vista as 

prioridades dos interessados e as limitações dos fatores da produção envolvidos, de 

forma que se classificam perfeitamente como bens econômicos e podem ser 

examinados sob a ótica das questões fundamentais da atividade econômica. 

 

 

                                            
17 ROBBINS, Lionel. An essay on the nature and significance of Economic Science, 2nd ed. 
revised and extended. London: Macmillan, 1945, p. 1-23. Também disponível em: <http://mises. 
org/books/robbinsessay2.pdf>. Acesso em: 13 fev. 2011. 
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1.2 SERVIÇOS PÚBLICOS E ATIVIDADE ECONÔMICA 

 

 

1.2.1 O conceito de serviço público 
 

Conforme historia MOREIRA NETO18, o conceito de serviço público surgiu 

na França, com a Escola do Serviço Público de León Duguit, para quem estes 

controladas pelos governantes para realizar a solidariedade social, que de outra 

Escola que o serviço público, em substituição ao de soberania, seria o verdadeiro 

fundamento do Direito Público, do que resultava a sua equiparação à totalidade da 

atividade estatal e, por conseguinte, ao objeto do Direito Administrativo. 

Não obstante a importância que os estudos dos referidos mestres 

franceses tiveram para o Direito Público, o conceito evoluiu, restando superadas, em 

dias atuais, as concepções por eles defendidas de Estado como um mero complexo 

de serviços públicos e de Direito Administrativo como a disciplina jurídica dos 

serviços públicos exclusivamente. 

Um primeiro reflexo dessa evolução foi o reconhecimento de que a 

atuação estatal não se restringe à prestação de serviços públicos, mas engloba um 

conjunto de atividades, classificadas por SUNDFELD19 em atividades instrumentais 

e atividades-fim do Estado. As atividades instrumentais, prossegue o autor, são 

aquelas que dão suporte à existência do próprio Estado e lhe permitem exercer suas 

demais atribuições (v.g. captação e gestão de recursos financeiros, escolha e 

admissão de agentes públicos, obtenção de bens necessários às suas atividades 

etc.). As atividades-fim, por sua vez, dividem-se em relacionamento internacional, 

com Estados e entidades estrangeiras, atividades de controle social, nas quais se 

                                            
18 MOREIRA NETO. Diogo de Figueiredo. Mutações nos Serviços Públicos. Revista Eletrônica de 
Direito Administrativo Econômico, Salvador, nº 1, fevereiro, 2005. Disponível em: 
<http://www.direitodoestado.com.br>. Acesso em: 26 fev. 2011. Sobre as teorias tradicionais do 
serviço público, cf. também ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos Serviços Públicos, 2 ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2008; BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Natureza e regime jurídico 
das autarquias. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1968; CRETELLA JÚNIOR, José. Conceito 
moderno do serviço público. Separata da Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo, São Paulo, ano LXI, fascículo II. Revista dos Tribunais, 1966; GROTTI, Dinorá Adelaide 
Musetti. O Serviço Público e a Constituição Brasileira de 1988. São Paulo: Malheiros, 2003. 
19 SUNDFELD, Carlos Ari. Fundamentos de Direito Público, 3 ed. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 77 
e ss. 
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enquadram a legislativa, a judiciária e a administrativa ordenadora (exercício do 

poder de polícia), e atividades de gestão administrativa, que englobam a prestação 

de serviços públicos e de serviços sociais, a emissão de moeda, a administração 

cambial, as atividades de fomento, as atividades estatísticas e outras. 

BANDEIRA DE MELLO20, referindo-se às atividades da Administração 

Pública, procede a uma classificação semelhante, dividindo-as em cinco categorias, 

a saber, exercício do poder de polícia, fomento das atividades privadas de interesse 

coletivo, manutenção dos registros públicos, obtenção de recursos humanos e 

materiais necessários ao desenvolvimento de suas atribuições, prestação de 

serviços p

 

Por essa linha de raciocínio, pode-se dizer, mais uma vez com 

SUNDFELD21, que a prestação de serviços públicos é apenas uma das atividades 

direta e individualmente pelos particulares em setores reservados exclusivamente ao 

 que, segundo o mesmo 

autor, se diferencia da primeira apenas por não ser exclusividade estatal. 

Outra mudança significativa observada na evolução do conceito de 

serviços públicos foi a de que estes, distanciando-se de sua concepção original, que 

os entendia como 
22, passaram a ser 

prestados também por particulares, por meio de delegação, mitigando-se o elemento 

subjetivo  execução pela Administração Pública  como caracterizador da atividade 

e determinante de sua subordinação ao regime público. 

A esse respeito, GROTTI23 

forçou, então, uma abertura no rígido critério subjetivo, a partir do qual se considerou 

                                            
20 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Prestação de serviços públicos e administração 
indireta: concessão e permissão de serviço público, autarquias, sociedades de economia mista, 
empresas públicas, fundações governamentais, 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, p. 16-
18. 
21 SUNDFELD, Carlos Ari. Fundamentos de Direito Público, 3 ed. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 
80-81. 
22 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Natureza e regime jurídico das autarquias. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1968, p. 159. 
23 GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. O Serviço Público e a Constituição Brasileira de 1988. São 
Paulo: Malheiros, 2003, p. 44. 



19 

que aquele podia ser prestado pela Administração Pública diretamente [...] ou 

 

Assim é que, em termos mais modernos, o serviço público pode ser 

definido, na lição de BANDEIRA DE MELLO24, como 

 
toda atividade de oferecimento de utilidade ou comodidade material fruível 
diretamente pelos administrados, prestado pelo Estado ou por quem lhe 
faça as vezes, sob um regime de direito público  portanto consagrador de 
prerrogativas de supremacia e de restrições especiais  instituído pelo 
Estado em favor dos interesses que houver definido como próprios no 
sistema normativo. 

 

MARQUES NETO25 descreve a recente intensificação desse processo de 

delegação, registrando que até o final dos anos 1980 prevalecia a idéia de que a 

reserva da exploração de um serviço público pelo Estado era a melhor forma de 

regulá-lo

exploração de uma dada utilidade pública já o faria consoante o atendimento do 

interesse , mas que, desde então, e mais fortemente a partir de meados dos 

anos 1990, observou-se a redução da atuação estatal direta em tais atividades 

prestacionais, como resultado próprio dos processos de reorganização do papel do 

Estado. 

MOREIRA NETO26, também aponta a atual tendência de privatização, 

termo sob o qual se refere a fenômenos diversos, tais como a transferência de 

funções do Estado para a sociedade, a adoção de formas de organização e de 

gestão privadas, a exclusão de atividades administrativas do regime público, a 

flexibilização da regulamentação de determinadas atividades, a constituição de 

parcerias público-privadas, e que uma reavaliação dos próprios limites 

 

Esse mesmo autor salienta que, no entanto, 

de privatização não implica diretamente o câmbio de um regime público para um 

                                            
24 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Prestação de serviços públicos e administração 
indireta: concessão e permissão de serviço público, autarquias, sociedades de economia mista, 
empresas públicas, fundações governamentais, 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, p. 20. 
25 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. A Nova Regulamentação dos Serviços Públicos. Revista 
Eletrônica de Direito Administrativo Econômico, Salvador, nº 1, fevereiro, 2005. Disponível em: 
<http://www.direitodoestado.com.br>. Acesso em: 04 mar. 2011. 
26 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações nos Serviços Públicos. Revista Eletrônica de 
Direito Administrativo Econômico, Salvador, nº 1, fevereiro, 2005. Disponível em: 
<http://www.direitodoestado.com.br>. Acesso em: 26 fev. 2011. 
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transição de um modelo de Estado prestador para um modelo de Estado regulador, 

de modo que, ao delegar a execução de serviços públicos, o Poder Público deve 

manter- 27. 

Voltando à lição de BANDEIRA DE MELLO28, o conceito de serviço 

público funda-se, pois, em um substrato material, que consiste no fornecimento da 

utilidade ou comodidade fruível diretamente pelo administrado (objeto da atividade), 

e em um traço formal, que é a subordinação dessa atividade a um regime jurídico 

específico, isto é, ao regime de direito público, por força do qual ela é exercida sob 

condições especiais estabelecidas pela lei. Esse regime jurídico forma uma unidade 

normativa, de valores especialmente qualificados no sistema 

 

O regime de direito público é, na visão do autor, o verdadeiro elemento 

caracterizador do serviço público e o que efetivamente importa ao jurista na 

identificação das normas que deve aplicar, pois o primeiro elemento não passa de 

 substrato material, sobre que se constrói a noção jurídica 
29. 

Em outra obra, editada já sob a égide da Constituição de 1988, 

BANDEIRA DE MELLO30 enuncia os princípios do serviço público como sendo: 1) 

dever inescusável do Estado de promover-lhe a prestação, 2) supremacia do 

interesse público, 3) adaptabilidade, 4) universalidade, 5) impessoalidade, 6) 

continuidade, 7) transparência, 8) motivação, 9) modicidade das tarifas, e 10) 

lce 

 

                                            
27 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações nos Serviços Públicos. Revista Eletrônica de 
Direito Administrativo Econômico, Salvador, nº 1, fevereiro, 2005. Disponível em: 
<http://www.direitodoestado.com.br>. Acesso em: 26 fev. 2011. 
28 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Prestação de serviços públicos e administração 
indireta: concessão e permissão de serviço público, autarquias, sociedades de economia mista, 
empresas públicas, fundações governamentais, 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, p. 19. 
29 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Prestação de serviços públicos e administração 
indireta: concessão e permissão de serviço público, autarquias, sociedades de economia mista, 
empresas públicas, fundações governamentais, 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, p. 19. 
30 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo, 17 ed. rev. e atual. São 
Paulo: Malheiros, 2004, p. 626-627. 
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ARAGÃO31 também destaca a importância do regime de direito público e, 

com fundamento em CHARLES EISENMANN, 

conceitos, não devemos tomar em conta os fundamentos das relações jurídicas que 

estão sendo analisadas, mas sim os seus próprios conteúdos, ou seja, o seu regime 

. Em seguida, pontua que 

 
o fundamento da atividade estatal  o bem comum ou a satisfação das 
necessidades dos cidadãos  não deve ter maior importância para fins de 
conceituação dos serviços públicos, até porque toda a atividade estatal, de 
qualquer dos Poderes, possui, de uma maneira ou de outra, esse 
fundamento ou finalidade. O foco deve ser dado, portanto, no regime 
jurídico. 

 

No entanto, como adverte o autor, a falta de precisão da nomenclatura na 

Constituição exige cuidado no trato do conceito de serviço público, pois o legislador 

valeu-se da mesma expressão para referir-se a concepções diversas e, portanto, a 

regimes jurídicos diversos. Assim, no que chamou de concepção amplíssima de 

serviço público, essa expressão assume o sentido de atividade estatal, aproximando 

do ideário da Escola do Serviço Público; na concepção ampla de serviço público, a 

expressão correspon

envolvem os serviços públicos (econômicos, como o autor a eles se refere), os 

serviços sociais e os serviços uti universi; na concepção restrita de serviço público, 

excluem-se do conceito anterior os serviços uti universi, mantendo-se as outras duas 

categorias; e, na concepção restritíssima de serviços públicos, consideram-se como 

tais apenas os serviços públicos econômicos32. 

Havendo afirmado que o elemento identificador do conceito de serviço 

público é o seu regime jurídico próprio, o mesmo autor demonstra a dificuldade da 

doutrina em apontar os respectivos princípios, pois aqueles que costuma anunciar 

como tais (universalidade, continuidade, igualdade etc.) são, em verdade, comuns a 

todas as atividades administrativas e, embora aplicáveis aos serviços em questão, 

                                            
31 ARAGÃO, Alexandre Santos de. O conceito de serviços públicos no Direito Constitucional 
brasileiro. Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico (REDAE), Salvador, nº 17, 
fevereiro/março/abril, 2009, p. 9. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com.br/redae.asp>. 
Acesso em: 26 fev. 2011. Do mesmo autor, v. também Direito dos Serviços Públicos, 2 ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2008. 
32 ARAGÃO, Alexandre Santos de. O conceito de serviços públicos no Direito Constitucional 
brasileiro. Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico (REDAE), Salvador, nº 17, 
fevereiro/março/abril, 2009, p. 20 e ss. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com.br 
/redae.asp>. Acesso em: 26 fev. 2011. 
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não o distinguem das demais atividades da Administração Pública, o que levaria 

novamente à concepção já superada de que todo o Direito Administrativo resume-se 

ao serviço público. Conclui, então, propondo um critério de determinação do regime 

jurídico do -los 
33. 

Por esse critério, ARAGÃO34 afirma que a concepção restritíssima de 

serviço público, compreendendo apenas os serviços públicos econômicos, é a que 

tecnicamente melhor delimita o conceito, pois se refere a atividades sujeitas ao 

mesmo regime jurídico. No entanto, reconhecendo a conveniência operacional de 

um conceito um pouco mais amplo, sobretudo diante da tendência moderna de se 

públicos, mediante delegação dessas atividades à iniciativa privada, e vislumbrando 

que os serviços públicos econômicos e os serviços sociais, apesar de submetidos a 

rigor a regimes jurídicos distintos, 

autor termina por adotar a concepção restrita de serviço público e, com base nela 

propor a sua definição do conceito, nos seguintes termos: 

 
Serviços públicos são as atividades de prestação de utilidades econômicas 
a indivíduos determinados, colocadas pela Constituição ou pela Lei a cargo 
do Estado, com ou sem reserva de titularidade, e por ele desempenhadas 
diretamente ou por seus delegatários, gratuita ou remuneradamente, com 
vistas ao bem-estar da coletividade. 

 

É oportuna aqui a advertência de MARQUES NETO35 de que a 

subordinação de um serviço ao regime de direito público não implica sua exclusão 

do domínio econômico. O diferencial do serviço público, portanto, não reside na 

negação de seu conteúdo econômico, mas na sua relevância social, que faz com 

                                            
33 ARAGÃO, Alexandre Santos de. O conceito de serviços públicos no Direito Constitucional 
brasileiro. Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico (REDAE), Salvador, nº 17, 
fevereiro/março/abril, 2009, p. 21-23. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com.br/redae.asp>. 
Acesso em: 26 fev. 2011. 
34 ARAGÃO, Alexandre Santos de. O conceito de serviços públicos no Direito Constitucional 
brasileiro. Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico (REDAE), Salvador, nº 17, 
fevereiro/março/abril, 2009, p. 28 e ss. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com.br 
/redae.asp>. Acesso em: 26 fev. 2011. 
35 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. A Nova Regulamentação dos Serviços Públicos. Revista 
Eletrônica de Direito Administrativo Econômico, Salvador, nº 1, fevereiro, 2005. Disponível em: 
<http://www.direitodoestado.com.br>. Acesso em: 04 mar. 2011. 



23 

que o Poder Pú

. 

A partir das lições desse autor, pode-se dizer, então, que o regime dos 

serviços públicos pressupõe 1) a restrição da exploração dos serviços à própria 

Administração Pública ou a quem possua a outorga específica; 2) a sujeição dos 

serviços a uma forte incidência regulatória; e 3) o compromisso do Poder Público 

perante a sociedade de existência e acessibilidade dos serviços36. 

Esse regime, aplicado àqueles serviços eleitos por cada sociedade como 

de relevância social, não alterará sua natureza econômica. É do que trata o tópico 

seguinte. 

 

 

1.2.2 A prestação de serviço público como atividade econômica 
 

Examinados os conceitos acima, impõe-se inferir que o Estado, ao buscar 

prover as necessidades sociais pelas quais se responsabilizou, exerce 

inegavelmente atividade econômica. 

Dessa caracterização não se afasta a prestação de serviços públicos, 

tendo em vista que seu substrato material, a saber, o oferecimento de utilidade ou 

comodidade material fruível diretamente pelos administrados , como definiu 

BANDEIRA DE MELLO37, nada mais é do que a produção de bens econômicos, 

mais precisamente de bens econômicos imateriais, segundo a classificação de 

WONACOTT e WONACOTT38, na lição vista anteriormente. 

Essa concepção é vista com clareza na lição de GABARDO39, em cujas 

palavras 

 

                                            
36 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. A Nova Regulamentação dos Serviços Públicos. Revista 
Eletrônica de Direito Administrativo Econômico, Salvador, nº 1, fevereiro, 2005. Disponível em: 
<http://www.direitodoestado.com.br>. Acesso em: 04 mar. 2011. 
37 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Prestação de serviços públicos e administração 
indireta: concessão e permissão de serviço público, autarquias, sociedades de economia mista, 
empresas públicas, fundações governamentais, 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, p. 20. 
38 WONNACOTT, Paul; WONNACOTT, Ronald. Economia, 2 ed., trad. e revisão técnica Celso Seiji 
Gondo, Antonio Martins Cortada, Jayme Fonseca Francisco Jr. São Paulo: Makron Books, 1994. 
Tradução de: Economics, p. 24. 
39 GABARDO, Emerson. Interesse público e subisidiariedade: o Estado e a sociedade civil para 
além do bem e do mal. Belo Horizonte: Fórum, 2009, 131. 
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o serviço público também possui a ontologia de uma atividade econômica, 
apesar de o sistema constitucional não reconhecer, do ponto de vista 
jurídico, tal nomenclatura. Na realidade, a questão resolve-se 
satisfatoriamente (e de forma plenamente compatível com a Constituição) 
quando estudado o próprio conceito de atividade econômica: a ação de 
escolha e busca de recursos (bens) para o atendimento das necessidades 
econômicas. Será econômica toda atividade que tenha por objeto um bem 
econômico e, em assim sendo, o serviço público, como tal, possui também 

Beznos. 

 

O regime jurídico sob o qual tais serviços são prestados, isto é, o regime 

de direito público, não retira o caráter econômico da atividade, apenas acrescenta-

lhe um atributo especial, que é a sua eleição como prioridade pelo ordenamento 

jurídico, valendo observar que a teoria econômica não olvidou da existência de uma 

diversidade de critérios de priorização de necessidades, quando, nas palavras de 

LEFTWICH40, afirmou 

diferentes para as necessidades que lhes são  

Inexiste, pois, incompatibilidade entre os conceitos de atividade 

econômica e serviço público, e o estudo deste último e dos desafios de sua 

execução ou delegação pelo Estado contemporâneo há de ser realizado 

respeitando-se a sua economicidade intrínseca, ainda que o seu exercício se dê sob 

condições especiais em razão de sua relevância social. Essa abordagem jurídico-

econômica proporcionará um enfrentamento mais realista do problema da escassez, 

uma vez que, como afirmou AMARAL41 -

-  

É ainda de AMARAL42, em seu Direito, Escassez & Escolha, um 

interessante exemplo de como os problemas relativos às atividades prestacionais do 

Estado são problemas econômicos. Concentrando-se principalmente nas demandas 

judiciais envolvendo o custeio de tratamentos médicos negados pela Administração 

Pública por razões orçamentárias e destacando a tensão existente entre o que 
                                            
40 LEFTWICH, Richard H. O sistema de preços e a alocação de recursos, 7 ed, trad. Maria Tereza 
de Oliveira Audi. São Paulo: Pioneira, 1991. Tradução de: The price system & resource alocation, p. 
2. 
41 AMARAL, Gustavo. Direito, Escassez & Escolha: Critérios Jurídicos para Lidar com a Escassez 
de Recursos e as Decisões Trágicas, 2 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 5. Mais adiante, 

a teoria legal seria mais 
realística se examinasse abertamente a competição por recursos escassos que passa 
necessariamente entre diversos direitos básicos e também entre direitos básicos e outros valores 
sociais  
42 AMARAL, Gustavo. Direito, Escassez & Escolha: Critérios Jurídicos para Lidar com a Escassez 
de Recursos e as Decisões Trágicas, 2 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 16-19. 
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chamou de microjustiça   e macrojustiça  

o autor questiona: 

 
Se os recursos são escassos, como são, é necessário que se façam 
decisões alocativas: quem atender? Quais os critérios de seleção? 
Prognósticos de cura? Fila de espera? Maximização de resultados (número 
de vidas salvas por cada mil reais gastos, p. ex.)? Quem consegue primeiro 
uma liminar? 

 

Ora, que indagações são essas, senão as questões econômicas básicas: 

o que, quanto, para quem e como produzir? A que decisões alocativas se refere o 

autor, senão à busca pela eficácia alocativa, citada por ROSSETTI43 ao lado da 

eficiência produtiva e da justiça distributiva como uma das questões-chave da 

Economia, as quais são aplicáveis não apenas aos problemas de saúde, mas a toda 

atividade destinada à satisfação das necessidades humanas? 

Ao tratar da ampliação da aplicação da Economia ao estudo do Direito, 

SZTAJN44 to de discórdia no 

oposição justiça/eqüidade versus maximização/eficiência explicando, com 

fundamento em GEORGE STIGLER, que este conceito 

 
possui dois valores: um deles é o valor da meta, o outro é o valor dos meios 
ou inputs com os quais a meta possa ser alcançada. Eficiência máxima 
será, portanto, atingir o maior valor para a meta, o output, a partir de um 
dado valor de inputs. De outra forma, a eficiência será máxima quando a 
meta for alcançada dados os meios e as restrições ou constrangimentos. 

 

Citando a mesma fonte, a autora prossegue esclarecendo que 

processo econômico ou da 

, como, na análise de 

45. 

                                            
43 ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à Economia, 20 ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 191-195. 
44 SZTAJN, Rachel. Direito e Economia. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e 
Financeiro, São Paulo, Nova Série, ano XLV, nº 144, p. 221-235, outubro-dezembro de 2006. 
45 SZTAJN, Rachel. Direito e Economia. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e 
Financeiro, São Paulo, Nova Série, ano XLV, nº 144, p. 221-235, outubro-dezembro de 2006. 
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O provimento de serviços públicos enfrenta também questões 

econômicas. Há de escolher-se o que, quanto, para quem e como produzir, de modo 

a otimizar-se o aproveitamento dos recursos escassos de que se dispõe para a 

satisfação das necessidades humanas que se elegeu atender. Deve-se buscar a 

eficácia alocativa e a eficiência produtiva. 

Diante desses desafios, impõe-se reconhecer a natureza econômica da 

prestação de serviços públicos. Esta natureza, já denotada no tópico anterior, na 

menção de ARAGÃO46  quando 

a eles se referiu, emerge igualmente das palavras de MOREIRA NETO47, que, 

procurando sintetizar o entendimento da doutrina administrativista universal, os 

rcado para que o 

Estado a discipline imperativamente e a execute por seus próprios meios ou por 

 

SUNDFELD48 demonstra o mesmo 

hábitos doutrinários brasileiros [...] têm determinado ainda hoje o uso da 

denominação 

 

MOREIRA49 não afirma expressamente, mas permite inferir que a atuação 

estatal na prestação de serviço público é de natureza econômica quando escreve 

testemunho também de uma relação diferente do Estado com a economia e com a 

na vida económica e 

 

 Mais adiante 

em seu texto, quando trata das transformações do serviço público na União Européia 

                                            
46 ARAGÃO, Alexandre Santos de. O conceito de serviços públicos no Direito Constitucional 
brasileiro. Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico (REDAE), Salvador, nº 17, 
fevereiro/março/abril, 2009. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com.br /redae.asp>. Acesso 
em: 26 fev. 2011. 
47 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações nos Serviços Públicos. Revista Eletrônica de 
Direito Administrativo Econômico, Salvador, nº 1, fevereiro, 2005. Disponível em: 
<http://www.direitodoestado.com.br>. Acesso em: 26 fev. 2011. 
48 SUNDFELD, Carlos Ari. A administração Pública na Era do Direito Global. In SUNDFELD, Carlos 
Ari; VIEIRA, Oscar Vilhena (Coords.). Direito Global. São Paulo: Max Limonad, 1999, p. 161, nota de 
rodapé. 
49 MOREIRA, Vital. Os serviços públicos tradicionais sob o impacto da União Europeia. Revista 
Eletrônica de Direito Administrativo Econômico (REDAE). Salvador, nº 19, 
agosto/setembro/outubro, 2009. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com/revista/REDAE-19-
AGOSTO-2009-VITAL-MOREIRA.pdf>. Acesso em: 07 mar. 2011. 
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e 

proprietário e empresário, deixando à economia privada a satisfação das 

necessidades individuais e coletiva  

Na doutrina espanhola, destaca-se a posição de ORTIZ50, segundo o qual 

toda declaração de serviço público significa que tal atividade fica desde este 

momento incorporada aos afazeres do Estado e excluída da esfera de ação livre dos 

particulares bserva que, no entanto, essas atividades não são essencialmente 

estatais, isto é, não se referem àquelas que envolvem a soberania, como a defesa 

ou a justiça, senão outras de conteúdo econômico que originalmente não supõem 

exercício coativo de autoridade senão atividades de prestação de bem-estar social  

Apesar da caracterização da prestação de serviços públicos como 

atividade econômica encontrar apoio em fortes fundamentos doutrinários, uma 

considerável parcela dos juristas pátrios ainda compreende atividade econômica e 

serviços públicos como conceitos distintos e reciprocamente excludentes. Essa 

posição é estudada a seguir. 

 

 

1.2.3 Administração Pública, atividade econômica e os artigos 173 e 175 da 
Constituição de 1988 

 

A Constituição de 1988 dedicou o Capítulo I de seu Livro VII  Da Ordem 

Econômica e Financeira  à disciplina da atividade econômica, estabelecendo, a 

partir de seu artigo inaugural (artigo 170), uma série de princípios (e regras) para o 

dever-ser da economia, a qual deve ter por fundamentos o trabalho 

humano  e a livre iniciativa , e, por finalidade  a todos existência digna  

No artigo 173, respeitando a eleição da livre iniciativa como princípio 

fundamental do Estado brasileiro (artigos 1º, inciso IV, e 170, caput), a Constituição 

de 1988 tratou da titularidade da iniciativa privada para atuação no domínio 

econômico, estabelecendo que, ressalvados os casos previstos nel
                                            
50 ORTIZ, Gaspar Ariño. Empresa Pública, Empresa Privada, Empresa de Interés General. Cizur 

toda declaración de servicio público 
significa que tal actividad queda desde ese momento incorporada al quehacer del Estado y excluida 
de la esfera de acción libre de los particulares sino otras de contenido económico que 
originariamente no suponen ejercicio coactivo de autoridad sino actividades de prestación de 
bienestar social  
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exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando 

necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, 

 

No artigo 175, ainda no bojo da instituição da ordem econômica, a 

Constituição de 1988 atribuiu ao Poder Público, u sob 

 

Em face dessas disposições, difundiu-se na doutrina administrativista uma 

concepção dissociativa dos serviços públicos, que os situa à margem do conceito de 

atividade econômica. 

Representando essa corrente majoritária, JUSTEN FILHO51 advoga a 

 Interpretando os artigos 170, 

173 e 175 da Constituição Federal, ele entende que 

aproveitamento dos bens econômicos para a satisfação de necessidades coletivas 

as atividades econômicas em sentido 

próprio e as atividades qualificadas como serviço público. As primeiras estão, como 

regra geral, sujeitas à livre iniciativa, podendo ser exercidas pelo Estado apenas nas 

hipóteses excepcionais do artigo 173 da Constituição Federal. 

atribuídas ao Estado e se caracterizam por um regime jurídi  

partir do que vislumbra duas conseqüências: a identificação da titularidade da 

atividade, do Estado ou dos particulares, e a identificação do regime jurídico 

disciplinador da atividade, regime de direito público ou regime de direito privado52. 

Nessa mesma linha segue MARTINS53

econômica comporta duas claras atuações de seus agentes, ou seja, na exploração 

de atividades de conteúdo mercantil, abrangendo inclusive os serviços, e na 

prestação de serviços públicos com densidade econômica  O autor funda seu 

                                            
51 JUSTEN FILHO, Marça

Revista de Direito do Estado, Rio de Janeiro, nº 1, janeiro/março 
2006, p. 119-135. 
52 JUSTEN FILHO, Marçal. O Regime Jurídico das Empresas Estatais e 

Revista de Direito do Estado, Rio de Janeiro, nº 1, janeiro/março 
2006, p. 119-135. 
53 MARTINS, Ives Gandra da Silva. O Regime Jurídico dos Serviços Públicos na Ordem Econômica. 
FMU Direito: Revista do Curso de Direito do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas 
Unidas, São Paulo, ano XV, nº 23, 2001, p. 13-18. 
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entendimento na menção do artigo 173, § 1º, da Constituição à atividade econômica 

de prestação de serviços sem qualquer adjetivação -a à redação do artigo 

175, também da Constituição, 

 não há como 

confundir os dois regimes  

O tema é abordado com um pouco mais de propriedade por GRAU54, que 

sustenta inexistir, em princípio, oposição entre atividade econômica e serviço 

público, explicando  ação de 

Daí poder- afirmar que o serviço público  é um tipo de atividade econômica . 

Entretanto, no desenvolvimento de suas idéias, o autor demonstra filiar-se 

também à corrente dualista, pois propõe a divisão do gênero atividade econômica 

em duas espécies: a atividade econômica em sentido estrito, subordinada ao artigo 

173 da Constituição, e o serviço público, subordinada ao artigo 175 da Constituição, 

acolhendo, assim, uma distinção pela qual os serviços públicos estariam excluídos 

da incidência do artigo 17355. 

Em sua visão, essa classificação explica-se pela compreensão de serviço 

que se dis ão das 

matérias que possam ser, imediata ou potencialmente, objeto de profícua 

 espera que o Estado desenvolva, de modo não 

. Desse conflito de interesses resultaria a delimitação de uma área de 

atuação própria do Estado  os serviços públicos  e de uma área de atuação 

própria da iniciativa privada  a atividade econômica em sentido estrito56. 

                                            
54 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988, 13 ed. São Paulo: 
Malheiros, 2008, p. 101. 
55 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988, 13 ed. São Paulo: 
Malheiros, 2008, p. 101 e ss. 
56 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988, 13 ed. São Paulo: 
Malheiros, 2008, p. 108. 
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Examinando a Emenda Constitucional nº 19/1998, que alterou os artigos  

inciso XXVII do artigo 2257 e o parágrafo 1º do artigo 17358, GRAU59 observa que a 

 [...] das 

licitações a que devem se sujeitar as empresas estatais e ao regime jurídico 

aplicável aos contratos por ela celebrados

fundado no artigo 37, inciso XXI, para as Administrações Públicas diretas, 

autárquicas e fundacionais; outro, fundado no artigo 173, § 1º, inciso III, para as 

empresas públicas e sociedades de economia mista. 

Partindo de sua concepção dual de atividade econômica em sentido 

estrito e serviço público, o autor conclui, num resultado que ele próprio julgou 

absurdo, que 

 
como o art. 22, XXVII, atribui à União competência para legislar sobre 
normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas 
diretas, autárquicas e fundacionais e para as empresas públicas e 
sociedades de economia mista de que trata o art. 173  ou seja, para as 
empresas públicas e sociedades de economia mista que exploram atividade 
econômica em sentido estrito  não cabe à União legislar sobre normas 
gerais de licitação e contratação para as empresas públicas e sociedades 
de economia mista prestadoras de serviço público!60 

 

Contrário a essa posição coloca-se PINTO JÚNIOR61, que, tratando da 

atuação empresarial do Estado, escreve que 

abranger tanto a prestação de serviços públicos, quanto a exploração de atividade 

Em tais casos, sustenta que, por força do artigo 173, §§ 1º, inciso II, e 2º, a empresa 

estatal, assim consideradas a empresa pública e a sociedade de economia mista, 
                                            
57 Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: (...) XXVII  normas gerais de licitação e 
contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e 
fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e 
para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1º, III.  
58 Art. 173. (...). § 1º. A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de 
economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou 
comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre: (...) III  licitação e 
contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração 
pública.  
59 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988, 13 ed. São Paulo: 
Malheiros, 2008, p. 105. 
60 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988, 13 ed. São Paulo: 
Malheiros, 2008, p. 106. 
61 PINTO JÚNIOR, Mário Engler. Empresa estatal: função econômica e dilemas societários. São 
Paulo: Atlas, 2010, p. 206 e ss. 
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deve sujeitar-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas e não pode gozar 

de privilégios fiscais não extensivos ao setor privado. No entanto, o autor relata que 

173, § 1º] não alcança a empresa estatal prestadora de serviço p 62 e conclui 

- argüindo que 

 
a feição autárquica pode até fazer sentido para a empresa pública 
unipessoal que presta serviço público de competência do ente controlador, 
pois a situação é em tudo equivalente à prestação direta pelo Estado, 
tornando justificável o benefício da imunidade. O mesmo tratamento afigura-
se descabido se a prestação do serviço público for intermediada por 
sociedade de economia mista com participação de acionistas privados, ou 
por empresa estatal atuando como concessionária de outra esfera de 
governo. Nesse caso, o interesse da companhia adquire autonomia própria, 
seja porque passa a abrigar anseios estranhos à administração pública, seja 
porque fica sujeito a influências externas à vontade do Estado. 

 

CARVALHOSA63, opinando sobre a distinção feita pelos publicistas 

acerca da prevalência das normas de direito público ou de direito privado conforme a 

empresa estatal seja prestadora de serviço público ou exploradora de atividade 

econômica, defende igualmente a aplicabilidade geral do artigo 173, § 1º, da 

Constituição, ao argumento de que tal conclui 

a prática, o tratamento legal é idêntico , pois o referido dispositivo 

atribui a todas as sociedades de economia mista a exploração de 

atividade econômica  

Do mesmo modo pensa CARRASQUEIRA64, para quem as empresas 

estatais prestadoras de serviço público sujeitam-se, por força do artigo 173, § 1º, da 

Constituição, ao regime de direito privado, sem prejuízo da incidência do regime de 

direito público sobre sua atividade. Argúi a autora que a ordem constitucional não 

excluiu tais entidades da incidência dos parágrafos 1º e 2º do artigo 173, pois os 

serviços 

que 

                                            
62 O autor refere-se ao Recurso Extraordinário nº 172.816-7-RJ, ao Recurso Extraordinário nº 
229.696-7-PE e à Ação Cautelar nº 669. 
63 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas, v. 4, t. I. São Paulo: 
Saraiva, 1998, p. 328. O autor refere-se à redação do dispositivo antes da Emenda Constitucional nº 
19/1998, porém sem prejuízo da atualidade do comentário. 
64 CARRASQUEIRA, Simone de Almeida. Revisitando o regime jurídico das empresas estatais 
prestadoras de serviço público. In SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito Administrativo 
Empresarial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 255-328. 
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prestadoras de serviço público [...], que vem se somar ao art. 173, § 1º, com relação 

 

A idéia é bem sintetizada por GABARDO65

nada mais é do que uma atividade econômica em sentido estrito que teve o seu 

regime jurídico alterado, mediante uma ação imperativa do Estado ao torná-  

A tentativa de diferenciação dos conceitos de atividade econômica e 

serviço público ensejou também a incisiva crítica de MOREIRA NETO66, que a esse 

respeito escreveu: 

 
Mas, infelizmente, não são apenas certos escalões burocráticos do Governo 
que distorcem os comandos constitucionais na área econômica, 
aparentemente porque não quiseram lê-los; mas até excelentes juristas, 
ainda comprometidos com o que restou do estatismo e do socialismo, lêem-
nos mal, emprestando o valor de sua inteligência e o peso de sua 
autoridade para aumentar o grau de perplexidade e de instabilidade, como o 
fez um festejado monografista, que acabou, porfiadamente, encontrando 

§ 1º, com o qual, como se sabe, se buscou imprimir o tão necessário 
sentido de competitividade e de eficiência às empresas do Estado. Pode-se, 
em esforços interpretatórios desse tipo, louvar-se a inteligência cartesiana e 
até uma (já heróica) fidelidade a mitos ideológicos ultrapassados, mas não, 
por certo, nem o sentido de modernidade, nem o bom senso. 

 

Ainda para MOREIRA NETO67, o Estado intervém na economia de quatro 

formas: regulatória

monopolista, pela qual age 

sancionatória, por 

 A respeito da 

intervenção concorrencial, dando a entender que os serviços públicos são atividades 

                                            
65 GABARDO, Emerson. Interesse público e subsidiariedade: o Estado e a sociedade civil para 
além do bem e do mal. Belo Horizonte: Fórum, 2009, p. 134. 
66 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Sociedade, Estado e Administração Pública: 
prospectivas visando ao realinhamento constitucional brasileiro. Rio de Janeiro: Topbooks, 1995, p. 
160. Sem prejuízo da atualidade da crítica, o autor se refere ao §1º do artigo 173 da Constituição 

§ 1º - A empresa pública, a sociedade de economia mista e outras 
entidades que explorem atividade econômica sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas 
privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e tributárias  
67 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: 
Forense, 1997, p. 365 e ss. 
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econômicas cuja realização pelo Estado é admitida excepcionalmente por força das 

ressalvas do artigo 173 da Constituição, o autor escreve: 

 
De uma suplementaridade vagamente definida, no art. 170, § 1º, da antiga 
Carta, que se articulava com a autorização amplíssima para intervir no 
domínio econômico (do art. 163, caput), passou-se a uma suplementaridade 
restrita, expressa em dispositivo específico, o art. 173, limitando a atividade 
empresarial econômica do Estado a apenas três hipóteses: a) nos casos 
previstos na própria Constituição, como para a prestação de serviços 
públicos e atividades monopolizadas; b) nos casos em que a exploração 
direta de atividade econômica do Estado for necessária aos imperativos de 
segurança nacional, definidos em lei; c) nos casos em que a exploração 
direta de atividade econômica pelo Estado for necessária à satisfação de 
relevante interesse coletivo, definido em lei. 

 

Essa parece ser a lógica na Constituição da Espanha, que inicia suas 

disposições sobre a economia e a fazenda pública no artigo 12868, subordinando 

toda a riqueza do país, independentemente da titularidade, ao interesse geral e 

admitindo a iniciativa pública na atividade econômica. Sem definir serviço público, a 

mediante lei se poderá reservar ao setor 

público recursos ou serviços essenciais, especialmente em caso de monopólio, e 

também estabelecer a intervenção de empresas quando assim o exigir o interesse 

. 

Das lições expostas, percebe-se a existência de duas correntes 

doutrinárias, que podem ser simplificadamente resumidas da seguinte forma: uma, 

majoritária, que distingue serviços públicos de atividade econômica, por entender 

que, ao outorgar ao Estado a titularidade dos primeiros, a Constituição os exclui do 

domínio privado; a outra, que entende que os serviços públicos são espécie do 

gênero atividade econômica e que, ao prestá-los, o Estado atua excepcionalmente 

no domínio privado, fazendo-o com fundamento nas ressalvas do artigo 173 da 

Constituição Federal. Para esta última, as disposições constitucionais concernentes 

à excepcionalidade da exploração direta de atividade econômica pelo Estado, bem 

como ao funcionamento das empresas estatais, ao seu acesso a privilégios fiscais, 

às suas relações com o Estado e a sociedade, à coibição do abuso de seu poder 

econômico, à sua responsabilidade e de seus dirigentes por atos ilícitos, coadunam-
                                            
68 Artículo 128. 1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está 
subordinada al interés general. 2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. 
Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en 
caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés 
general.  
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se perfeitamente com o caráter subsidiário que se quis dar à atuação do Estado no 

domínio econômico, sem qualquer prejuízo do interesse social que conduz 

determinada atividade econômica à condição de serviço público e à conseqüente 

subordinação às regras específicas do artigo 175. Dito de outra forma, as 

disposições do artigo 173 são aplicáveis aos serviços públicos naquilo em que não 

conflitarem com as disposições do artigo 175. 

Poder-se-ia falar, assim, em uma divergência apenas quanto à titularidade 

material dos serviços públicos, inexistindo, por outro lado, qualquer controvérsia a 

respeito da titularidade formal desses serviços  que é do Estado  e de sua 

conseqüente subordinação ao regime de direito público. 

De outro lado, parece haver um consenso acerca da necessidade de 

retirada do Poder Público da execução direta da prestação de serviços, como se lê 

nas palavras de GROTTI69, que constata ter-

de que deve haver um enxugamento da máquina estatal e a devolução de atividades 

à iniciativa social , ou de SOUTO70, e [...] que se corrija a 

anomalia do gigantismo do Estado, oriunda de uma política que lhe atribuiu o papel 

 

O fundamento para essa retirada do Poder Público da execução direta 

das atividades econômicas é o princípio da subsidiariedade, pelo qual, na síntese de 

MOREIRA NETO71 deve passar ao Estado o que ela não possa 

solucionar com seus próprios meios, através de suas organizações sociais 

, enxerga PEREZ72 à luz da evolução do conceito 

na Comunidade Européia caminha-se para uma noção contemporânea, na qual a 

atuação direta ou indireta (via regulação, por exemplo) do Estado é reclamada 

somente quando destinada a sanar as falhas do mercado, ou a salvaguardar a 

coesão e a solidariedade  

                                            
69 GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. Teoria dos Serviços Públicos e sua Transformação. In 
SUNDFELD, Carlos Ari (Coord.). Direito Administrativo Econômico. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 
39-71. 
70 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Desestatização, Privatização, Concessões e Terceirizações. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1997, p. 47. 
71 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Sociedade, Estado e Administração Pública: 
prospectivas visando ao realinhamento constitucional brasileiro. Rio de Janeiro: Topbooks, 1995, p. 
57. 
72 PEREZ, Marcos Augusto. O risco no contrato de concessão de serviço público. Belo Horizonte: 
Fórum, 2006, p. 35. 
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A transferência da execução direta dos serviços públicos para a iniciativa 

privada pode ser feita com fundamento na permissão de delegação contida no artigo 

175 da Constituição, pelo qual, mantendo a titularidade do serviço, o Estado comete 

a particulares titularidade da prestação do serviço. Trata-se de uma das formas de 

descentralização administrativa, pela qual, ensina BANDEIRA DE MELLO73, 

transfere-

senhoria do serviço em si mesmo) a uma pessoa jurídica de direito privado que o 

exercerá em nome do Estado (não em nome próprio), por sua conta, risco e 

 

Este dispositivo constitucional, segundo CARRASQUEIRA74

princípio da descentralização que informa todo o direito público e age como resposta 

 

Ao tratar da concessão de serviços públicos no contexto da reforma do 

Estado brasileiro, SOUTO75 não 

exige dele a execução direta dos serviços públicos e sim que assegure sua 

 

A idéia é bem posta por ORTIZ76, que afirma que, com a constante 

a pretensão de que o Estado 

seja o titular dos meios de produção necessários para satisfazer todos esses 

 e, distinguindo a 

titularidade (propriedade) da gestão (direção) dos meios de produção, conclui que 

esta é a verdadeiramente importante e não aquela. 

Com esses aspectos em mente, examina-se a seguir a atuação do Estado 

no domínio econômico. 

 

 
                                            
73 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Prestação de serviços públicos e administração 
indireta: concessão e permissão de serviço público, autarquias, sociedades de economia mista, 
empresas públicas, fundações governamentais, 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, p. 27. 
74 CARRASQUEIRA, Simone de Almeida. Revisitando o regime jurídico das empresas estatais 
prestadoras de serviço público. In SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito Administrativo 
Empresarial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 255-328. 
75 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito Administrativo das Concessões: Concessões, 
Terceirizações, Convênios, Consórcios e Acordos, Outras Formas de Gestão Associada. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 4. 
76 ORTIZ, Gaspar Ariño. Empresa Pública, Empresa Privada, Empresa de Interés General. Cizur 
Menor: Aranzadi, 2007, p. 182. Tradução livre. No original, 
titular de los medios de producción necesarios para satisfacer todos estos contenidos, nos llevaría a 

. 
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1.3 A INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO: DA ÊNFASE NA 

EXECUÇÃO À ÊNFASE NA REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

A Constituição de 1988 elegeu como fundamento a livre iniciativa (artigos 

1º, IV, e 170, caput), do que resulta haver estabelecido a atividade econômica como 

domínio próprio da iniciativa privada. Não obstante, outorgou ao Estado a 

possibilidade de atuar nesse domínio, a fim de 

contra a soberania nacional, a função social da propriedade, a livre concorrência e a 
77. 

Note-se, porém, que, conforme enuncia MOREIRA NETO78, trata-se de 

, isto 

é, no domínio da iniciativa privada, do que se pode concluir que é mais apropriado 

falar-se não em atuação, mas em intervenção estatal no domínio econômico. 

SOUTO79 escreve que, ao se definirem os papéis da iniciativa privada 

como produtora de riquezas e do Estado como regulador pela Constituição de 1988, 

-se-lhe um 

 Adiante, complementa que essa intervenção 

através dela, alcançar-se a produtividade e a competitividade que vão resultar no 

bem-  

MOREIRA80 propõe um conceito genérico de intervenção estatal na 

economia privada, que compreende duas espécies: a intervenção stricto sensu e a 

regulação. 

para o atingim . Em um e em outro caso, 

afirma, 

                                            
77 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: 
Forense, 1997, p. 365. 
78 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: 
Forense, 1997, p. 365. 
79 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Desestatização, Privatização, Concessões e Terceirizações. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1997, p. 26-29. 
80 MOREIRA, Egon Bockmann. O Direito Administrativo Contemporâneo e a Intervenção do Estado 
na Ordem Econômica. Revista Eletrônica de Direito Administrivo Econômico (REDAE), Salvador, 
nº 10, maio/junho/julho, 2007. Disponível em <http://www.direitodoestado.com.br/redae.asp>. Acesso 
em 23 mar. 2011. 
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a ele estranho  de molde a alterar as condutas e/ou perspectivas dos agentes 

 

Tendo em vista também essas duas formas de atuação estatal, 

MARQUES NETO81 descreve que, a partir da segunda metade da década de 1990, 

o Estado brasileiro reduziu sua intervenção direta no domínio econômico, ao tempo 

em que ampliou a regulação de diversos setores, por

 

estabelecimento de pautas regulatórias negociadas

deixa de ser um adjudicador de direitos passa a ser um mediador de interesses, sem 

 

Nesse processo, o autor observa que se dissociando do modelo liberal, 

das relações de 

pré-

assumindo, pois, 82. 

Como causas dessas mudanças, ele identifica fatores econômicos, como 

a limitação na capacidade estatal de investimento, tecnológicos, que incrementam as 

exigências sociais, e sócio-

hoje uma perspectiva muito mais participativa em relação à atuação do poder 
 83. 

A retirada do Estado 

iniciativa privada (princípio da livre iniciativa) ou de setores em que ela possa atuar 

SOUTO84 como desestatização, da qual ele identifica, como espécies, a 

privatização, a concessão e a permissão. 

                                            
81 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. A Nova Regulamentação dos Serviços Públicos. Revista 
Eletrônica de Direito Administrativo Econômico, Salvador, nº 1, fevereiro, 2005. Disponível em: 
<http://www.direitodoestado.com.br>. Acesso em: 04 mar. 2011. 
82 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. A Nova Regulamentação dos Serviços Públicos. Revista 
Eletrônica de Direito Administrativo Econômico, Salvador, nº 1, fevereiro, 2005. Disponível em: 
<http://www.direitodoestado.com.br>. Acesso em: 04 mar. 2011. 
83 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. A Nova Regulamentação dos Serviços Públicos. Revista 
Eletrônica de Direito Administrativo Econômico, Salvador, nº 1, fevereiro, 2005. Disponível em: 
<http://www.direitodoestado.com.br>. Acesso em: 04 mar. 2011. 
84 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Desestatização, Privatização, Concessões e Terceirizações. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1997, p. 54 e ss. 
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O autor enumera diversos objetivos do processo de desestatização, 

valendo destacar aqui o reordenamento da intervenção do Estado na economia, de 

modo a dimensioná-la em conformidade com o imperativo do interesse coletivo e o 

princípio da livre iniciativa; a concentração de esforços em áreas em que seja 

fundam

 e ampliação 

dos investimentos da iniciativa privada, decorrente da redução do custo da máquina 

estatal e da liberação para atividades produtivas dos recursos privados antes por ela 

absorvidos85. 

Tratando também do fenômeno da desestatização, TAVARES86 escreve 

experiência intervencionista, se demonstrou ineficaz para exercer certas atividades, 

compartilhando das opiniões colacionadas anteriormente, que o Estado 

contemporâneo não deixou de ter participação na economia, mas apenas transitou 

da posição de produtor para a de regulador, o que o distingue do modelo liberal 

clássico, pois se mantém forte em seu poder de regulação, disciplinando a atividade 

privada. 

É ainda TAVARES87 quem afirma que, assumindo sua feição de 

regu

coletividade para a iniciativa privada e passa a exercer apenas a função de 

 

Abordando o fenômeno da privatização na perspectiva da Comunidade 

Européia, SILVA88 

da vida económica não tem que determinar o regresso do Estado abstencionista 

liberal e da auto- . Em sua visão, uma nova filosofia 

reguladora atribui à hetero-regulação pública um papel fundamental para a garantia 

                                            
85 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Desestatização, Privatização, Concessões e Terceirizações. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1997, p. 54 e ss. 
86 TAVARES, André Ramos. O Direito Administrativo no Estado Mínimo. In CARDOZO, José Eduardo 
Martins; QUEIROZ, João Eduardo Lopes e SANTOS, Márcia Walquíria Batista dos (Orgs.). Curso de 
Direito Administrativo Econômico, v. I. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 101-126. 
87 TAVARES, André Ramos. A Intervenção do Estado no Domínio Econômico. In CARDOZO, José 
Eduardo Martins; QUEIROZ, João Eduardo Lopes e SANTOS, Márcia Walquíria Batista dos (Orgs.). 
Curso de Direito Administrativo Econômico, v. II. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 173-218. 
88 SILVA, João Nuno Calvão da. Mercado e Estado: serviços de interesse económico geral. Coimbra: 
Almedina, 2008, p. 86-87. 
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da concorrência e da satisfação das necessidades básicas do cidadão, de modo que 

 

O autor destaca que isto que chama de neo-regulação, caracterizada pela 

separação entre Estado e Economia, difere da regulação do Estado-providência, em 

Pública, e não aos operadores privados, a regulação de todos os aspectos relativos 
89. 

Na neo-regulação, o Estado procede a uma regulação econômica, 

visando à correção das crises de funcionamento do mercado, sobretudo para a 

defesa da livre concorrência, e a uma regulação social da economia, pela qual 

procura garantir outros interesses sociais, dentre os quais a saúde e a segurança do 

trabalhador, a tutela do consumidor, a proteção do meio ambiente90. 

Vê-se nas notas dos autores aqui citados que não houve um abandono, 

por parte do Estado, da preocupação com o bem-estar social ou com o atendimento 

das demandas sociais por serviços públicos, mas apenas uma reavaliação dos 

meios para o atingimento de tais finalidades estatais, com a admissão de uma maior 

participação do setor privado neste objetivo. 

ORTIZ91 ilustra bem esse processo dizendo tratar-se de passar do 

Estado do bem- um 

protagonismo e uma liderança [estatal] asfixiante, não só na ordem política como 

 novas técnicas de 

atuação, novos mecanismos que nos permitam conservar o bem-estar logrado até 

. 

A questão da intervenção estatal no domínio econômico relaciona-se 

intimamente com outra, de maior amplitude, que a do papel do Estado na 

contemporaneidade, abordada no capítulo seguinte, e a partir da qual se examinam, 

na seqüência deste trabalho, as novas técnicas e os novos mecanismos de atuação 

estatal, em parceria com a sociedade, a que se referiu ORTIZ. 

                                            
89 SILVA, João Nuno Calvão da. Mercado e Estado: serviços de interesse económico geral. Coimbra: 
Almedina, 2008, p. 87. 
90 SILVA, João Nuno Calvão da. Mercado e Estado: serviços de interesse económico geral. Coimbra: 
Almedina, 2008, p. 87 e ss. 
91 ORTIZ, Gaspar Ariño. Empresa Pública, Empresa Privada, Empresa de Interés General. Cizur 
Menor: Aranzadi, 2007 pasar del Estado del bienestar a la 
sociedad del bienestar  olítico sino 

 nuevas técnicas de actuación, nuevos mecanismos que 
nos permitan conservar el bienestar logrado hasta aquí . 
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2 A ATUAÇÃO DO ESTADO CONTEMPORÂNEO 
 
 

2.1 A EXPANSÃO E A CRISE DO ESTADO SOCIAL 

 

ORTIZ92 relata que, em 1946, CHARLES DE GAULLE escreveu, 

referindo-se aos planos de atuação do Estado francês no pós-guerra: 

 
Amanhã será missão do Estado assegurar por si mesmo o desenvolvimento 
das grandes fontes de energia, carvão, eletricidade, petróleo, também dos 
principais meios de transporte, por trem, mar ou ar, e dos instrumentos 
financeiros sobre os quais todos estes se assentam. É missão do Estado 
elevar a produção metalúrgica ao nível necessário. É missão do Estado 
dispor do crédito da Nação para dirigir a poupança nacional aos grandes 
investimentos e evitar que os grandes grupos de interesse atuem contra o 
interesse nacional. 

 

O autor espanhol cita também o testemunho de MADSEN PIRIE, 

presidente do Adam Smith Institute, de Londres, escrito quarenta anos depois, em 

que este afirma: 

 
No ano de 1979, na Grã-Bretanha, você podia passar o dia todo sem 
esbarrar com a economia privada. Despertava pela manhã e cortava meu 
ovo cozido com água produzida pelo Estado, com uma faca de aço de 
fabricação estatal, recolhia o correio estatal que chegava com uma semana 
de atraso e dava bom dia ao lixeiro, que nesse preciso instante espalhava o 
lixo sobre a calçada. Logo entrava em meu carro fabricado pelo Estado, 
levava as crianças ao colégio estatal, deixava minha mulher no hospital 
estatal e ia trabalhar, para o Estado naturalmente. Por telefone, estatal, 
ligava para uma agência de viagens estatal para reservar uma viagem em 
um avião fabricado pelo Estado. E desta forma podia passar toda minha 
vida sem jamais esbarrar com esse tipo de economia que realmente gera 
bem-estar93. 

                                            
92 ORTIZ, Gaspar Ariño. Empresa Pública, Empresa Privada, Empresa de Interés General: 
lecciones retrospectivas, de las que algo se puede aprender. Cizur Menor: Aranzadi, 2007, p. 25. 
Tradução livre. No original: 
las grandes fuentes de energía, carbón, electricidad, petróleo; también de los principales medios de 
transporte, por ferrocarril, mar o aire, y de los instrumentos financieros sobre los cuales todo anterior 
descansa. Es misión del Estado elevar la producción metalúrgica al nivel necesario. Es misión del 
Estado disponer del crédito de la Nación para dirigir el ahorro nacional hacia las grandes inversiones 

 
93 ORTIZ, Gaspar Ariño. Empresa Pública, Empresa Privada, Empresa de Interés General: 
lecciones retrospectivas, de las que algo se puede aprender. Cizur Menor: Aranzadi, 2007, p. 25. 

En el año de 1979, en Gran Bretaña, uno podía pasar todo el día sin 
tropezarse con la economía privada. Me despertaba por la mañana y abría mi huevo pasado por agua 
producido por el Estado, con um cuchillo de acero de fabricación estatal, recogía el correo estatal que 
llegaba con una semana de retraso y le daba los buenos días al basurero, que en ese preciso 
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As palavras do general francês e do pesquisador britânico ilustram dois 

momentos marcantes da evolução histórica do modelo de Estado do bem-estar 

social, cuja característica predominante, como apontam STRECK e BOLZAN DE 

MORAIS94 intervenção do Estado e a promoção de serviços

denominação de Estado-providência. 

O primeiro desses momentos é o que marca o início da franca expansão 

experimentada pelo modelo do welfare state após a 2ª Grande Guerra, com o que 

restou definitivamente superado o modelo liberal clássico vigente no século XIX. 

COMPARATO95, partindo de um ponto de vista humanístico, associa esse 

momento aos horrores da guerra e dos regimes totalitários que floresceram na 

ao emergir da Segunda Guerra Mundial, 

após três lustros de massacres e atrocidades de toda sorte, [...] a humanidade 

compreendeu, mais do que em qualquer outra época da História, o valor supremo da 

dignidade humana  

OLIVEIRA96, examinando o fato também sob o ângulo sócio-econômico, 

escreve que o Estado do bem-estar social, não obstante já viesse se desenhando 

alcança um estopim ou uma sistemática mais 

consolidada com o início da segunda metade do século XX

incorporar uma postura ativa, prestacional, empreendedora, intervencionista, no 

desiderato de equilibrar a economia, promover a igualdade e o desenvolvimento 

sociais

violação de direitos. 

STRECK e BOLZAN DE MORAIS97 a 

adjetivação pelo social pretende a correção do individualismo liberal por intermédio 

de garantias coletivas a fórmula geradora do welfare state 

                                                                                                                                        
instante desparramaba la basura sobre la acera. Luego subía a mi coche fabricado pelo Estado, 
llevaba a los niños al colegio estatal, dejaba a mi mujer en el hospital estatal y me iba a trabajar, pare 
el Estado naturalmente. Con el teléfono, estatal, llamaba a una agencia de viajes estatal para 
reservar un viaje en un avión fabricado por el Estado. Y de esta forma podía pasar toda mi vida sin 
que tropezase jamás con ese tipo de economía que realmente genera bienestar . 
94 STRECK, Lenio Luiz; BOLZAN DE MORAIS, José Luis. Ciência Política e Teoria do Estado, 7 ed. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 150. 
95 COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos, 7 ed. rev. e atual. 
São Paulo: Saraiva, 2010, p. 68. 
96 OLIVEIRA, Fábio Corrêa Souza de. Morte e Vida da Constituição Dirigente. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2010, p. 43-45. 
97 STRECK, Lenio Luiz; BOLZAN DE MORAIS, José Luis. Ciência Política e Teoria do Estado, 7 ed. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 96. 
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neocapitalista do pós-Segunda Guerra Mundial

a busca do bem-estar social. 

Ainda segundo os autores, o esforço de conciliação do regime capitalista 

com o bem-estar social, de que resultou a mutação do papel do Estado, do 

absenteísmo típico do modelo liberal para o intervencionismo caracterizador do 

modelo social, pode ser explicado como uma reação do capitalismo aos movimentos 

socialistas surgidos após a Revolução Industrial, por meio da qual se procurou, de 

um lado, mitigar as conseqüências sociais nefastas desse sistema de produção, e de 

outro, assegurar a sobrevivência do próprio sistema98. 

Nesse sentido o regime intervencionista do Estado social seria uma 

síntese do confronto entre a tese liberal e a antítese coletivista presente nas teorias 

socialistas99. 

BONAVIDES100, em clássica obra sobre o surgimento do Estado social, 

a 

intervenção ideológica do socialismo

ampla, que abrange desde o socialismo utópico até as teses marxistas atuais, pois, 

desde o seu surgimento, os ideais socialistas representam uma constante oposição 

ao Estado burguês, o qual, para sobreviver, precisa continuamente adaptar-se, ora 

recuando, ora transigindo, ora vacilando. 

Ele observa, assim, que o Estado social difere do Estado socialista, pois 

representa efetivamente uma transformação superestrutural por que passou o 

antigo Estado liberal

conserva sua adesão à ordem 

capitalista, princípio cardeal a que não renuncia

uma atenuação do poder da burguesia, que no modelo liberal clássico não 

mitigador de 

conflitos sociais e pacificador necessário entre o trabalho e o capital 101. 

Prossegue, então, o autor afirmando ser o Est fruto da 

superação ideológica do antigo liberalismo
                                            
98 STRECK, Lenio Luiz; BOLZAN DE MORAIS, José Luis. Ciência Política e Teoria do Estado, 7 ed. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 69 e ss. 
99 STRECK, Lenio Luiz; BOLZAN DE MORAIS, José Luis. Ciência Política e Teoria do Estado, 7 ed. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 73-74. 
100 BONAVIDES, Paulo. Do Estado liberal ao Estado social, 9 ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 
183. 
101 BONAVIDES, Paulo. Do Estado liberal ao Estado social, 9 ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 
184-185. 
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poder político, que, em face das pressões sociais, foi repartido entre a burguesia e a 

massa proletária (quarto estado); depois, pelo exercício do poder político por essa 

em benefício dela 

mesma, ou seja, dos trabalhadores, mediante legislação de compromisso que veio 

amortecer o ímpeto da questão social 102. 

Como conclusão, o autor aponta o predomínio do ideal social no 

constitucionalismo contemporâneo, nomeadamente nas Constituições da França, de 

esse princípio generoso e humano de justiça

com a tese não menos nobre e verídica da independência da 

personalidade

apresentam, a missão de realizar esse equilíbrio103. 

DALLARI104, ao tratar dos problemas do Estado contemporâneo, relembra 

que o Estado liberal, com sua filosofia de intervenção mínima na vida social, trouxe 

alguns benefícios e cita-os: progresso econômico acentuado, com a criação de 

condições para a revolução industrial; valorização do indivíduo, com a 

conscientização da importância da liberdade humana; desenvolvimento de técnicas 

de poder, com a substituição do poder pessoal pelo poder legal. Em contrapartida, 

salienta, o próprio Estado liberal criou as condições para sua superação, pois, de um 

lado, permitiu que a valorização do indivíduo chegasse a um ultra-individualismo, 

que ignorou a natureza associativa do homem e deu margem a um comportamento 

egoísta, altamente vantajoso para os mais hábeis, mais audaciosos ou menos 

escrupulosos

liberdade, deixou de proteger os mais fracos, que passaram a ser vítimas de uma 

concedendo-se a todos o direito de 

ser livre, não se assegurava a ninguém o poder de ser livre  

O mesmo autor escreve que outra conseqüência do Estado liberal foi a 

formação do proletariado, submetido, no curso da revolução industrial, a péssimas 

condições de trabalho e baixíssima remuneração. A impossibilidade de intervenção 

do Estado liberal para corrigir essas graves injustiças sociais motivou o surgimento 

dos movimentos socialistas, que, na Rússia, durante a I Guerra Mundial, obtiveram 
                                            
102 BONAVIDES, Paulo. Do Estado liberal ao Estado social, 9 ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 
187 e ss. 
103 BONAVIDES, Paulo. Do Estado liberal ao Estado social, 9 ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 
204. 
104 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado, 28 ed. São Paulo: Saraiva, 
2009, p. 280. 
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êxito em deflagrar uma revolução que instalou o primeiro Estado socialista, 

governado por uma ditadura do proletariado. Esse evento marcante ensejou, nos 

demais países, a busca da estabilidade social por meio de medidas socializantes, 

inclusive nos Estados Unidos da América, de reconhecida índole liberal, onde, em 

1932, o Presidente Franklin Roosevelt, tomando posse em meio à Grande 

Depressão, iniciou seu governo com um programa de forte atuação intervencionista 

do Estado na economia, conhecido como New Deal. Esta política, que no início 

enfrentou obstáculos até da Suprema Corte, terminou por angariar amplo apoio dos 

norte-americanos, confirmado pela reeleição de Roosevelt em 1936105. 

A respeito do New Deal, STRECK e BOLZAN DE MORAIS106, também 

a crise econômica de 1929 e a 

Depressão trouxeram embutida a necessidade de uma economia interventiva onde 

se reconciliam os dois maiores fatores de estabilidade econômica: a iniciativa 

privada e a ação governamental  

Nessa linha de pensamento, DALLARI107 descreve a progressão do 

Estado social a partir do meado do século XX, nela se verificando a contínua 

ampliação do intervencionismo estatal na economia: 

 
O advento da II Guerra Mundial iria estimular ainda mais a atitude 
intervencionista do Estado. Assumindo amplamente o encargo de assegurar 
a prestação dos serviços fundamentais a todos os indivíduos, o Estado vai 
ampliando sua esfera de ação. E a necessidade de controlar os recursos 
sociais e obter o máximo proveito com o menor desperdício, para fazer 
frente às emergências da guerra, leva a ação estatal a todos os campos da 
vida social, não havendo mais qualquer área interdita à intervenção do 
Estado. Terminada a guerra, ocorre um avanço maior do intervencionismo, 
pois inúmeras necessidades novas impõem a iniciativa do Estado em vários 
setores: na restauração dos meios de produção, na reconstrução das 
cidades, na readaptação das pessoas à vida social, bem como no 
financiamento de estudos e projetos, sugeridos pelo desenvolvimento 
técnico e científico registrado durante a guerra. 

 

Na lição de CHEVALLIER108, apesar da diversidade de configurações 

estatais instituídas ao longo do século XX, um ponto em comum pode ser observado 

                                            
105 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado, 28 ed. São Paulo: Saraiva, 
2009, p. 281. 
106 STRECK, Lenio Luiz; BOLZAN DE MORAIS, José Luis. Ciência Política e Teoria do Estado, 7 
ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 70. 
107 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado, 28 ed. São Paulo: Saraiva, 
2009, p. 282-283. 
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uma ampliação contínua de sua esfera de intervenção, 

que se dilatou até recobrir completamente a sociedade essa 

expansão é o subproduto de uma construção simbólica herdada da modernidade, 

vestindo o Estado de atributos da Razão e erigindo-o à condição de garante do bem-

estar coletivo  

Em que pese a atuação intervencionista do Estado social seja sempre 

colocada em contraposição a um suposto absenteísmo absoluto do Estado liberal, é 

preciso ressaltar, com STRECK e BOLZAN DE MORAIS109 a ideia de 

intervenção, uma das características do Welfare State, não é uma novidade do 

século XX algum grau de intervencionismo sempre 

foi experimentado, até mesmo porque, em caso contrário, estaríamos diante da 

própria supressão do Estado como ente artificial que deve responder às 

características postas pelo Contrato Social há 

uma distinção clara entre o papel interventivo contemporâneo  vinculado à idéia de 

função social  e aquele  assistencial  antes realizado  

Não é pacífico, porém, o entendimento acerca da adequação da atuação 

do Estado contemporâneo à sua função social, havendo vozes que se levantam para 

denunciar a hipertrofia estatal e os seus malefícios à liberdade do indivíduo e à 

emancipação da sociedade. E aqui cabe retomar, então, o testemunho crítico de 

MADSEN PIRIE, transcrito no início deste capítulo, e que ilustra, no dizer de 

OLIVEIRA110 o anúncio de uma crise o social a partir da 

década de 70 e que recrudesceu nos anos subseqüentes. 

Assim é que se vivencia hoje, na visão de ORTIZ111 tournant de 

metade do século passado com a grande expansão das atividades estatais deu 

lugar a um movimento crítico, que busca repensar o papel do Estado em relação à 

                                                                                                                                        
108 CHEVALLIER, Jacques. O Estado Pós-Moderno, trad. Marçal Justen Filho. Belo Horizonte: 

-moderne, 3e éd., p. 28-29. 
109 STRECK, Lenio Luiz; BOLZAN DE MORAIS, José Luis. Ciência Política e Teoria do Estado, 7 
ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 68. 
110 OLIVEIRA, Fábio Corrêa Souza de. Morte e Vida da Constituição Dirigente. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2010, p. 43. 
111 ORTIZ, Gaspar Ariño. Empresa Pública, Empresa Privada, Empresa de Interés General: 
lecciones retrospectivas, de las que algo se puede aprender. Cizur Menor: Aranzadi, 2007, p. 25-26. 

No estamos sólo ante una crisis como las que cíclicamente atraviesan las 
economías, sino ante una quiebra, tanto em sentido literal (de ruptura) como jurídico (de incapacidad 
de pago de las obligaciones contraídas) del própio modelo de Estado que conocemos con el nombre 
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sociedade. Para o autor, a crise do Estado social, que foi agravada pela crise 

econômica dos anos 1990, mas que não é apenas uma conseqüência desta, 

uma quebra, tanto em sentido literal (de ruptura) como jurídico (de 

incapacidade de pagamento das obrigações contraídas) do próprio modelo de 

Estado que conhecemos com o nome de Estado do Bem-  

Segundo CASSESE112, a crise do Estado é tema de debates desde o 

início do século XX, sendo que, ao longo desse período, a expressão vem 

assumindo significados diversos. Inicialmente, foi aplicada ao embate entre o Estado 

e organismos nacionais poderosos, como os sindicatos e grupos industriais, em que 

foi contestada sua soberania interna; depois, voltou a ser utilizada quando da 

criação dos poderes públicos internacionais e da conseqüente mitigação de sua 

soberania em relação àqueles poderes; por fim, registra o autor o terceiro e mais 

recente significado refere-se à inadequação dos serviços estatais em relação às 

expectativas dos cidadãos e da sociedade em geral  

CHEVALLIER113 refere-se a ela como a crise da arquitetura estatal, 

responsável pela interrupção do movimento de expansão do Estado no último quarto 

do século XX e resultado da conjugação de duas dinâmicas, uma interna e outra 

externa. No âmbito externo, deu-se o processo de globalização ou 

internacionalização, na verdade um processo existente desde a antiguidade, mas 

que foi retomado no 2º pós-guerra em ritmo acelerado e pelo qual as fronteiras 

estatais tornaram-se mais porosas, dificultando o controle e a regulação do Estado 

sobre variáveis que afetam o desenvolvimento econômico e social. No âmbito 

interno, a reavaliação do lugar do Estado foi imposta por fatores ideológicos, 

econômicos e políticos. 

Dentre estes fatores, destacam-se aqui, no campo ideológico, a crise do 

Estado-providência, pela constatação de suas ineficiências e pela percepção de seu 

aspecto a presença cada vez mais invasiva dos aparelhos de gestão 

pública é analisada como uma opressão, reduzindo de maneira crescente a margem 

passivos e irresponsáveis

vêm perdendo sua capacidade de ação, o que se revela de maneira clara desde os 
                                            
112 CASSESE, Sabino. A Crise do Estado, trad. Ilse Paschoal Moreira e Fernanda Landucci Ortale. 
Campinas: Saberes, 2010. Tradução de: La crisi dello Stato, p. 13. 
113 CHEVALLIER, Jacques. O Estado Pós-Moderno, trad. Marçal Justen Filho. Belo Horizonte: 

-moderne, 3e éd., p. 21; 29 e ss. 
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choques do petróleo na década de 1970; e, no campo político, o retorno do 

pensamento liberal, lançado em 1979 no Reino Unido por Margaret Thatcher e em 

1980 nos Estados Unidos por Ronald Reagan, já não com a proposta de 

desengajamento total do Estado, mas de adaptação do Estado-providência. Essas 

vão pesar no sentido de uma reavaliação da relação 

Estado/sociedade 114. 

Na mesma linha de pensamento, STRECK e BOLZAN DE MORAIS115 

apontam a existência de crises interconectadas do Estado, a abaterem-se sobre 

suas características conceituais básicas, em particular a ideia de soberania

conceitual); uma de suas materializações, o Welfare State, ou Estado do 

Bem-Estar Social estrutural a fórmula moderna de racionalização do 

poder, ou seja, o Estado Constitucional constitucional/institucional a 

tradição da separação funcional do poder estatal funcional a 

questão da representação política, como mecanismo moderno da democracia

política e da representação). 

No que chamam de crise estrutural, a que mais particularmente interessa 

ao presente estudo, os autores escrevem que o modelo social enfrenta problemas 

de três ordens: financeira, ideológica e filosófica116. 

O problema de financiamento do Estado social resulta do descompasso 

entre as despesas e as receitas públicas, uma vez que, em razão do aumento da 

atividade estatal, as primeiras superam as segundas e seguem crescendo a um 

ritmo mais acelerado que estas. No campo ideológico, estabelece-se uma crise de 

legitimação do Estado do bem-estar, surgindo questionamentos sobre suas formas 

de organização e de gestão. Por fim, como possível aprofundamento dos problemas 

anteriores, tem-se a questão filosófica, em que as insuficiências do Estado social 

dão margem à propositura de um modelo neoliberal117. 

A retomada das idéias liberais  ou neoliberais, como se queira chamá-las 

 não deve ser, contudo, enfrentada como uma tentativa de retorno ao liberalismo 

                                            
114 CHEVALLIER, Jacques. O Estado Pós-Moderno, trad. Marçal Justen Filho. Belo Horizonte: 

-moderne, 3e éd., p. 29 e ss. 
115 STRECK, Lenio Luiz; BOLZAN DE MORAIS, José Luis. Ciência Política e Teoria do Estado, 7 
ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 136 e ss. 
116 STRECK, Lenio Luiz; BOLZAN DE MORAIS, José Luis. Ciência Política e Teoria do Estado, 7 
ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 151. 
117 STRECK, Lenio Luiz; BOLZAN DE MORAIS, José Luis. Ciência Política e Teoria do Estado, 7 
ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 151-152. 
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clássico da Revolução Francesa. É dizer, com BONAVIDES118, que o liberalismo 

mas este acrescido de todos os elementos de 

reforma e humanismo com que se enriquecem as conquistas doutrinárias da 

liberdade  

é temperá-lo com os 

ingredientes da socialização moderada, é fazê-lo não apenas jurídico, na forma, mas 

econômico e social, para que seja efetivamente um liberalismo que contenha a 

identidade do Direito com a Justiça

até onde sua prática não colide com a liberdade, 

isto é, com a manutenção de certos valores que ornam a personalidade humana

a experiência socialista deverá reter-se, para não banir 

do Homem o que nele há de mais caro, que é a sua condição de pessoa 119. 

Este pensamento pode ser extraído também da lição de ORTIZ120, que, 

rejeitando tanto a utopia socialista  como a loucura liberal , rotula de simplista a 

idéia de regresso ao Estado mínimo como solução para a crise do modelo social. O 

autor reconhece que o Estado não pode ser suprimido, pois não tem substituto, mas, 

atento também à questão da liberdade individual, propõe que o desafio a ser 

enfrentado é estruturá-lo e organizá- de tal maneira que cumpra sua função de 

serviço ao indivíduo, sem converter-se em aparato de dominação do indivíduo  

Daí poder-se dizer que o que se propõe com uma redefinição das funções 

estatais não é a ausência do Estado, mais uma reavaliação da extensão de sua 

intervenção no domínio econômico, que é um domínio da esfera privada, conforme 

visto no capítulo 1, de modo que a atuação estatal não suprima as possibilidades de 

auto-realização do indivíduo (e da sociedade), considerada esta também como 

manifestação de sua liberdade. 

 

                                            
118 BONAVIDES, Paulo. Do Estado liberal ao Estado social, 9 ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 
62. 
119 BONAVIDES, Paulo. Do Estado liberal ao Estado social, 9 ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 
62; 175. 
120 ORTIZ, Gaspar Ariño. Empresa Pública, Empresa Privada, Empresa de Interés General: 
lecciones retrospectivas, de las que algo se puede aprender. Cizur Menor: Aranzadi, 2007, p. 27. 

Lo que ocurre es que hay que estructurar y organizar el Estado de tal 
manera que cumpla su función de servicio al individuo, sin convertirse en aparato de dominación del 
individuo  
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2.2 A REDEFINIÇÃO DAS FUNÇÕES ESTATAIS 

 

Retomam-se aqui as lições examinadas no final do Capítulo 1, em que se 

destacou a tendência dos Estados contemporâneos de se retirarem, tanto quanto 

possível, do exercício direto de atividades econômicas, passando a privilegiar a 

intervenção econômica mediante a regulação dessas atividades. 

Essa mudança de paradigma, na análise de ORTIZ121, também já vista, 

não se justifica apenas pela crise financeira generalizada vivida pelos países 

ocidentais na década de 1990, mas, antes disto, por uma ruptura da sociedade com 

o Estado do bem- protagonismo asfixiante  

Para o autor, a assunção de um sem número de prestações e serviços 

aos cidadãos concorreu para a expansão descontrolada do setor público, exigindo-

se uma alta carga tributária para o financiamento do aparato burocrático necessário 

a tais prestações. Nesse processo, o cidadão foi tornando-se cada dia mais 

empobrecido e mais dependente do Estado, pois, de um lado, estava obrigado ao 

pagamento dos pesados impostos, usasse ou não os serviços públicos, e de outro, 

tinha gradualmente reduzida sua liberdade de escolha e de auto-organização diante 

da inexistência de alternativas aos serviços estatais122. 

A reversão desse processo e, por conseguinte, o caminhar para uma 

sociedade do bem-estar -estar, implicam, ainda 

na visão do m a substituição do velho modelo de Estado administrativo-

burocrático, hierárquico, unitário, centralizado e gestor direto

de Administração, em que a gestão dos serviços públicos é realizada por entes 

privados, com financiamento e controle do Estado. Tem lugar, então, a devolução de 

atividades à sociedade, ou privatização, que, segundo ORTIZ123, 

 

                                            
121 ORTIZ, Gaspar Ariño. Empresa Pública, Empresa Privada, Empresa de Interés General: 
lecciones retrospectivas, de las que algo se puede aprender. Cizur Menor: Aranzadi, 2007, p. 26-28. 
122 ORTIZ, Gaspar Ariño. Empresa Pública, Empresa Privada, Empresa de Interés General: 
lecciones retrospectivas, de las que algo se puede aprender. Cizur Menor: Aranzadi, 2007, p. 32-34. 
123 ORTIZ, Gaspar Ariño. Empresa Pública, Empresa Privada, Empresa de Interés General: 
lecciones retrospectivas, de las que algo se puede aprender. Cizur Menor: Aranzadi, 2007, p. 34. 

Privatizar es, ante todo, replantearse los fines y tareas del Estado, 
reservando a éste aquello, que constituye su objeto esencial y devolviendo a la libre iniciativa privada 

 a los ciudadanos y las organizaciones sociales, como un derecho inherente a sus libertades 
económicas  la realización de tareas y empresas que fueron absorbidas por el Estado, pero que 
nada tienen que ver con la soberanía. Privatizar es, esencialmente, liberalizar, esto es, devolver al 
ámbito de la libertad lo que se había sustraído a ella  
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é, antes de tudo, repensar-se os fins e tarefas do Estado, reservando a este 
aquilo que constitui seu objeto essencial e devolvendo à livre iniciativa 
privada  aos cidadãos e às organizações sociais, como um direito inerente 
às suas liberdades econômicas  a realização de tarefas e empresas que 
foram absorvidas pelo Estado, mas que nada têm a ver com soberania. 
Privatizar é, essencialmente, liberalizar, isto é, devolver ao âmbito da 
liberdade o que se havia subtraído a ela. 

 

Já no ano de 1987 CROZIER124 escrevia sobre a necessidade de 

modernização do Estado e de sua adaptação às necessidades da sociedade 

contemporânea. Referindo-se à França, mas tratando de uma crise que ele próprio 

considera universal, o autor afirma que o Estado está atrasado em relação à 

sociedade pós- a tarefa urgente das novas gerações políticas 

consiste em encontrar finalmente a saída, pela transformação radical do Estado 

arrogante e autoritário, que ainda conhecemos, em um Estado modesto a serviço da 

sociedade  

Denunciando que a sociedade francesa não tem mais o Estado que 

merece, CROZIER125, mesmo sem se filiar necessariamente ao neoliberalismo, 

critica a megalomania do Estado francês e sua ilusão quanto à sua capacidade de 

preocupado em investir no futuro, no 

longo prazo, a serviço de uma sociedade que ele escuta, capaz de se afastar e de 

se retirar quando uma atividade bem sucedida puder ser assegurada pelos próprios 

atores  o Estado modesto. 

Embora reconheça especificidades agravantes em sua terra natal, o 

sociólogo francês aponta a existência de uma crise generalizada da gestão pública 

nos países ocidentais, que tem, como uma de suas principais causas, o aumento da 

liberdade e da complexidade das sociedades e as dificuldades daí decorrentes de 

gerenciá-las. Segundo ele, a maior complexidade do tecido social exige mais 

atenção e cuidado, de forma que, parado quanto maior a liberdade dos 

participantes do jogo social, maior a necessidade de organização

organização é demandada do Estado, porém, a Administração Pública, por não 

dispor dos meios adequados, tende a enfrentar o desafio lançando mão de hábitos e 

                                            
124 CROZIER, Michel. Estado modesto, Estado moderno: estratégia para uma outra mudança, trad. 
J. M. Vilar de Queiroz. Brasília: Fundação Centro de Formação do Servidor Público  FUNCEP, 1989. 
Tradução de: État modeste, État moderne: stratégie pour un autre chamgement, 1ère éd, p. 37. 
125 CROZIER, Michel. Estado modesto, Estado moderno: estratégia para uma outra mudança, trad. 
J. M. Vilar de Queiroz. Brasília: Fundação Centro de Formação do Servidor Público  FUNCEP, 1989. 
Tradução de: État modeste, État moderne: stratégie pour un autre chamgement, 1ère éd, p. 44-45. 
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princípios estatizantes tradicionais, quando deveria, valendo-se de sua 

proeminência, promover ações que favorecessem o desenvolvimento da capacidade 

de auto-organização da sociedade. Diante desse quadro, o autor enuncia, como 

mais u é pelo fato de o 

sistema administrativo público ter se tornado tão importante, é porque sua eficácia 

condiciona o desenvolvimento de toda uma sociedade, que ele deve absolutamente 

mudar de práticas e de filosofia 126. 

No que concerne à atuação econômica do Estado, CROZIER127 acusa os 

liberais e tecnocratas regulamentação e regulação e de 

desconsiderarem a importância das regulações de ordem social no contexto das 

sociedades pós-industriais. Ele sustenta que as estatizações não fracassaram por si 

somente, mas por se prenderem a um modelo de gestão ultrapassado, concluindo, 

a intervenção ativa do Estado na economia deve ser completamente 

repensada, pois nossos tecnocratas, por inteligentes que sejam, não têm nem a 

competência nem a liberdade de espírito necessárias para tomar decisões no lugar 

dos agentes  

De um lado, o autor observa que os tecnocratas não conseguem 

conceber regulação sem regulador e, a partir daí, tomam o Estado como o único 

regulador neutro possível, concentrando em suas mãos essa atribuição, do que o 

tudo o que era hábitos ou costumes

deveres e prescrições -se um 

desvirtuamento da noção de interesse geral, pois a tradição ocidental da supremacia 

do interesse público e o poder dado à Administração Pública de definir o que é do 

interesse geral terminam por atribuir aos agentes e funcionários públicos do alto 

escalão o po comandar à vontade os interesses particulares 128. 

                                            
126 CROZIER, Michel. Estado modesto, Estado moderno: estratégia para uma outra mudança, trad. 
J. M. Vilar de Queiroz. Brasília: Fundação Centro de Formação do Servidor Público  FUNCEP, 1989. 
Tradução de: État modeste, État moderne: stratégie pour un autre chamgement, 1ère éd., p. 52-54. 
127 CROZIER, Michel. Estado modesto, Estado moderno: estratégia para uma outra mudança, trad. 
J. M. Vilar de Queiroz. Brasília: Fundação Centro de Formação do Servidor Público  FUNCEP, 1989. 
Tradução de: État modeste, État moderne: stratégie pour un autre chamgement, 1ère éd., p. 83-84. O 

no vocabulário das ciências sociais, o termo regulação se impôs para designar a 
ação dos mecanismos corretores que mantêm a existência de um sistema

na medida em que a utilização americana quis que ele fosse igualmente empregado para 
designar a intervenção das autoridades públicas, notadamente federais, no controle de certas 
atividades econômicas  
128 CROZIER, Michel. Estado modesto, Estado moderno: estratégia para uma outra mudança, trad. 
J. M. Vilar de Queiroz. Brasília: Fundação Centro de Formação do Servidor Público  FUNCEP, 1989. 
Tradução de: État modeste, État moderne: stratégie pour un autre chamgement, 1ère éd., p. 85. 
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Na seqüência de sua lição, depois de citar exemplos em que a 

intervenção ou a regulamentação estatal foi insuficiente ou inadequada para 

solucionar o problema econômico enfrentado pelo Poder Público, quer por 

supervalorizar os modelos racionais, quer por não levar em consideração as 

regulações não econômicas do sistema social, CROZIER129 escreve: 

 
Se queremos ser bem sucedidos na modernização de nossa sociedade, ou 
melhor, na sua adaptação ao mundo em gestação, é essencial que 
consigamos inicialmente transformar radicalmente essas lógicas. O Estado 
modesto que devemos criar não é um Estado de laissez-faire, é um Estado 
que age não para impor os a priori de seus tecnocratas pela ordem ou pela 
regulamentação, e sim para ajudar a transformação das regulações 
profundas dos sistemas humanos reais. Esta ação não é menos importante, 
menos nobre nem menos difícil, bem ao contrário; mas não exige mais a 
mesma situação de poder e de superioridade. 

 

O autor propõe, então, uma nova filosofia da regulamentação, baseada 

em dois fundamentos: o conhecimento e o aproveitamento das regulações sociais já 

existentes, as quais a regulamentação estatal busca apenas reforçar e garantir; e o 

apoio e colaboração dos cidadãos e agentes econômicos, de forma a que se tornem 

co-responsáveis pelo objetivo perseguido130. 

No segmento de sua obra que empresta o título à presente seção, 

CHEVALLIER131 chama o Estado, em sua função ideal contemporânea, de Estado 

supervisor, pois ele se mantém presente na economia, mas o faz de uma forma 

distanciada, procurando preservar os grandes equilíbrios e criar as condições 

propícias para o desenvolvimento econômico. Esse novo papel resulta de duas 

transformações do perfil estatal, a saber: a primeira, pela qual o Estado passa da 

condição de operador à condição de regulador; a segunda, pela qual ele converte-se 

de Estado dirigista em Estado estrategista. 

                                                                                                                                        
Sobre o princípio da supremacia do interesse público, v. também SARMENTO, Daniel (Org.). 
Interesses Públicos versus Interesses Privados: desconstruindo o princípio da supremacia do 
interesse público. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. 
129 CROZIER, Michel. Estado modesto, Estado moderno: estratégia para uma outra mudança, trad. 
J. M. Vilar de Queiroz. Brasília: Fundação Centro de Formação do Servidor Público  FUNCEP, 1989. 
Tradução de: État modeste, État moderne: stratégie pour un autre chamgement, 1ère éd., p. 91. 
130 CROZIER, Michel. Estado modesto, Estado moderno: estratégia para uma outra mudança, trad. 
J. M. Vilar de Queiroz. Brasília: Fundação Centro de Formação do Servidor Público  FUNCEP, 1989. 
Tradução de: État modeste, État moderne: stratégie pour un autre chamgement, 1ère éd., p. 98. 
131 CHEVALLIER, Jacques. O Estado Pós-Moderno, trad. Marçal Justen Filho. Belo Horizonte: 
Fórum -moderne, 3e éd., p. 69 e ss. 
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A respeito da transição de Estado operador a Estado regulador, o autor 

explica que a atuação direta do Estado nas atividades produtivas foi um aspecto 

marcante de sua expansão ao longo do século XX e justificou-se, nos países 

socialistas, pela própria socialização da produção e, nos países em 

desenvolvimento, pela necessidade de suprimento da falta de capital privado. 

Mesmo nos países liberais, a presença do Estado atuando diretamente na economia 

era bem- compensar os defeitos e as 

insuficiências dos mecanismos de mercado

questionamentos acerca das virtudes da gestão pública, a liberalização das trocas e 

a conseqüente extinção dos monopólios, a derrocada do socialismo levaram a 

superação dessa concepção e a uma onda de privatizações que atingiu tanto os 

países liberais como os em desenvolvimento e os socialistas132. 

Apesar das privatizações, percebe-se que o Estado permanece presente 

nas atividades produtivas, seja pela manutenção de seu controle sobre 

determinadas áreas estratégicas (v. g. indústria nuclear), seja pela atuação como 

agente financiador da atividade econômica, seja pela participação no capital de 

algumas sociedades, com poder para interferir em suas estratégias empresariais133. 

Tais exceções, porém, não descaracterizam a tendência de abandono, 

pelo Estado, de sua condição de operador econômico e o concomitante 

fortalecimento da concepção de regulação: uma nova concepção do papel estatal, 

como classifica CHEVALLIER134 consiste em supervisionar o jogo 

econômico, estabelecendo certas regras e intervindo de maneira permanente para 

amortecer as tensões, compor os conflitos, assegurar a manutenção de um equilíbrio 

conjunto  

Ao se pôr como regulador, o Estado passa de ator a árbitro do processo 

enquadrar a atuação dos operadores

harmonizar suas ações , o que, segundo o autor uma 

posição de exterioridade relativamente ao jogo econômico; uma capacidade de 

                                            
132 CHEVALLIER, Jacques. O Estado Pós-Moderno, trad. Marçal Justen Filho. Belo Horizonte: 

-moderne, 3e éd., p. 69-72. 
133 CHEVALLIER, Jacques. O Estado Pós-Moderno, trad. Marçal Justen Filho. Belo Horizonte: 

-moderne, 3e éd., p. 71-72. 
134 CHEVALLIER, Jacques. O Estado Pós-Moderno, trad. Marçal Justen Filho. Belo Horizonte: 

-moderne, 3e éd., p. 73. 
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arbitragem entre os interesses em jogo; uma ação contínua a fim de proceder aos 

ajustes necessários 135. 

Note-se ainda que, naquilo que o autor considera 

essenciais da pós-modernidade estatal

com outros mecanismos possíveis de regulação, como a auto-regulação, fundada na 

auto-organização e autodisciplina de grupos profissionais, e a co-regulação, fundada 

na intervenção conjunta de agentes públicos e privados136. 

Quanto à transformação do Estado de dirigista em estrategista, é ainda 

CHEVALLIER137 quem prossegue explicando que não apenas os países socialistas 

lançaram mão do dirigismo econômico como ferramenta de desenvolvimento, mas 

também os países liberais conceberam dispositivos para atuar sobre a economia. 

Vigorava, então, uma concepção voluntarista investido da missão e 

dotado da capacidade de ordenar o desenvolvimento econômico  

o Estado 

perdeu completamente o domínio das alavancas da ação econômica

abertura das fronteiras interpenetração crescente das economias

dispõe mais, arma regulamentar de que havia feito largo 

uso para enquadrar a vida econômica 138. 

Com o enfraquecimento da regulamentação como arma estatal de 

intervenção na economia e a constatação de que o Estado já não consegue mais 

modelar o seu ambiente de acordo com sua exclusiva conveniência, desponta a 

figura do Estado estrategista, baseada numa relação de interdependência entre ele 

procurará obter os melhores resultados possíveis, tomando em conta as influências 

externas interativa e considera a 

existência de um universo competitivo, no qual os atores interagem em desigualdade 

de condições. Com isso, conclui o autor, as ações interativas do Estado estrategista 

diferenciam-

                                            
135 CHEVALLIER, Jacques. O Estado Pós-Moderno, trad. Marçal Justen Filho. Belo Horizonte: 

-moderne, 3e éd., p. 73. 
136 CHEVALLIER, Jacques. O Estado Pós-Moderno, trad. Marçal Justen Filho. Belo Horizonte: 
Fórum, 2009. -moderne, 3e éd., p. 73. 
137 CHEVALLIER, Jacques. O Estado Pós-Moderno, trad. Marçal Justen Filho. Belo Horizonte: 

-moderne, 3e éd., p. 74. 
138 CHEVALLIER, Jacques. O Estado Pós-Moderno, trad. Marçal Justen Filho. Belo Horizonte: 

-moderne, 3e éd., p. 74-75. 
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era do Estado Providência, dentro do quadro das relações assimétricas mantidas 

com um ambiente domesticado 139. 

Na doutrina nacional, MOREIRA NETO140 aborda o tema do novo papel 

do Estado na economia situando-o no contexto das profundas transformações por 

que vem passando o Estado moderno desde a 2ª Guerra Mundial e faz sua análise a 

partir de três premissas observadas nesse processo de transformação, a saber, 1ª) a 

globalização não significou uma homogeneização radical ou universal das 

sociedades e dos países e seus resultados tendem a ser diferentes nas diferentes 

localidades; 2ª) as transformações não conduzem o Estado ao perecimento, mas a 

uma expansão, em moldes próprios, que o torna mais complexo, na medida em que 

uma organização 

policêntrica, paralela e colaboradora de suas atividades

difundiu-se como modelo de organização do poder baseado no binômio 

razão/indivíduo e, nessa concepção, o locus do indivíduo em busca de segurança 

não poderia ser outro que o Estado, postado como ápice do desenvolvimento do 

racionalismo na política, e nunca na sociedade, que como cadinho de interesses e 

emoções, careceria da segurança da condução e da tutela do Estado  

Com a crise do Estado social, assim como do Estado socialista, 

evidenciada por sinais diversos, tais como a ineficiência crônica dos serviços 

públicos, o alto endividamento público, a inflação descontrolada, o belicismo dos 

governos, a crescente carga tributária, enumerados pelo autor, instou que as 

sociedades nacionais tomassem a iniciativa de reivindicar o seu protagonismo e de 

reformular os modelos estatais intervent desenvolver um modelo 

misto, temperando a organização e disciplina até então atingidas pelo Estado, com 

as potencialidades inesgotáveis de criatividade própria das sociedades livres 141. 

Ainda segundo o autor, além daquelas premissas anteriormente 

enunciadas, duas outras idéias têm influenciado significativamente a conformação, 

ainda em curso, do modelo de Estado pós-moderno: a competição e a eficiência. A 

primeira caracterizada não por uma competição entre Estados, mas por uma 

competição entre sociedades, determinada em função da segunda, que se desdobra 
                                            
139 CHEVALLIER, Jacques. O Estado Pós-Moderno, trad. Marçal Justen Filho. Belo Horizonte: 

-moderne, 3e éd., p. 75-76. 
140 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. O novo papel do Estado na economia. Revista de Direito 
Administrativo. Rio de Janeiro, nº 241, p. 1-19, jul./set. 2005. 
141 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. O novo papel do Estado na economia. Revista de Direito 
Administrativo. Rio de Janeiro, nº 241, p. 1-19, jul./set. 2005. 
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em eficiência econômica, eficiência política, eficiência administrativa e eficiência 

social142. 

Estabelece-se, assim, o binômio competição-eficiência como 

determinante do novo papel do Estado na economia, fazendo- papel 

conformativo do mercado, próprio das regulamentações diretas e indiretas

papel substitutivo do mercado, próprio das intervenções concorrenciais e 

monopolísticas regulador do mercado, alocador de 

recursos, parceiro econômico e fomentador econômico143. 

Como regulador do mercado, o Estado procura aliar a direção política à 

direção técnica e socialmente concertada

light intervention, pró-mercado heavy 

intervention, antimercado -estar social. 

Como alocador de recursos, o Estado assume a função distributiva em duas frentes, 

uma interna, que se dá pela execução de seu orçamento, com a distribuição dos 

recursos financeiros entre os órgãos e entidades da Administração Pública direta e 

indireta, outra externa, veiculada pelos programas de assistência social. Como 

parceiro econômico, o Estado associa-se à iniciativa privada em empreendimentos 

de interesse comum, com o que procura, de um lado, superar seus limites técnicos, 

financeiros e empresariais, e, de outro, incentivar o setor privado a colaborar com a 

gestão pública. Por fim, como fomentador econômico, o Estado atua buscando 

impulsionar as iniciativas (fomento empresarial), promover oportunidades de trabalho 

(fomento laboral), incentivar os investimentos (fomento financeiro) e descobrir e 

desenvolver novas alternativas econômicas (fomento científico-tecnológico)144. 

MOREIRA NETO145 conclui sua exposição destacando que, apesar da 

perdendo sua histórica 

configuração em pirâmide para adotar o modelo reticular da pós-modernidade

influência do Estado nos processos econômicos não tende a reduzir-se, apenas a se 

                                            
142 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. O novo papel do Estado na economia. Revista de Direito 
Administrativo. Rio de Janeiro, nº 241, p. 1-19, jul./set. 2005. O tema da eficiência voltará a ser 
abordado adiante, em mais detalhes. 
143 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. O novo papel do Estado na economia. Revista de Direito 
Administrativo. Rio de Janeiro, nº 241, p. 1-19, jul./set. 2005. 
144 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. O novo papel do Estado na economia. Revista de Direito 
Administrativo. Rio de Janeiro, nº 241, p. 1-19, jul./set. 2005. 
145 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. O novo papel do Estado na economia. Revista de Direito 
Administrativo. Rio de Janeiro, nº 241, p. 1-19, jul./set. 2005. 
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transferir dos instrumentos tradicionais de intervenção para novos meios, como os 

vistos acima. 

Uma constante percebida nos ensinamentos aqui estudados é que a 

redefinição do papel do Estado na contemporaneidade envolve uma devolução de 

espaço ao indivíduo e à sociedade civil, com a conseqüente redução do aparelho 

estatal. Esta tendência, como já se ressaltou, não aponta para um retorno ao 

liberalismo clássico e ao abstencionismo do Estado, mas para a busca de um novo 

equilíbrio entre a liberdade e a justiça social, que procura assegurar essa liberdade 

igualmente a todos os indivíduos, ou de um novo equilíbrio entre o princípio da 

solidariedade, que inspira a ampla oferta de prestações pelo Estado social, e o 

princípio da subsidiariedade que inspira e protege a liberdade individual

afirma ORTIZ146 na adequada articulação de ambos os princípios, 

em cada momento e em cada lugar, reside uma das chaves do Estado moderno

Por sua importância na caracterização do Estado contemporâneo, o princípio da 

subsidiariedade é examinado a seguir. 

 

 

2.2.1 O princípio da subsidiariedade 
 

O Estado é uma sociedade política, como o define DALLARI147. 

Assim considerado, apresenta elementos característicos dessa forma de 

organização, a saber, um poder social; uma finalidade ou valor social e 

manifestações de conjunto ordenadas148. 

O poder social é a vontade preponderante necessária para a preservação 

da unidade ordenada em função dos fins sociais. No Estado, esse poder está 

associado à idéia de soberania, significando a supremacia da vontade estatal nos 

limites de seu território149. 

                                            
146 ORTIZ, Gaspar Ariño. Empresa Pública, Empresa Privada, Empresa de Interés General: 
lecciones retrospectivas, de las que algo se puede aprender. Cizur Menor: Aranzadi, 2007, p. 30-31. 

En la decuada articulación de ambos principios, en cada momento y en 
cada lugar, radica una de las claves del Estado moderno  
147 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado, 28 ed. São Paulo: Saraiva, 
2009, p. 281. 
148 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado, 28 ed. São Paulo: Saraiva, 
2009, p. 20-21. 
149 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado, 28 ed. São Paulo: Saraiva, 
2009, p. 42; 74-85; 110-115. 
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Por sua vez, os fins sociais das sociedades políticas são indefinidos e 

criar as condições necessárias para que os indivíduos e 

as demais sociedades que nela se integram consigam atingir seus fins particulares

Em outras palavras, pode-se dizer que o fim das sociedades políticas é buscar o 

bem comum de seus integrantes150. 

DALLARI151 ressalta, entretanto, que a idéia de bem comum não é, em 

princípio, facilmente compreendida, dada a diversidade de preferências dos homens 

e busca na definição do Papa JOÃO XXIII152 o 

conjunto de todas as condições de vida social que consintam e favoreçam o 

desenvolvimento integral da personalidade humana  

Observando que o bem comum não se refere a uma espécie particular de 

bens, mas àquele conjunto de condições a que se referiu o Pontífice Romano, e que 

inclui  favoreçam o 

DALLARI153 alerta que, 

quando uma sociedade está organizada de tal modo que só promove o bem de uma 

parte de seus integrantes, é sinal de que ela está mal organizada e afastada dos 

objetivos que justificam sua existência  

Ainda consoante a lição do mesmo autor, as manifestações dos 

integrantes da sociedade estão sujeitas a uma ordem, que as coordena e direciona 

visando à consecução dos fins sociais. Essa ordem há de ser, portanto, adequada 

às exigências da finalidade social, sob pena de cercear a livre manifestação e a 

expansão das tendências e aspirações dos membros da sociedade. Nesse sentido, 

ele expõe: 

 
A perda dessa noção de adequação tem levado, não raro, a desvios 
consideráveis, verificando-se, muitas vezes, que fatores momentâneos ou 
secundários, ou mesmo fatores relevantes, são considerados únicos ou 
absolutamente preponderantes. E a exacerbação desse fator único acaba 
sendo, inevitavelmente, um obstáculo à consecução do bem comum. 
Exemplos característicos dessa inadequação, no mundo contemporâneo, 

                                            
150 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado, 28 ed. São Paulo: Saraiva, 
2009, p. 22-24;103-109. 
151 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado, 28 ed. São Paulo: Saraiva, 
2009, p. 24. 
152 JOÃO XXIII, Papa. Pacem in Terris, 1963, n. 58. Disponível em <http://www.vatican.va/ 
holy_father/john_xxiii/encyclicals/index_po.htm>. Acesso em 25 jun. 2011. V. também JOÃO XXIII, 
Papa. Mater et Magistra, 1961, n. 65. Disponível em <http://www.vatican.va/holy_father/ 
john_xxiii/encyclicals/index_po.htm>. Acesso em 25 jun. 2011. 
153 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado, 28 ed. São Paulo: Saraiva, 
2009, p. 24. 
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são a superexaltação da ordem, fazendo-se desta o fim social 
preponderante, com a sufocação de tendências e aspirações sociais, bem 
como a superexaltação dos fatores econômicos154. 

 

As lições trazidas acima coadunam-se com a noção de Estado 

subsidiário, modelo para o qual caminha o Estado contemporâneo, impulsionado, de 

um lado, pela crise do welfare state e, de outro, pelas transformações da sociedade 

civil, com a redescoberta de suas potencialidades. 

Com efeito, TORRES155 uma definição da natureza 

-lo diretamente, 

para o desenvolvimento quer dos indivíduos, quer da sociedade como um todo

o Estado encontra-se a serviço do bem comum ajuda 

para que os membros da comunidade se desenvolvam sob sua própria 

responsabilidade e autodeterminação  

A autora explica que o termo subsidiariedade provém do vocábulo latino 

subsidium e significa ajuda ou socorro, o que não autoriza, no entanto, que se 

considere a função do Estado como secundária ou meramente supletória, cabendo 

ao Poder Público, por força do princípio da subsidiariedade, de forma cumulativa e 

estímulo, orientação, coordenação, integração, e, em 

último caso, suplência 156. 

Em obra de referência sobre o tema, BARACHO157 o princípio 

de subsidiariedade é considerado como instrumento utilizável pelos governantes na 

procura de equilíbrios necessários a redefinir as mudanças procuradas pela 

sociedade, na compreensão e efetivação de suas necessidades

BIDART CAMPOS, o autor escreve que este princípio 

 
assemelha-se a uma repartição de competência entre Sociedade e Estado. 
Ao mesmo tempo, impede o avanço intervencionista do Estado, exigindo 
deste ajuda e promoção das atividades próprias do pluralismo social. 
Possibilita desenvolver as formas associativas e uma coordenação das 
atividades estatais de fomento. O princípio de subsidiariedade aplica-se nos 
âmbitos em que a ordem e o poder têm limitações razoáveis, ao mesmo 

                                            
154 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado, 28 ed. São Paulo: Saraiva, 
2009, p. 25-33. 
155 TORRES, Silvia Faber. O princípio da subsidiariedade no direito público contemporâneo. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2001, p. 17-18.
156 TORRES, Silvia Faber. O princípio da subsidiariedade no direito público contemporâneo. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2001, p. 16. 
157 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. O princípio de subsidiariedade: conceito e evolução. Belo 
Horizonte: Movimento Editorial Faculdade de Direito da UFMG, 1995, p. 76, 93. 
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tempo em que a economia deve conviver com a liberdade. O princípio de 
subsidiariedade visa suprir a iniciativa privada impotente ou ineficaz, 
mediante a ação do Estado, propiciando à sociedade resultados benéficos. 
Ele equilibra a liberdade, detém o intervencionismo estatal indevido em 
áreas próprias da sociedade, possibilitando ao Estado ajudar, promover, 
coordenar, controlar e suprir as atividades do pluralismo social. 

 

O princípio da subsidiariedade surge, então, no debate sócio-político 

um novo paradigma de legitimidade do papel do Estado

deve ser traçada uma fronteira entre a não ingerência e ingerência da instância 

pública função precípua é auxiliar, mas não substituir, os 

entes sociais quando incapazes de suprir suas próprias necessidades 158. 

A doutrina é assente no sentido de que, embora encontre alguns de seus 

traços em discursos de pensadores da idade média e mesmo da antiguidade, o 

princípio da subsidiariedade tem a sua formulação atual iniciada na doutrina social 

da Igreja Católica, nas encíclicas que procuraram contribuir para a solução das 

questões sociais, políticas e econômicas enfrentadas pela civilização ocidental 

desde o final do século XIX159. 

Partem, assim, dos papas LEÃO XXIII160, com a Rerum Novarum, onde 

ele fica subtendido no relacionamento entre o Estado e os agrupamentos sociais 

                                            
158 TORRES, Silvia Faber. O princípio da subsidiariedade no direito público contemporâneo. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2001, p. 13-15.
159 Cf. BARACHO, José Alfredo de Oliveira. O princípio de subsidiariedade: conceito e evolução. 
Belo Horizonte: Movimento Editorial Faculdade de Direito da UFMG, 1995, p. 41 e ss; TORRES, Silvia 
Faber. O princípio da subsidiariedade no direito público contemporâneo. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2001, p. 23 e ss.; GONÇALVES, Vania Mara Nascimento. Estado, sociedade civil e 
princípio da subsidiariedade na era da globalização. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 99 e ss.; 
FALCÃO, Joaquim et. al (Orgs.). Novas parcerias entre os setores público e privado, v. 1. Rio de 
Janeiro: Editora FGV, 2011, p. 20 e ss.; e, em tom mais crítico, GABARDO, Emerson. Interesse 
público e subsidiariedade: o Estado e a sociedade civil para além do bem e do mal. Belo Horizonte: 
Fórum, 2009, p. 210 e ss. 
160 LEÃO XXIII, Papa. Rerum Novarum, 1891. Disponível em <http://www.vatican.va/holy_father/ 
leo_xiii/encyclicals/index_po.htm 30. A experiência que o homem adquire 
todos os dias da exiguidade das suas forças, obriga-o e impele-o a agregar-se a uma cooperação 
estranha. [...] Desta propensão natural, como dum único germe, nasce, primeiro, a sociedade civil; 
depois, no próprio seio desta, outras sociedades que, por serem restritas e imperfeitas, não deixam 
de ser sociedades verdadeiras. [...] Ora, pelo facto de as sociedades particulares não terem 
existência senão no seio da sociedade civil, da qual são como outras tantas partes, não se segue, 
falando em geral e considerando apenas a sua natureza, que o Estado possa negar-lhes a existência. 
O direito de existência foi-lhes outorgado pela própria natureza; e a sociedade civil foi instituída para 
proteger o direito natural, não para o aniquilar. Por esta razão, uma sociedade civil que proibisse as 
sociedades públicas e particulares, atacar-se-ia a si mesma, pois todas as sociedades públicas e 
particulares tiram a sua origem dum mesmo princípio: a natural sociabilidade do homem. Certamente 
se dão conjunturas que autorizam as leis a opor-se à fundação duma sociedade deste género . 
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menores, PIO XI161, com a Quadragesimo Anno, em que ele aparece de forma um 

pouco mais cl

JOÃO XXIII162,163, com a Mater et Magistra e a Pacem in Terris, nas quais se verifica 

sua primeira referência explícita, com um aprimoramento do conceito no âmbito 

interno e sua extensão ao âmbito das comunidades internacionais, JOÃO PAULO 

II164, com a Centesimus Annus, onde ele é contraposto ao modelo de Estado 

                                            
161 PIO XI, Quadragesimo Anno, 1931. Disponível em <http://www.vatican.va/ 
holy_father/pius_xi/encyclicals/index_po.htm Ao falarmos na reforma das 
instituições temos em vista sobretudo o Estado; não porque dele só deva esperar-se todo o remédio, 
mas porque o vício do já referido «individualismo» levou as coisas a tal extremo, que enfraquecida e 
quase extinta aquela vida social outrora rica e harmónicamente manifestada em diversos géneros de 
agremiações, quase só restam os indivíduos e o Estado. Esta deformação do regime social não deixa 
de prejudicar o próprio Estado, sobre o qual recaem todos os serviços das agremiações suprimidas e 
que verga ao peso de negócios e encargos quase infinitos. Verdade é, e a história o demonstra 
abundantemente, que, devido à mudança de condições, só as grandes sociedades podem hoje levar 
a efeito o que antes podiam até mesmo as pequenas; permanece contudo imutável aquele solene 
princípio da filosofia social: assim como é injusto subtrair aos indivíduos o que eles podem efectuar 
com a própria iniciativa e indústria, para o confiar à colectividade, do mesmo modo passar para uma 
sociedade maior e mais elevada o que sociedades menores e inferiores podiam conseguir, é uma 
injustiça, um grave dano e perturbação da boa ordem social. O fim natural da sociedade e da sua 
acção é coadjuvar os seus membros, não destruí-los nem absorvê-los. Deixe pois a autoridade 
pública ao cuidado de associações inferiores aqueles negócios de menor importância, que a 
absorveriam demasiado; poderá então desempenhar mais livre, enérgica e eficazmente o que só a 
ela compete, porque só ela o pode fazer: dirigir, vigiar, urgir e reprimir, conforme os casos e a 
necessidade requeiram. Persuadam-se todos os que governam : quanto mais perfeita ordem 
jerárquica reinar entre as varias agremiações, segundo este princípio da função «supletiva» dos 
poderes públicos, tanto maior influência e autoridade terão estes, tanto mais feliz e lisonjeiro será o 
estado da nação  
162 JOÃO XXIII, Papa. Mater et Magistra, 1961. Disponível em <http://www.vatican.va/holy_father/ 
john_xxiii/encyclicals/index_po.htm>. Acesso em 25 jun. 2011 51. Devemos armar desde já que o 
mundo econômico é criação da iniciativa pessoal dos cidadãos, quer desenvolvam a sua atividade 
individualmente, quer façam parte de alguma associação destinada a promover interesses comuns. 
52. Mas nele, pelas razões já aduzidas pelos nossos predecessores, devem intervir também os 
poderes públicos com o fim de promoverem devidamente o acréscimo de produção para o progresso 
social e em beneficio de todos os cidadãos. 53. A ação desses poderes, que deve ter caráter de 
orientação, de estímulo, de coordenação, de suplência e de integração, há de inspirar-

[...]. 55. Mas é preciso 
reafirmar sempre o princípio que a presença do Estado no campo econômico, por mais ampla e 
penetrante que seja, não pode ter como meta reduzir cada vez mais a esfera da liberdade na 
iniciativa pessoal dos cidadãos; mas, deve, pelo contrário, garantir a essa esfera a maior amplidão 
possível, protegendo efetivamente, em favor de todos e de cada um, os direitos essenciais da pessoa 
humana. Entre estes há de enumerar-se o direito, que todos têm, de serem e permanecerem 
normalmente os primeiros responsáveis pela manutenção própria e da família; ora, isso implica que, 
nos sistemas econômicos, se consinta e facilite o livre exercício das atividades produtivas . 
163 JOÃO XXIII, Papa. Pacem in Terris, 1963. Disponível em <http://www.vatican.va/holy_father/ 
john_xxiii/encyclicals/index_po.htm>. Acesso em 25 jun. 2011. 139. Como as relações entre os 
indivíduos, famílias, organizações intermédias e os poderes públicos das respectivas comunidades 
políticas devem estar reguladas e moderadas, no plano nacional, segundo o princípio de 
subsidiariedade, assim também, à luz do mesmo princípio, devem disciplinar-se as relações dos 
poderes públicos de cada comunidade política com os poderes públicos da comunidade mundial [...  
164 JOÃO PAULO II, Papa. Centesimus Annus, 1991. Disponível em <http://www.vatican.va/ 
holy_father/john_paul_ii/encyclicals/index_po.htm 48. [...] Assistiu-se, nos 
últimos anos, a um vasto alargamento dessa esfera de intervenção, o que levou a constituir, de algum 
modo, um novo tipo de estado, o «Estado do bem-estar». Esta alteração deu-se em alguns Países, 
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assistencial, e, mais recentemente, BENTO XVI165, com a Caritas in Veritate, em que 

é associado diretamente ao princípio da dignidade da pessoa humana, as idéias 

iniciais, bem como sucessivas contribuições, para o desenvolvimento do princípio 

em estudo. 

Dos textos pontifícios, onde evidentemente não tinham caráter vinculante 

da atuação dos Estados, o princípio da subsidiariedade migrou para o Direito 

Público, onde foi prontamente acolhido e inserido nos vivos debates da atualidade 

sobre o papel do Estado contemporâneo em face da sociedade complexa com que 

ele se depara, vindo a firmar-se, na dicção de TORRES166, como 

 
um princípio de divisão de competências e de cooperação, que procura 
definir os domínios próprios dos indivíduos, dos grupos intermédios e do 
Estado, exigindo que se atribuam as responsabilidades públicas às 
autoridades mais próximas dos cidadãos, que se encontram em condições 
de exercê-las de forma mais eficiente. 

 

                                                                                                                                        
para responder de modo mais adequado a muitas necessidades e carências, dando remédio a formas 
de pobreza e privação indignas da pessoa humana. Não faltaram, porém, excessos e abusos que 
provocaram, especialmente nos anos mais recentes, fortes críticas ao Estado do bem-estar, 
qualificado como «Estado assistencial». As anomalias e defeitos, no Estado assistencial, derivam de 
uma inadequada compreensão das suas próprias tarefas. Também neste âmbito, se deve respeitar o 
princípio de subsidiariedade: uma sociedade de ordem superior não deve interferir na vida interna de 
uma sociedade de ordem inferior, privando-a das suas competências, mas deve antes apoiá-la em 
caso de necessidade e ajudá-la a coordenar a sua acção com a das outras componentes sociais, 
tendo em vista o bem comum  
165 BENTO XVI, Papa. Caritas in Veritate, 2009. Disponível em <http://www.vatican.va/ 
holy_father/benedict_xvi/encyclicals/index_po.htm >. Acesso em 25 jun. 2 57. [...] Particular 
manifestação da caridade e critério orientador para a colaboração fraterna de crentes e não-crentes é, 
sem dúvida, o princípio de subsidiariedade expressão da inalienável liberdade humana. A 
subsidiariedade é, antes de mais nada, uma ajuda à pessoa, na autonomia dos corpos intermédios. 
Tal ajuda é oferecida quando a pessoa e os sujeitos sociais não conseguem operar por si sós, e 
implica sempre finalidades emancipativas, porque favorece a liberdade e a participação enquanto 
assunção de responsabilidades. A subsidiariedade respeita a dignidade da pessoa, na qual vê um 
sujeito sempre capaz de dar algo aos outros. Ao reconhecer na reciprocidade a constituição íntima do 
ser humano, a subsidiariedade é o antídoto mais eficaz contra toda a forma de assistencialismo 
paternalista. Pode motivar tanto a múltipla articulação dos vários níveis e consequentemente a 
pluralidade dos sujeitos, como a sua coordenação. Trata-se, pois, de um princípio particularmente 
idóneo para governar a globalização e orientá-la para um verdadeiro desenvolvimento humano. Para 
não se gerar um perigoso poder universal de tipo monocrático, o governo da globalização deve ser de 
tipo subsidiário, articulado segundo vários e diferenciados níveis que colaborem reciprocamente.  
166 TORRES, Silvia Faber. O princípio da subsidiariedade no direito público contemporâneo. Rio 

o consenso estabelecido a respeito de um princípio que 
na realidade não existe (o da subsidiariedade) uma antítese a este princípio, v. 
GABARDO, Emerson. Interesse público e subsidiariedade: o Estado e a sociedade civil para além 
do bem e do mal. Belo Horizonte: Fórum, 2009. Esse autor, no entanto, procura estabelecer uma 
oposição entre subsidiariedade e desenvolvimento, que não se justifica senão por sua insistência em 
interpretar indevidamente subsidiariedade como sinônimo de acessoriedade ou secundariedade do 
Estado, o que, como visto no presente estudo, não condiz com a melhor compreensão do princípio. 



63 

Para BARACHO167 resume-se em uma 

idéia simples: as sociedades são subsidiárias em relação às pessoas

a esfera pública é subsidiária em relação à esfera privada í, toma como 

corolário que 

. 

No mesmo sentido, MOREIRA NETO168 escreve que o princípio da 

consiste na definição dos vários graus de concentração do poder e, 

assim, de competência, correlacionados aos vários níveis de demanda da 

sociedade deve passar ao Estado o que ela não possa 

solucionar com seus próprios meios, através de suas organizações sociais 

secundárias de todo tipo  

CHEVALLIER169 afirma que o novo modelo de Estado em vigor nos 

países liberais repousa no princípio da subsidiariedade, pelo qual o Estado somente 

em caso de insuficiência ou de falha dos mecanismos de 

autorregulação social, sendo entendido que convém naquela situação privilegiar os 

dispositivos mais próximos dos problemas a resolver e apelar à colaboração dos 

atores sociais supletividade, a proximidade e a 

parceria como sendo elementos característicos da subsidiariedade. 

Pela característica da supletividade, o Estado prefere encorajar os atores 

sociais nas iniciativas de auto-regulação e de gestão de funções coletivas, em vez 

de substituir-se àqueles. Por proximidade entende-se a preferência por que os 

problemas sejam enfrentados inicialmente pelos próprios cidadãos, depois pelas 

instâncias mais próximas a ele, e só em caso de necessidade remetidas para as 

instâncias superiores. Pela parceria, os atores sociais são, sempre que possível, 

chamados a associar-se ao Estado na implementação das ações públicas170. 

Desses aspectos aparentemente contraditórios, surge o que TORRES171 

paradoxo inerente ao princípio da subsidiariedade

                                            
167 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. O princípio de subsidiariedade: conceito e evolução. Belo 
Horizonte: Movimento Editorial Faculdade de Direito da UFMG, 1995, p. 81. 
168 MOREIRA NETO. Diogo de Figueiredo. Sociedade, Estado e Administração Pública: 
prospectivas visando ao realinhamento constitucional brasileiro. Rio de Janeiro: Topbooks, 1995, p. 
57. 
169 CHEVALLIER, Jacques. O Estado Pós-Moderno, trad. Marçal Justen Filho. Belo Horizonte: 

-moderne, 3e éd., p. 59-60. 
170 CHEVALLIER, Jacques. O Estado Pós-Moderno, trad. Marçal Justen Filho. Belo Horizonte: 

-moderne, 3e éd., p. 60. 
171 TORRES, Silvia Faber. O princípio da subsidiariedade no direito público contemporâneo. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2001, p. 9. Cf. também BARACHO, José Alfredo de Oliveira. O princípio de 
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impõe limites à ação do Estado  torna indispensável a ajuda e o 

estímulo estatal quando afigurar-se impossível à comunidade menor realizar as suas 

próprias necessidades, ou, ainda, quando tal realização não se mostrar eficaz ou 

satisfatória  

FALCÃO e outros172 referem-se ao mesmo caráter 

dúplice aspecto 

negativo, limitando a ingerência do Estado nas tarefas que podem ser mais bem 

realizadas pela sociedade civil ou pelos indivíduos, e um aspecto positivo, que 

fornecer os meios, incentivo e suporte à execução da tarefa a 

contento Esses autores 

acrescentam comprometimento do 

indivíduo e da sociedade civil embora legitimados e capazes 

de realizar determinada tarefa que atenda às suas necessidades -na para o 

Estado, pois o ente público, nessas circunstâncias, não teria o dever de assumi-la. 

Nesse contexto, TORRES173 escreve que 

 
o princípio da subsidiariedade, em sua formulação contemporânea, vem 
fundamentar o papel subsidiário do Estado em relação à sociedade, e, de 
um ponto de vista jurídico, indicar parâmetros para uma distribuição de 
competências e de poderes entre autoridades de distintos níveis, públicas 
ou não, cabendo-lhe nortear, ainda, dentro de sua dupla perspectiva  
negativa e positiva , o âmbito de atuação estatal. Ele vem, em suma, na 
esteira do processo de redimensionamento do Estado, conferir primazia à 
sociedade civil, que recupera, a cada dia, maior capacidade de iniciativa, 
liberdade, responsabilidade e confiança recíproca de seus membros. 

 

O princípio da subsidiariedade não se mostra estanque na ordem jurídica, 

mas, ao contrário, intimamente associado a alguns princípios e valores caros ao 

Direito Público, do que resulta não só necessário, como imperioso o seu estudo no 

enfrentamento das questões relativas ao papel do Estado contemporâneo, como 

vaticinou MOREIRA NETO174, verbis: 

                                                                                                                                        
subsidiariedade: conceito e evolução. Belo Horizonte: Movimento Editorial Faculdade de Direito da 
UFMG, 1995, p. 79. 
172 FALCÃO, Joaquim et. al (Orgs.). Novas parcerias entre os setores público e privado, v. 1. Rio 
de Janeiro: Editora FGV, 2011, p. 24. 
173 TORRES, Silvia Faber. O princípio da subsidiariedade no direito público contemporâneo. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2001, p. 37. 
174 MOREIRA NETO. Diogo de Figueiredo. Sociedade, Estado e Administração Pública: 
prospectivas visando ao realinhamento constitucional brasileiro. Rio de Janeiro: Topbooks, 1995, p. 
59. 
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Tema de primeira grandeza para a realização de uma sociedade livre e 
democrática e, sobretudo, para o pleno desenvolvimento das 
potencialidades humanas nessa sociedade, ele será, por certo, um grande 
polarizador de debates políticos e jurídicos num futuro bem próximo, 
iluminando as elaborações e reformas constitucionais, produto inevitável 
que é da crescente consciência da sociedade sobre seus interesses e suas 
possibilidades e, particularmente, sobre o que sejam as tutelas, imposições 
e intervenções indesejadas e indevidas por parte das entidades estatais. 

 

Examinam-se, pois, na seqüência essas imbricações. 

 

 

2.2.2 Fundamentos do princípio da subsidiariedade 
 

Pode-se dizer, com amparo em TORRES175, que o princípio da 

subsidiariedade tem seu fundamento maior na valorização do homem como o 

princípio e o fim da sociedade, inclusive do Estado, como sociedade política que é, 

do que decorre sua estreita vinculação com os ideais de liberdade e justiça. 

é em nome da liberdade  liberdade de iniciativa e 

liberdade de escolha  que o princípio da subsidiariedade ganha sua mais 

significativa expressão para realizar as 

finalidades inerentes a sua condição -se176. 

Em seu ensaio sobre a liberdade, MILL177 reafirma a importância da 

individualidade como um dos elementos do bem-estar e nega a possibilidade de 

não o próprio caráter da pessoa, 

mas as tradições e os costumes de outras pessoas sejam a regra de conduta Ele 

reconhece a importância dos ensinamentos oferecidos pelos mais experientes, mas 

é a prerrogativa e a condição adequada de um ser humano que 

alcançou a maturidade de suas faculdades, de usar e interpretar a experiência à sua 

própria maneira

estar predisposto a vivenciar situações diversificadas e diante delas realizar suas 

as faculdades de percepção, julgamento, sentimento 
                                            
175 TORRES, Silvia Faber. O princípio da subsidiariedade no direito público contemporâneo. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2001, p. 67-68.
176 TORRES, Silvia Faber. O princípio da subsidiariedade no direito público contemporâneo. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2001, p. 69. 
177 MILL, John Stuart. Ensaio Sobre a Liberdade, trad. Rita de Cássia Gondim Neiva. São Paulo: 
Escala, 2006. Tradução de: On Liberty, 1859, p. 84-86. 
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discriminativo, atividade mental, e até mesmo preferência moral, são exercidas 

apenas ao realizar uma escolha  

Diante disto, o autor expressa a necessidade de se imporem limites à 

autoridade da sociedade sobre o indivíduo e, indagando onde começaria a 

autoridade da sociedade, ou quanto da vida humana deveria ser atribuído à 

individualidade e quanto à sociedade, oferece a resposta, em princípio óbvia, mas 

à individualidade deveria pertencer a parte da 

vida na qual é principalmente o indivíduo que está interessado; à sociedade, aquela 

parte que principalmente interessa à sociedade  178. 

Ele admite que os seres humanos devem auxiliar-se mutuamente, a fim 

de distinguir o melhor do pior, escolhendo o primeiro e evitando o segundo, no 

nem uma pessoa, nem qualquer número de pessoas, tem 

permissão para dizer a outro ser humano de idade madura, que ele não deve fazer 

com sua vida para o seu próprio benefício aquilo que escolhe fazer com ela

entendimento, a interferência da sociedade nos julgamentos e propósitos individuais 

funda- que podem estar erradas, e mesmo 

se certas, podem provavelmente ser mal aplicadas aos casos individuais por 

pessoas não melhores conhecedoras das circunstâncias de tais casos do que 

aquelas que os vêem exteriormente

nos próprios 

interesses de cada pessoa, sua espontaneidade individual tem o direito do livre 

exercício 179. 

Ao final de seu estudo, MILL180 examina a questão da liberdade em 

relação aos limites à interferência dos governos, analisando três objeções à ação 

governamental de substituir os indivíduos em suas atividades. 

A primeira objeção refere-se às atividades que são mais bem realizadas 

pelos indivíduos do que pelo governo e, quanto a estas, é de se argüir, com o autor, 

não há ninguém tão adequado para conduzir qualquer 

                                            
178 MILL, John Stuart. Ensaio Sobre a Liberdade, trad. Rita de Cássia Gondim Neiva. São Paulo: 
Escala, 2006. Tradução de: On Liberty, 1859, p. 107. 
179 MILL, John Stuart. Ensaio Sobre a Liberdade, trad. Rita de Cássia Gondim Neiva. São Paulo: 
Escala, 2006. Tradução de: On Liberty, 1859, p. 109. 
180 MILL, John Stuart. Ensaio Sobre a Liberdade, trad. Rita de Cássia Gondim Neiva. São Paulo: 
Escala, 2006. Tradução de: On Liberty, 1859, p. 150 e ss. 
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negócio, ou para determinar como e por quem deve ser conduzido, quanto aqueles 

que estão pessoalmente interessados nele 181. 

A segunda objeção refere-se às atividades que podem ser realizadas 

pelos indivíduos, porém não tão bem quanto o governo, a respeito das quais afirma 

ser desejável que se realize por aqueles, mais do como um meio para 

sua própria educação mental  um modo de fortalecer suas faculdades ativas, 

exercitando seu julgamento e dando-lhes um conhecimento familiar dos assuntos 

com os quais devem lidar a que a 

é sobretudo recomendável por 

todas as vantagens que foram antecipadas [no] Ensaio como pertencentes à 

individualidade do desenvolvimento e à diversidade de modos de ação

num discurso de impressionante consonância com o dos publicistas da atualidade 

citados no presente trabalho, que o Estado pode ser útil atuando (subsidiariamente) 

um depósito central, circulador e difusor ativo, da experiência resultante de 

-se das 

experiências de outros, em vez de não aceitar experimentos que não os seus 

próprios 182. 

a terceira e mais 

irrefutável de todas as objeções para restringir a interferência do governo é o grande 

mal de acrescentar funções desnecessariamente a seu poder

que a produção econômica e os empregos concentram-se em mãos do governo não 

pode ser considerado um país livre, ainda que conte com uma imprensa livre e com 

onde tudo é feito através da burocracia, 

nada ao qual a burocracia seja adversa pode ser feito absolutamente 183. 

Cabem neste ponto as palavras de LIPPMANN184 embora os 

meios constitucionais de liberdade sejam em geral uma série de negativas 

levantadas contra os poderosos, a busca da liberdade é uma grande afirmação, 

inspirada pelas energias positivas da raça humana

                                            
181 MILL, John Stuart. Ensaio Sobre a Liberdade, trad. Rita de Cássia Gondim Neiva. São Paulo: 
Escala, 2006. Tradução de: On Liberty, 1859, p. 150. 
182 MILL, John Stuart. Ensaio Sobre a Liberdade, trad. Rita de Cássia Gondim Neiva. São Paulo: 
Escala, 2006. Tradução de: On Liberty, 1859, p. 150-151. 
183 MILL, John Stuart. Ensaio Sobre a Liberdade, trad. Rita de Cássia Gondim Neiva. São Paulo: 
Escala, 2006. Tradução de: On Liberty, 1859, p. 151-154. 
184 LIPPMANN, Walter. A reconstrução da sociedade, trad. de Neil R. da Silva. Belo Horizonte: 
Itatiaia, 1961. Tradução de: The Good Society, p. 304, 311. 
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e mais diversificadas as energias de seu mais certo é que a ordem social não 

pode ser planificada ex cathedra ou governada por ordens administrativas  

Para o pensador norte-americano, as virtudes necessárias para uma boa 

administração pública superam a capacidade do homem. Uma sociedade, por não 

déspota 

benevolente

conseguiriam sozinhos, mas com isso ela deve resignar- a viver uma vida simples 

e comandada

pois não é possível 

encontrar déspotas capazes de planificar, organizar e dirigir uma economia 

complexa 185. 

O autor esclarece, por fim, que 

 
para a mente liberal, a idéia de que os homens podem autoritariamente 
planejar e impor o bem viver a uma grande sociedade é ignorante, 
impertinente e pretensiosa. Só pode ser acalentada por homens que não 
compreendam a variedade infinita de propósitos humanos, nem apreciam as 
potencialidades do esforço humano, ou por homens que preferem não as 
respeitar186. 

 

GOYARD-FABRE187 escreve que o direito político moderno tem uma 

dupla função: dirigir o poder do Estado e promover e garantir a liberdade dos 

cidadãos. Assim, tal qual uma medalha, o Estado, sem perder sua unidade, 

apresenta duas faces  cara e coroa , uma vista sob o ângulo das engrenagens 

institucionais que legitimam a existência e o exercício do poder estatal, que a autora 

chamou d Estado DO direito

expressão dos princípios de ordem e de liberdade

Estado DE direito E o duplo aspecto do humanismo

origem do direito político mode de um lado, o construtivismo racional que 

permite a edificação do sistema de direito objetivo; do outro, o liberalismo, que insere 

as liberdades na própria ordem pública  

                                            
185 LIPPMANN, Walter. A reconstrução da sociedade, trad. de Neil R. da Silva. Belo Horizonte: 
Itatiaia, 1961. Tradução de: The Good Society, p. 312, 313. 
186 LIPPMANN, Walter. A reconstrução da sociedade, trad. de Neil R. da Silva. Belo Horizonte: 
Itatiaia, 1961. Tradução de: The Good Society, p. 315. 
187 GOYARD-FABRE, Simone. Os princípios filosóficos do direito político moderno, trad. Irene A. 
Paternot. São Paulo: Martins Fontes, 1999. Tradução de: Les principes philosophiques du droit 
politique moderne, p. 205-206. 
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Estado DE direito trazido pela 

exigência de liberdade do sujeito de direito, fornece um eixo privilegiado, para o 

direito político moderno, que concilia (ou reconcilia) assim os dois princípios 

fundamentais, aparentemente antitéticos, da ordem e da liberdade

denuncia a tran

de direitos dos homens levaram a exigir- valendo-se, numa curiosa 

mistura, das idéias do direito natural, de igualdade e de solidariedade social

prestação de um número cada vez maior de serviços ao cidadão, chegando-se ao 

extremo de considerar-se que o Estado deve prover tudo. Ao final, indaga, de forma 

como não ver que o intervencionismo do Estado-providência em todos os 

campos aniquila a autonomia das vontades, ou seja, a responsabilidade dos sujeitos 

de direito? não será um sofisma reclamar tudo do Estado, quando se 

pretende promover o respeito à dignidade própria da pessoa humana? 188. 

A liberdade defendida por esses autores, no entanto, não é, no Estado 

subsidiário, dissociada da justiça social, pois, como observa ORTIZ189 um dos 

homem daquelas necessidades e exigências mais primárias

não deve existir contradição entre uma 

política liberal e um Estado social que assegure a todo indivíduo que dele necessite 

um mínimo vital de acordo com o nível de desenvolvimento de cada país

mínimo de educação, de saúde, de meios econômicos, ninguém pode ser livre

GOYARD-FABRE190 ambivalente 

e, em última análise, contraditório da em que, ao mesmo tempo, mostra-se 

defensor das liberdades contra a opressão ou a suspeição

                                            
188 GOYARD-FABRE, Simone. Os princípios filosóficos do direito político moderno, trad. Irene A. 
Paternot. São Paulo: Martins Fontes, 1999. Tradução de: Les principes philosophiques du droit 
politique moderne, p. 307 e ss. 
189 ORTIZ, Gaspar Ariño. Empresa Pública, Empresa Privada, Empresa de Interés General: 
lecciones retrospectivas, de las que algo se puede aprender. Cizur Menor: Aranzadi, 2007, p. 29-30. 

De ahí que uno de los primeros objetivos de una política liberal, 

[...]. No debe existir contradicción entre una política liberal y un Estado social que asegure a todo 
individuo que lo necesite un mínimo vital acorde com el nivel de desarrollo de cada país [...]. Porque 
sin ese mínimo de educación, de sanidad, de medios económicos, nadie puede ser libre  
190 GOYARD-FABRE, Simone. Os princípios filosóficos do direito político moderno, trad. Irene A. 
Paternot. São Paulo: Martins Fontes, 1999. Tradução de: Les principes philosophiques du droit 
politique moderne, p. 338. 
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inspiração democrática e socializante -se, portanto, que o Estado subsidiário 

baseia- conceitos de liberalismo moderado e justiça social 191. 

Além da liberdade e da justiça, são apontados também como 

fundamentos do princípio da subsidiariedade o bem comum, a dignidade da pessoa 

humana, o pluralismo social e a solidariedade192. 

O bem comum já foi definido acima como sendo o fim das sociedades 

políticas, dentre as quais o Estado. TORRES193 expressão positiva da 

subsidiariedade intrusão 

absorvente no âmbito social e pessoal

fomente e auxilie a iniciativa privada

bem comum não é uma obra exclusiva do Estado, devendo ser compartilhada com 

as sociedades políticas menores, uma vez que, na medida das respectivas 

capacidades e competências, é também finalidade destas. Com isso, conclui que o 

bem comum é um bem de que todos participam, sendo essa efetiva participação 

uma exigência de justiça  dar a cada um o que é seu , que recai tanto sobre o 

indivíduo como sobre o Estado  

Na lição de ORTIZ194, a dignidade do homem e o desenvolvimento 

integral de sua personalidade ao longo da vida são o valor central a serviço do qual 

se encontram a economia, a técnica e o direito. A partir dessa idéia consensual, 

FALCÃO e outros195 escrevem a satisfação da dignidade da pessoa humana é 

a finalidade última da subsidiariedade

possibilidade de o indivíduo atingir suas finalidades básicas por meio de esforços 

próprios é um direito indissociável da natureza humana. Para TORRES196, os 

princípios da dignidade da pessoa humana e da subsidiariedade tangenciam-se, 

tem o direito de 

                                            
191 FALCÃO, Joaquim et. al (Orgs.). Novas parcerias entre os setores público e privado, v. 1. Rio 
de Janeiro: Editora FGV, 2011, p. 25. 
192 FALCÃO, Joaquim et. al (Orgs.). Novas parcerias entre os setores público e privado, v. 1. Rio 
de Janeiro: Editora FGV, 2011, p. 25-26; TORRES, Silvia Faber. O princípio da subsidiariedade no 
direito público contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 73 e ss. 
193 TORRES, Silvia Faber. O princípio da subsidiariedade no direito público contemporâneo. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2001, p. 73-77.
194 ORTIZ, Gaspar Ariño. Empresa Pública, Empresa Privada, Empresa de Interés General: 
lecciones retrospectivas, de las que algo se puede aprender. Cizur Menor: Aranzadi, 2007, p. 28. 
195 FALCÃO, Joaquim et. al (Orgs.). Novas parcerias entre os setores público e privado, v. 1. Rio 
de Janeiro: Editora FGV, 2011, p. 27. 
196 TORRES, Silvia Faber. O princípio da subsidiariedade no direito público contemporâneo. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2001, p. 83. 
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desenvolver-se segundo sua própria natureza e a responsabilidade moral primária 

na realização de seus encargos vitais  

É novamente TORRES197 quem aponta com precisão a relação entre o 

princípio da subsidiariedade e o pluralismo social, escrevendo que aquele funda-se 

neste, sem o qual esvazia- porquanto visa, basicamente, a manter a substância 

dos corpos sociais que se encontram entre o indivíduo e o Estado, reconhecendo-

lhes autonomia e autossuficiência

uma 

sociedade articulada em grupos que se situam entre o Estado e os indivíduos, 

constituindo, de um lado, uma garantia destes contra o poder estatal e, de outro, 

uma garantia da comunidade contra a redução individualista

social, não existe uma socieda uma pluralidade complexa de grupos que se 

relacionam reciprocamente sob aquele termo  

A liberdade e a igualdade, dois grandes valores de uma sociedade livre, 

guardam correspondência com subsidiariedade e a solidariedade, dois princípios 

aparentemente contraditórios e considerados pólos de tensão na configuração da 

ordem social, mas que, em vez disso, devem ser tidos, concomitantemente, como 

hipóteses legítimas de intervenção estatal198. Daí poder-se dizer, com TORRES199, 

que os princípios da subsidiariedade e da solidariedade deduzem-se da natureza ao 

são mutuamente complementários: a 

subsidiariedade do Estado é conseqüência incontestável da liberdade e dignidade 

do homem; a solidariedade é exigência, também inevitável, da natureza social do 

homem  

Essas características não negam o aspecto social do Estado subsidiário; 

aperfeiçoam-no, conduzindo-o a um novo modelo, examinado adiante. 

 

 

2.3 O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO OU ESTADO SUBSIDIÁRIO 

 

                                            
197 TORRES, Silvia Faber. O princípio da subsidiariedade no direito público contemporâneo. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2001, p. 83-88.
198 ORTIZ, Gaspar Ariño. Empresa Pública, Empresa Privada, Empresa de Interés General: 
lecciones retrospectivas, de las que algo se puede aprender. Cizur Menor: Aranzadi, 2007, p. 30. 
199 TORRES, Silvia Faber. O princípio da subsidiariedade no direito público contemporâneo. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2001, p. 91. 
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O Estado social endividamento exagerado dos 

excessivo paternalismo crença ingênua na inesgotabilidade dos recursos 

públicos tado democrático de direito, cuja 

adjetivação pode ser explicada pela admissão da democracia, do ponto de vista de 

instrumento de afirmação da liberdade e dos direitos 

fundamentais 200. 

Esse objetivo de conjugar a liberdade com os direitos fundamentais 

identifica o Estado democrático de direito com o princípio da subsidiariedade, daí 

poder chamar-se o novo modelo também de Estado subsidiário201. 

BARACHO202 o Estado subsidiário, perseguindo os seus fins, 

harmoniza a liberdade autonômica com a ordem social justa

como solução intermediária entre o Estado-providência e o Estado-

liberal . 

Para TORRES203 debilidade do Estado social o cenário propício 

para o aparecimento de um novo liberalismo redefinir os limites 

entre Estado e sociedade civil se manifesta, à perfeição, se não for mesmo 

seu pressuposto, no Estado Democrático de Direito, que, à diferença do Estado 

superados os primados do indivíduo  no liberalismo clássico  e do Estado  

no welfare state  se afirma, hodiernamente, a primazia da sociedade  

GONÇALVES204 o Estado paternalista e providencialista 

prejudica as sociedades que domina e reduz-lhe a capacidade de encontrar seus 

próprios caminhos e desenvolver suas próprias soluções

democrático de direito, o Estado continua responsável pela realização de algumas 

tarefas necessárias à concretização do interesse geral, porém não como único ator, 

a Sociedade Civil deve contribuir, na medida do possível, para a execução das 

                                            
200 TORRES, Ricardo Lobo. O direito ao mínimo existencial. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 157, 
163. 
201 TORRES, Ricardo Lobo. O direito ao mínimo existencial. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 157, 
164 
202 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. O princípio de subsidiariedade: conceito e evolução. Belo 
Horizonte: Movimento Editorial Faculdade de Direito da UFMG, 1995, p. 133. 
203 TORRES, Silvia Faber. O princípio da subsidiariedade no direito público contemporâneo. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2001, p. 58-61.
204 GONÇALVES, Vania Mara Nascimento. Estado, sociedade civil e princípio da subsidiariedade 
na era da globalização. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 128-129. 
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tarefas de interesse geral, através de suas próprias ações é com 

esse entendimento que se separa o Estado-providência do Estado-subsidiário  

Sem aderir expressamente ao conceito de Estado subsidiário, STRECK e 

BOLZAN DE MORAIS205 um conteúdo 

transformador da realidade ultrapassa o aspecto material de concretização de 

uma vida digna ao homem e passa a agir simbolicamente como fomentador da 

participação pública no processo de construção e reconstrução de um projeto de 

sociedade

deixa de ser com a limitação da atuação estatal  Estado liberal  ou com a 

promoção da atuação estatal  Estado social  a pretensão à 

transformação do status quo

relações sociais  

Considerando o seu papel na organização e prestação dos serviços 

públicos, como, de resto, nas relações entre o Estado e a sociedade, a 

Administração Pública não pode ficar indiferente a esse processo de transformação 

por que passa o Estado contemporâneo. Ela deve adaptar-se para atender às 

necessidades e aspirações sociais em um novo contexto sócio-político-econômico, o 

que implica rever os parâmetros de sua atuação, conforme se examina no capítulo 

subseqüente. 

 

                                            
205 STRECK, Lenio Luiz; BOLZAN DE MORAIS, José Luis. Ciência Política e Teoria do Estado, 7 
ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 97 e ss. 
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3 A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO ESTADO SUBSIDIÁRIO 
 
 

3.1 O NOVO PARADIGMA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

A Administração Pública precisa ajustar-se ao perfil da sociedade 

contemporânea. Como afirma CROZIER206, referindo-se à crise universal da gestão 

ões com a 

 

A sociedade contemporânea, por sua vez, já não é a mesma do pós-

guerra, traumatizada, empobrecida e desarticulada pelo rastro de destruição deixado 

pelo conflito mundial, em face da qual o Estado social, em seu auge, chamava a si, 

por intermédio da Administração Pública, o atendimento centralizado e, muitas 

vezes, exclusivo das necessidades sociais. 

Em vez disso, o Estado depara-

ativas, nas quais os cidadãos são mais livres, as barreiras sociais e as distâncias 
207 ou, como as caracteriza MOREIRA NETO208, sociedades do 

conhecimento, pluralistas, globais, participativas e competitivas. 

Nessas sociedades, destaca o autor explicando a primeira característica, 

o fator de produção conhecimento ganha importância prioritária sobre os demais, 

passando a condicioná- 209. A 

explicação baseia-se na lição de DRUCKER210, segundo quem, a partir dos anos 

1700, o conhecimento sofreu uma profunda transformação em seu significado, 
                                            
206 CROZIER, Michel. Estado modesto, Estado moderno: estratégia para uma outra mudança, trad. 
J. M. Vilar de Queiroz. Brasília: Fundação Centro de Formação do Servidor Público  FUNCEP, 1989. 
Tradução de: État modeste, État moderne: stratégie pour un autre chamgement, 1ère éd, p. 52. 
207 CROZIER, Michel. Estado modesto, Estado moderno: estratégia para uma outra mudança, trad. 
J. M. Vilar de Queiroz. Brasília: Fundação Centro de Formação do Servidor Público  FUNCEP, 1989. 
Tradução de: État modeste, État moderne: stratégie pour un autre chamgement, 1ère éd, p. 52. 
208 MOREIRA NETO. Diogo de Figueiredo. Sociedade, Estado e Administração Pública: 
prospectivas visando ao realinhamento constitucional brasileiro. Rio de Janeiro: Topbooks, 1995. 
209 MOREIRA NETO. Diogo de Figueiredo. Sociedade, Estado e Administração Pública: 
prospectivas visando ao realinhamento constitucional brasileiro. Rio de Janeiro: Topbooks, 1995, p. 
30-32. Conforme visto no Capítulo 1, os fatores de produção são a terra, o trabalho, o capital, a 
tecnologia e a capacidade empresarial. Pode-se entender que o conhecimento, como referido pelo 
autor, engloba a tecnologia e a capacidade empresarial. 
210 DRUCKER, Peter Ferdinand. A sociedade pós-capitalista, 3 ed., trad. Nivaldo Montingelli Jr. São 
Paulo: Pioneira, 1993. Tradução de: Post-Capitalist Society, p. 3. 
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deixando de ser considerado algo aplicável ao ser, e cuja função era apenas a de 

propiciar o crescimento pessoal do indivíduo, e passando a ser considerado como 

algo aplicável ao fazer  a 

tecnologia. 

Como tecnologia

produtos, o que teve como resultado a Revolução Industrial. Posteriormente, essa 

tecnologia foi também aplicada ao estudo do trabalho, à sua análise e organização 

de modo a torná-lo mais produtivo, o que resultou no que o renomado teórico da 

Administração chamou de Revolução da Produtividade211. 

O processo de transformação do significado de conhecimento completou-

se com a aplicação do conhecimento ao próprio conhecimento, por meio da 

atividade denominada gerência, que pode ser definida como o fornecimento de 

conhecimento para descobrir como o conhecimento existente pode ser mais bem 

aplicado na produção de resultados. O autor chamou esta terceira fase de 

Revolução Gerencial, nela identificando a difusão global do conceito de gerência e a 

como uma função necessária em todas as organizações modernas, sejam elas 

empresariais, governamentais ou não governamentais sem fins lucrativos212. 

Essas transformações, em seu conjunto, conduziram a sociedade 

contemporânea ao pós-capitalismo ou à era do conhecimento, pois, como sustenta 

DRUCKER213, se, de um lado os fatores tradicionais de produção  terra, capital e 

trabalho  continuam importantes, de outro, o conhecimento deixou de ser apenas 

um recurso e passou a ser o 

isto é, a aplicação do conhecimento ao conhecimento, sempre podemos obter os 

 

Aplicando as lições do autor ao contexto deste trabalho, pode-se concluir 

que o conhecimento não é monopólio do Estado; detêm-no também os indivíduos e 

os grupos sociais menores, que podem, assim, contribuir de forma útil para a boa 

gestão pública, aí incluída a oferta satisfatória de serviços públicos. 
                                            
211 DRUCKER, Peter Ferdinand. A sociedade pós-capitalista, 3 ed., trad. Nivaldo Montingelli Jr. São 
Paulo: Pioneira, 1993. Tradução de: Post-Capitalist Society, p. 10 e ss. 
212 DRUCKER, Peter Ferdinand. A sociedade pós-capitalista, 3 ed., trad. Nivaldo Montingelli Jr. São 
Paulo: Pioneira, 1993. Tradução de: Post-Capitalist Society, p. 20-24. 
213 DRUCKER, Peter Ferdinand. A sociedade pós-capitalista, 3 ed., trad. Nivaldo Montingelli Jr. São 
Paulo: Pioneira, 1993. Tradução de: Post-Capitalist Society, p. 23. 
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De volta à lição de MOREIRA NETO214, tem-se que, como sociedade 

pluralista, a sociedade contemporânea apresenta-se constituída por uma pluralidade 

de grupos menores, os quais são formados por indivíduos que, de acordo com seus 

diversos interesses, pertencem simultaneamente a mais de um grupo. Essa 

insuficiente a clássica divisão dos interesses em meramente públicos ou privados. A 

de grupos ou de classes identificados com o próprio Estado, mas como garantes e 

 

O rápido avanço dos meios de comunicação derrubou as fronteiras e 

na ciência, na tecnologia, nas artes, no comércio, na indústria, nos esportes e na 

global215. 

A sociedade contemporânea é também participativa, e de um modo 

polivalente, que abrange a participação político-eleitoral, a participação legislativa, a 

participação judicial e, no especial interesse deste estudo, a participação 

administrativa, mediante a atuação de indivíduos e grupos menores junto à 

Administração Pública em atividades de interesse geral216. 

Por fim, ela é uma sociedade competitiva, em que os interesses 

diversificados multiplicam-se continuamente e que exige do Estado que assegure 

217. 

Nesse novo contexto sócio-político-econômico, observam-se duas 

transformações determinantes no delineamento do novo paradigma da 
                                            
214 MOREIRA NETO. Diogo de Figueiredo. Sociedade, Estado e Administração Pública: 
prospectivas visando ao realinhamento constitucional brasileiro. Rio de Janeiro: Topbooks, 1995, p. 
33-35. 
215 MOREIRA NETO. Diogo de Figueiredo. Sociedade, Estado e Administração Pública: 
prospectivas visando ao realinhamento constitucional brasileiro. Rio de Janeiro: Topbooks, 1995, p. 
36-38. 
216 MOREIRA NETO. Diogo de Figueiredo. Sociedade, Estado e Administração Pública: 
prospectivas visando ao realinhamento constitucional brasileiro. Rio de Janeiro: Topbooks, 1995, p. 
39-40. Sobre as condições e possibilidades da participação da sociedade na gestão pública de um 
Estado Democrático de Direito, ainda que com críticas ao atraso deste processo no Brasil e, de resto, 
na maioria dos países da América Latina, vide LEAL, Rogério Gesta. Estado, Administração 
Pública e Sociedade: novos paradigmas. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006. 
217 MOREIRA NETO. Diogo de Figueiredo. Sociedade, Estado e Administração Pública: 
prospectivas visando ao realinhamento constitucional brasileiro. Rio de Janeiro: Topbooks, 1995, p. 
41-42. 
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Administração Pública: a primeira delas é a perda do monopólio do interesse público 

pelo Estado, fruto não só da conscientização dos indivíduos e da sociedade de suas 

potencialidades e necessidades, mas também da própria diluição das fronteiras 

entre o público e o privado; a outra é a elevação da eficácia a critério de legitimação 

da atuação da Administração Pública, em substituição à mera alegação de proteção 

do interesse público para justificar os atos dos gestores públicos218. 

Quanto aos limites entre o público e o privado, vê-se em BOBBIO219 a 

lição de que as sociedades industriais atravessam uma fase de transformação na 

qual são percebidos paralelamente um processo de publicização do privado e um 

processo de privatização do público. A publicização do privado é fundada no ideal de 

primado do público (política) sobre o privado (economia) e tem sua face visível na 

intervenção estatal na economia. A privatização do público, ao seu turno, é um 

processo inverso, pelo qual as relações de tipo contratual, próprias das relações 

entre indivíduos e entre grupos sociais menores, extrapolam essa esfera e 

introduzem-se nas relações politicamente relevantes. Ainda de acordo com o 

pensador italiano, 

 
os dois processos, de publicização do privado e de privatização do público, 
não são de fato incompatíveis, e realmente compenetram-se um no outro. O 
primeiro reflete o processo de subordinação dos interesses do privado aos 
interesses da coletividade representada pelo Estado que invade e engloba 
progressivamente a sociedade civil; o segundo representa a revanche dos 
interesses privados através da formação dos grandes grupos que se servem 
dos aparatos públicos para o alcance dos próprios objetivos. O Estado pode 
ser corretamente representado como o lugar onde se desenvolvem e se 
compõem, para novamente decomporem-se e recomporem-se, estes 
conflitos, através do instrumento jurídico de um acordo continuamente 
renovado, representação moderna da tradicional figura do contrato social. 

 

                                            
218 Cf. CHEVALLIER, Jacques. O Estado Pós-Moderno, trad. Marçal Justen Filho. Belo Horizonte: 

-moderne, 3e éd., p. 81 e ss.; sobre a perda do monopólio do 
interesse público pelo Estado, v. também MEDAUAR, Odete. O Direito Administrativo em 
evolução. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992, p. 175 e ss.; e sobre o restabelecimento da 
confiança da sociedade em seu potencial, v. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Quatro 
paradigmas do direito administrativo pós-moderno: legitimidade, finalidade, eficiência, resultados. 
Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 21-23. 
219 BOBBIO, Norberto. Estado, Governo, Sociedade: para uma teoria geral da política, trad. Marco 
Aurélio Nogueira, 15 ed. São Paulo: Paz e Terra, 2009. Tradução de: Stato, Governo, Società: per 
una teoria generale della politica, p. 26-27. 
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Partindo dessas mesmas evidências, HABERMAS220 também aponta a 

existência de um processo correlato de estatização da sociedade e socialização do 

Estado

como sendo puramente privada nem como sendo genuinamente pública; também 

não pode ser univocamente classificada no âmbito do Direito Privado ou do Direito 

 

Ao lado da indefinição dos limites entre as categorias público/privado, 

põe-se a questão do fim do dogma da supremacia do interesse público, tal como 

vigorou no Estado social. A esse respeito, ARAGÃO221 sustenta que a concepção 

européia continental de interesse público como um interesse superior à mera soma 

dos interesses individuais tende a ser superada por uma idéia mais próxima da 

concepção anglo-saxônica, na qual o interesse público está intrinsecamente ligado 

aos interesses individuais e busca-se uma equivalência entre a satisfação do 

interesse público e a satisfação dos interesses dos indivíduos. Daí não se poder 

mais falar em apenas um interesse público, de cuja titularidade se investe o Estado, 

mas em múltiplos interesses públicos, oriundos de uma sociedade complexa e 

o 

 

Abordando o mesmo tema, SARMENTO222 explica que a idéia de 

supremacia dos interesses da coletividade sobre os interesses dos indivíduos tem 

como um de seus fundamentos as teorias organicistas, em que o homem é visto 

fins, valores e objetivos próprios e mais importantes do que aqueles individuais. Ele, 

no entanto, adverte que essa concepção mostra-se incompatível com a dignidade da 

pessoa humana, adotada pela Constituição de 1988 como princípio fundamental da 

República, por desconsiderar os interesses, objetivos e valores próprios de cada 

indivíduo independentemente de seu papel na sociedade, e propõe que a solução 

                                            
220 HABERMAS, Jürgen. Mudança estrutural da esfera pública: investigações quanto a uma 
categoria da sociedade burguesa, 2 ed., trad. Flávio R. Kothe. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 
2003. Tradução de: Strukturwandel der öftentlichkeit, p. 180. 
221 ARAGÃO, Alexandre Santos d
Direito e na hemenêutica do Direito Público contemporâneo. In SARMENTO, Daniel (Org.). 
Interesses Públicos versus Interesses Privados: desconstruindo o princípio da supremacia do 
interesse público. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 1-22. 
222 SARMENTO, Daniel. Interesses públicos vs. interesses privados na perspectiva da Teoria e da 
Filosofia Constitucional. In SARMENTO, Daniel (Org.). Interesses Públicos versus Interesses 
Privados: desconstruindo o princípio da supremacia do interesse público. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2007, p. 23-116. 
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dos conflitos entre interesses públicos e privados se dê a partir de uma concepção 

personalista, que vê no homem e não no Estado o centro da ordem jurídica, porém, 

desencarnada, mas um ser concreto, situado, com necessidades materiais, 

o autor não nega o papel do Estado na promoção e defesa dos direitos 

fundamentais, mas, refutando o monopólio estatal do interesse público, conclui que 

 
esta intervenção estatal, numa ordem constitucional tão ciosa com o 
respeito à liberdade e à privacidade individuais, não pode ser movida por 
propósitos perfeccionistas223. Deve caber sempre às pessoas a eleição dos 
seus objetivos e planos de vida, que têm de ser respeitados, desde que não 
violem direitos de terceiros. O papel do Estado é o de auxiliar na criação das 
condições necessárias para que cada um realize livremente as suas 
escolhas e possa agir de acordo com elas, e não o de orientar vidas 

 

 

Como visto no capítulo 2, o Estado, nesse seu novo papel, transforma-se 

de Estado providência em Estado subsidiário, ou Estado parceiro, na expressão de 

MOREIRA NETO224

do homem para tornar-

mais lhe cabe a tarefa de dirigir a vontade social, mas apenas a de executá-la. 

Assim, segundo o autor, diante das transformações em curso, impõe-se também à 

Administração Pública que mude, pois já não se mostram suficientes para legitimar 

sua ação os tradicionais fundamentos da existência, da validade e da eficácia do ato 

administrativo, ou, como afirmou CHEVALLIER225

de uma legitimidade extrínseca, decorrente de sua pertinência ao Estado, a uma 

legitimação intrínseca, fundada sobre a análise concreta  

MOREIRA NETO226 propõe, então, que aos fundamentos tradicionais da 

                                            
223 O autor esclarece, com base na lição de CARLOS SANTIAGO NINO, que, na concepção 
perfeccionista, o que é bom para o indivíduo ou satisfaz seus interesses independe de sua própria 
vontade ou eleição de forma de vida, estando o Estado autorizado a escolher aqueles interesses e 
planos de vida que considerar objetivamente melhores. 
224 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Quatro paradigmas do direito administrativo pós-
moderno: legitimidade, finalidade, eficiência, resultados. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 22 e ss. 
225 CHEVALLIER, Jacques. O Estado Pós-Moderno, trad. Marçal Justen Filho. Belo Horizonte: 

-moderne, 3e éd., p. 84. 
226 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Quatro paradigmas do direito administrativo pós-
moderno: legitimidade, finalidade, eficiência, resultados. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 29. 
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legitimidade, a finalidade, a eficiência e o resultado, e 

explica: 

 
A introdução desses novos paradigmas, ainda que óbvios possam parecer à 
primeira vista, imprime à atividade administrativa pública elevados níveis de 
eticidade e de praticidade que, por si sós, já vão relegando ao passado a 
velha gestão burocrática, na qual a qualidade ética se atendia notadamente 
com o cumprimento de formalidades, que com a apreciação de sua 
substância e a qualidade prática se satisfazia preponderantemente com a 
intenção do gestor do que com o efetivo resultado de sua ação. 

 

Comentando os novos parâmetros propostos, o autor assinala que, sob a 

perspectiva do constitucionalismo contemporâneo, a ordem jurídica encontra-se 

duplamente submetida à legalidade e à legitimidade 

legalidade pura, fundada em míticas razões de Estado e na perigosa supremacia do 

interesse público, ou, ainda, em uma exacerbada valorização do formalismo 

procedimental 227. 

regularidade na sucessão de causa-efeito das relações sociais, fundada na 

observância geral da aceitação de uma normatividade implícita nos próprios 

parâmetro de atuação da Administração Pública, o que significa que esta deve 

coadunar os valores próprios da organização política, associados à legalidade, com 

os valores próprios da pessoa humana, isto é, os valores fundamentais, associados 

à legitimidade, devendo-se compreender os órgãos administrativos como 

instrumentos de realização desses valores e 228. 

O autor sustenta ainda que essa expansão dos direitos fundamentais no 

campo do Direito Administrativo, fenômeno a que se tem chamado de 

constitucionalização do Direito Administrativo, motiva a mudança da concepção de 

poder de Estado para a de função de Estado, com a conseqüente funcionalização da 

atividade administrativa 

Com isso, conclui já não ser constitucionalmente adequado reconhecer-

natureza de Poder de Estado aos órgãos de mera execução da administração 

                                            
227 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Quatro paradigmas do direito administrativo pós-
moderno: legitimidade, finalidade, eficiência, resultados. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 41. 
228 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Quatro paradigmas do direito administrativo pós-
moderno: legitimidade, finalidade, eficiência, resultados. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 39 e ss. 
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que ela se ponha a serviço do cidadão229. 

A constitucionalização do Direito Administrativo é referida também por 

BINENBOJM230 como caminho para a superação de antigos paradigmas da 

Administração Pública, tais como o da supremacia do interesse público sobre o 

privado, e para a adoção do sistema de direitos fundamentais e do sistema 

democrático  da atuação administrativa estatal. Dessa 

forma, ainda segundo o autor, a Administração Pública vincula-se diretamente aos 

um direito administrativo democrático e comprometido com a realização dos direitos 

 

Passando à análise do parâmetro finalidade, MOREIRA NETO231 afirma 

que o novo constitucionalismo e o Estado democrático de direito produziram uma 

antiva em 

Estado 

para a sociedade, cujas diferenças podem ser percebidas a partir do estudo de três 

fundamentos: um fundamento sociológico, um fundamento político e um fundamento 

jurídico. 

Sob o fundamento sociológico, contrapõem-se os conceitos de coletivo 

estatal e coletivo social

coletivo 

equacionamento dos interesses coletivos; no segundo, próprio do eixo na sociedade, 

apenas subsidiariamente ao Estado, de modo que os interesses coletivos passam a 

ser primária e predominantemente pensados e equacionados em termos 
232. 

Pelo fundamento político, distinguem-se os conceitos de público estatal, 

âmbito no qual a competência decisória é exclusiva do governo, e público não-

estatal, com o que o sistema juspolítico com eixo na sociedade quebra a hegemonia 
                                            
229 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Quatro paradigmas do direito administrativo pós-
moderno: legitimidade, finalidade, eficiência, resultados. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 44-45. 
230 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, democracia 
e constitucionalização, 2 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 25, 37. 
231 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Quatro paradigmas do direito administrativo pós-
moderno: legitimidade, finalidade, eficiência, resultados. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 76-79. 
232 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Quatro paradigmas do direito administrativo pós-
moderno: legitimidade, finalidade, eficiência, resultados. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 77-78. 
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espaço público não-estatal, no qual Estado e sociedade alternam-se na preferência 

 de 

coordenação da atuação conjunta de ambas as esferas, nelas se desenvolvendo 
233. Nesse mesmo 

sentido, MEDAUAR234 

detentora do monopólio do interesse público, emerge entendimento de que a 

 

Por fim, sob o fundamento jurídico, o primado do Estado cede lugar ao 

primado da pessoa, de forma que os valores prevalecentes deixam de ser aqueles 

235. 

Com isso, pode-se inferir que o parâmetro da finalidade impõe à 

Administração Pública que se harmonize com as finalidades do Estado democrático 

de direito e que paute sua atuação de acordo com os fundamentos de um sistema 

juspolítico com eixo na sociedade, isto é, respeitando o coletivo social, 

reconhecendo a existência de um espaço público não-estatal e a legitimidade da 

sociedade para nele também atuar e decidir, e, finalmente, buscando em seus atos 

contribuir para a realização dos valores das pessoas e, por via de conseqüência, 

para a emancipação dos cidadãos236. 

O terceiro parâmetro  eficiência  surge impulsionado pelos 

ação, pois, como prossegue explicando 

MOREIRA NETO237, a diminuição das distâncias globais e a aproximação dos 

indivíduos e das sociedades provocaram uma cadeia de relações de causa e efeito, 

em que a ampliação do acesso das populações ao conhecimento levou-as a 

conscientizar-se de seus interesses, a reivindicar participação e a aprimorar sua 

organização para exigir eficiência do governo no atendimento de suas necessidades. 

                                            
233 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Quatro paradigmas do direito administrativo pós-
moderno: legitimidade, finalidade, eficiência, resultados. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 77-78. 
234 MEDAUAR, Odete. O Direito Administrativo em evolução. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1992, p. 182. 
235 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Quatro paradigmas do direito administrativo pós-
moderno: legitimidade, finalidade, eficiência, resultados. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 77-78. 
236 Cf. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Quatro paradigmas do direito administrativo pós-
moderno: legitimidade, finalidade, eficiência, resultados. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 93. 
237 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Quatro paradigmas do direito administrativo pós-
moderno: legitimidade, finalidade, eficiência, resultados. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 100. 
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-chave introduzida pela globalização no 

Estado em 

maximização quantitativa de resultados, mas numa concepção mais ampla, a que o 

autor chama de eficiência socioeconômica

resultados em benefício da socie e 

qualitativa, determinada de acordo com as necessidades manifestadas pela 

sociedade238. Esta definição, aliás, coaduna-se perfeitamente com aquela exposta 

por SZTAJN239 e vista no Capítulo 1. 

A exigência de eficiência alia-se ao fenômeno da funcionalização da 

rocura otimizar o atendimento 

240. 

Essa busca por eficiência favorece, então, o estabelecimento de relações 

de c

241 a 

consignar que é 

 
no campo da função administrativa que a consensualidade vem 
desdobrando caminhos para uma maior eficiência estatal, abrindo espaços 
com maior largueza, propiciando o ressurgimento de antigos instrumentos 
contratuais que haviam caído em desuso, como é o caso das concessões 
de serviços públicos e de bens públicos, bem como para o desenvolvimento 
de novos e imaginativos instrumentos contratuais e complexos, como o são 
a concessão de obras públicas precedendo a de serviços, os concursos 
financeiros (project financing), os acordos de programas e os acordos 
substitutivos, entre tantas outras modalidades de disposição pela 
Administração da própria competência  algo até pouco tempo considerado 
tabu para o Direito Administrativo. 

 

                                            
238 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Quatro paradigmas do direito administrativo pós-
moderno: legitimidade, finalidade, eficiência, resultados. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 103. 
239 SZTAJN, Rachel. Direito e Economia. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e 
Financeiro, São Paulo, Nova Série, ano XLV, nº 144, p. 221-235, outubro-dezembro de 2006. 
240 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Quatro paradigmas do direito administrativo pós-
moderno: legitimidade, finalidade, eficiência, resultados. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 105. 
241 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Quatro paradigmas do direito administrativo pós-
moderno: legitimidade, finalidade, eficiência, resultados. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 118. 
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Ao tratar do parâmetro resultado, o autor adota a premissa de que a 

concretização dos direitos fundamentais depende do cumprimento, pelo Estado, das 

atribuições que lhe são constitucionalmente impostas, a partir do que ele conclui que 

ecto jurídico, 

como uma garantia da efetivação dos direitos subjetivos dos administrados através 

de ação político-

constitucional do Estado atingir efetivamente os resultados que concorram para o 

aten 242. 

À luz desse argumento, ele entende que se encontra estabelecida no 

Direito Público brasileiro uma base institucional da juridicidade finalística, que vincula 

a legitimidade da atuação da Administração Pública ao cum seu dever 

funcional de proporcionar resultados concretos e materializados em uma boa e justa 

atribuição de bens e serviços às pessoas, como um proprium da função 
243. 

Tratando também das transformações por que vem passando a 

Administração Pública, BINENBOJM244 aponta a existência de uma crise de 

paradigmas no Direito Administrativo brasileiro, observando que há um 

das sociedades contemporâneas em relação à 

considera superados os clássicos paradigmas da supremacia do interesse público, 

da legalidade administrativa como vinculação positiva (apenas) à lei, da 

intangibilidade do mérito administrativo e da idéia de unitariedade do Poder 

tessitura 

constitucional assume papel condutor determinante, funcionando como diretriz 

como parâmetro de juridicidade da atuação administrativa; a redefinição de interesse 

metaindividuais 

discricionariedade do gestor público, pois a maior legitimidade de suas decisões está 

associada diretamente à maior aplicação possível dos princípios constitucionais; a 
                                            
242 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Quatro paradigmas do direito administrativo pós-
moderno: legitimidade, finalidade, eficiência, resultados. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 130. 
243 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Quatro paradigmas do direito administrativo pós-
moderno: legitimidade, finalidade, eficiência, resultados. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 133. 
244 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, democracia 
e constitucionalização, 2 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 22-24. 
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fragmentação e a descentralização do Poder Executivo, pelo surgimento de diversas 

autoridades administrativas independentes. 

MEDAUAR245, por sua vez, anota que a grande expansão dos novos e 

variados papéis e atribuições do Estado na segunda metade do século XX 

transformou uma burocracia-guardiã em uma burocracia prestacional, que, no 

entanto, não conseguiu responder com a velocidade esperada às demandas sociais 

por resultados, razão pela qual também ela refere-

transformações ocorridas na sociedade e no Estado, mas acentuadas e aceleradas 

. Fala-se, então, na 

necessidade de uma reforma administrativa, visando à modernização da 

Administração Pública, cujas tendências podem ser assim enumeradas: 

aproximação com a população; predomínio da publicidade sobre o segredo; 

privatização de entidades e da relação de emprego; maior uso do direito privado; 

redução das atuações com poder de império; aumento dos módulos convencionais 

ou de formas contratuais na solução de problemas; maior preocupação com 

resultados; desregulamentação; e, atuação policêntrica. 

No que tange ao maior uso do direito privado, a autora, com base na lição 

de MÁRIO NIGRO, distingue uma privatização de primeiro grau, consistente no uso 

do direito privado para disciplinar a atuação dos entes públicos, e uma privatização 

de segundo grau, consistente na criação, pelo Poder Público, de entes privados 

regidos pelo direito privado. A estas categorias, ela acrescenta uma privatização de 

terceiro grau

setor privado entes ou 246. 

Uma importante contribuição para a definição de reforma da gestão 

pública é trazida por BRESSER-PEREIRA247, quando esclarece que ela não se limita 

organi

relevante aos mecanismos de controle social. Considerando-se as formas de 

propriedade no capitalismo atual  estatal, pública não-estatal, corporativa e 
                                            
245 MEDAUAR, Odete. O Direito Administrativo em evolução. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1992, p. 123 e ss. 
246 MEDAUAR, Odete. O Direito Administrativo em evolução. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1992, p. 167-168. 
247 BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Construindo o Estado republicano: democracia e reforma da 
gestão pública, trad. Maria Cristina Godoy. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009. Tradução de: 
Democracy and public management reform: building the republican state. Oxford: Oxford University 
Press, 2004, p. 261 e ss. 
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privada248  e os tipos de atividade em que há normalmente o envolvimento do 

Estado  atividades exclusivas do Estado, atividades sociais e científicas, produção 

de bens e serviços para o mercado  estabelece-se, em síntese, que as atividades 

que dependam do poder do Estado devem ser desenvolvidas pelas organizações 

estatais; as atividades sociais, culturais e científicas que envolvam direitos humanos 

básicos devem ser financiadas pelo Estado, mas não necessariamente por ele 

executadas; e a atividade produtiva para o mercado deve ser privatizada. 

Assim, situando a reforma da gestão pública para além da mera 

implementação de novas práticas ou estratégias gerenciais, o autor vê nesse 

ovos princípios ou estratégias necessários para 

-se as atividades 

exclusivas do Estado e as atividades sociais, culturais e científicas que serão por 

este financiadas. Uma vez feitas essas distinções, a privatização  ou 

desestatização249  surge, então, como medida destinada a reforçar a capacidade 

estatal para a execução das atribuições que ficam sob sua incumbência, liberando-o 

das funções que não lhe cabem250. 

Essa lição é complementada pelas palavras de DI PIETRO251, que 

escreve: 

 
Na América Latina, o processo de privatização, que aparece inseparável da 
idéia de reforma do Estado (ou reengenharia do Estado, como preferem 

                                            
248 Essa classificação é feita segundo o critério dos objetivos, pelo qual três tipos de propriedade 
correspondem a três tipos de organização: as privadas, que servem a interesses privados; públicas, 
que atendem aos interesses públicos; e corporativas, que representam os interesses de grupos, 
como, por exemplo, os sindicatos e as associações. As organizações públicas podem ser estatais, 
quando pertencem ao aparelho do Estado, ou não-estatais, quando são orientadas para o interesse 
público, mas não fazem parte do aparelho estatal. Estas últimas distinguem-se ainda em 
organizações públicas não-estatais de serviço e organizações públicas não-estatais de controle 
social. Cf. BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Construindo o Estado republicano: democracia e 
reforma da gestão pública, trad. Maria Cristina Godoy. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009. Tradução 
de: Democracy and public management reform: building the republican state. Oxford: Oxford 
University Press, 2004, p. 281-284. 
249 Relembre-se que o processo de devolução de atividades à iniciativa privada também tem sido 
genericamente referido como desestatização, do qual as privatizações, as concessões, as 
terceirizações seriam espécies. Cf. SOUTO, Marcos Juruena Villela. Desestatização, Privatização, 
Concessões e Terceirizações. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1997, p. 54-56. 
250 BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Construindo o Estado republicano: democracia e reforma da 
gestão pública, trad. Maria Cristina Godoy. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009. Tradução de: 
Democracy and public management reform: building the republican state. Oxford: Oxford University 
Press, 2004, p. 263-264. 
251 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública: concessão, permissão, 
franquia, terceirização, parceria público-privada e outras formas, 7 ed. Sâo Paulo: Atlas, 2009, p. 18. 
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alguns), desenvolve-se de forma semelhante, em inúmeros países, como 
Chile, México, Bolívia, Argentina, Brasil, Uruguai, tendo sempre como 
objetivo diminuir o tamanho do Estado; de um lado, prestigiando a liberdade 
econômica, pela devolução da iniciativa ao administrado, pela 
desregulamentação, pela eliminação de monopólios, pela aplicação das 
regras da livre concorrência, reservando-se ao Estado as tarefas de 
incentivar e subsidiar aquela iniciativa, quando deficiente, bem como a de 
fiscalizá-la, para proteger o usuário e o consumidor e resolver os 
respectivos conflitos; de outro lado, buscando a eficiência nos serviços 
afetos ao Estado, pela aplicação de novas técnicas de prestação de 
serviços, menos formalistas, menos burocratizadas, reservando-se o regime 
publicístico para os serviços públicos típicos do Estado, e aplicando-se os 
métodos de gestão privada para as atividades em que a rigidez do regime 
publicístico se torna desnecessária (como ocorre com os serviços sociais, 
comerciais e industriais do Estado); isto se dá pelas várias formas de 
parceria com a iniciativa privada, em especial a concessão de serviço 
público, para desempenho de atividades antes executadas pelo próprio 
poder público, diretamente, ou pelas entidades da administração indireta. 

 

252 entre a Administração Pública e o setor privado em seus aspectos mais 

relevantes para o presente estudo. 

 

 

3.2 A DESESTATIZAÇÃO E A ARQUITETURA PARA A CONSTRUÇÃO DAS 

RELAÇÕES JURÍDICAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VISANDO À 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

Além das privatizações em sentido estrito, que não serão estudadas neste 

trabalho por não consistirem em parcerias, mas apenas na transferência do controle 

acionário de companhias estatais para particulares, a Administração Pública tem se 

valido de um leque de outras opções para a construção de suas relações de 

colaboração com o setor privado, notadamente as concessões de serviços públicos, 

os convênios, os contratos de gestão, os termos de parceria e as parcerias público-

privadas. 

Sempre no escopo da privatização e da diminuição do aparelho estatal, 

essas parcerias podem visar a diferentes objetivos, conforme enumera DI 

                                            
252 Seguindo a opção da autora citada, o termo parceria é utilizado aqui ainda num sentido genérico, 
não se confundindo com o instituto das parcerias público-privadas, que será estudado mais adiante. 
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PIETRO253. São eles a delegação da execução de serviços públicos a particulares, o 

fomento à iniciativa privada de interesse público, a cooperação do particular na 

execução de atividades próprias da Administração Pública, e a desburocratização da 

gestão pública254. 

Por se tratar da concepção mais antiga, passa-se em primeiro lugar ao 

exame das concessões de serviços públicos255. 

 

 

3.2.1 Concessões de serviços públicos 
 

Segundo a definição de MEIRELLES256 concessão de serviço público é o 

Público ao particular, que se remunerará dos gastos com o empreendimento, aí 

incluídos os ganhos normais do negócio, através de uma tarifa cobrada aos 

nº 8.666/93, que dispõe sobre as licitações e contratos da Administração Pública. 

ARAGÃO257 relata que, embora já fossem conhecidas no direito romano, 

modernamente as concessões encontram sua origem no século XVIII, como meio de 

-intervencionistas e a necessidade de o 

Estado regular com maior intensidade novas atividades (ferrovias, gás, telefonia, 

eletricidade etc.), de complexidade técnica e de tendências monopolizadoras até 

liberal, estabelecia sua posição de direção dessas novas atividades, consideradas 

serviços públicos por sua relevância para a coletividade, sem, contudo, envolver-se 
                                            
253 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública: concessão, permissão, 
franquia, terceirização, parceria público-privada e outras formas, 7 ed. Sâo Paulo: Atlas, 2009, p. 22-
23. 
254 Sobre a gestão pública burocrática e gestão pública gerencial, v. também BRESSER-PEREIRA, 
Luiz Carlos. Construindo o Estado republicano: democracia e reforma da gestão pública, trad. 
Maria Cristina Godoy. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009. Tradução de: Democracy and public 
management reform: building the republican state. Oxford: Oxford University Press, 2004, p. 205 e ss. 
255 Não se cuidará aqui da permissão de serviços públicos, por se entender que, resultando de um ato 
unilateral e precário da Administração Pública em favor do permissionário, a espécie não se enquadra 
no conceito de relações de colaboração de que se procura tratar. Não obstante, registre-se que se 
aplicam às permissões, no que couberem, as conclusões a que se chega a respeito dos fatores que 
permitem a escolha da concessão como alternativa apta à cooperação entre o Poder Público e a 
iniciativa privada. 
256 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 24 ed. atual. por Eurico de Andrade 
Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 239. 
257 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos Serviços Públicos, 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2008, p. 564. 
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diretamente na sua execução, por entender que não são atividades intrinsecamente 

públicas. 

No Estado social do século XX e principalmente do período pós-guerra, a 

substituição da filosofia liberal pelo intervencionismo estatal na economia levou à 

crescente assunção dos serviços públicos por sociedades de economia mista e 

empresas públicas, o que relegou as concessões (consideradas em sua essência, 

isto é, como delegação de atividade à iniciativa privada) a uma fase de desprestígio, 

pois o próprio Estado (em sentido amplo) passou a executar os serviços de sua 

titularidade258. 

O movimento de desestatização, resultante da crise do Estado social, 

revigorou o instituto da concessão a partir dos anos 1980, quer em decorrência da 

privatização das sociedades estatais prestadoras de serviços públicos, quer pela 

retomada mesmo da prática da delegação de serviços públicos à iniciativa 

privada259. 

As concessões, no entanto, ressurgem motivadas não apenas pelos 

problemas de ordem financeira do Estado, mas, e principalmente, pela influência jus-

política da teoria da subsidiariedade do Estado. Nesse contexto de 

redimensionamento do Poder Público e de reconquista de espaços pelo setor 

privado, constituem-se como uma das possíveis arquiteturas para o desenvolvimento 

das relações jurídicas entre a Administração Pública contemporânea e a iniciativa 

privada260. 

Sendo uma das opções para o desenvolvimento dessas relações 

jurídicas, a escolha da concessão como alternativa preferencial será determinada 

por fatores diversos, dentre os quais se destacam, para os fins desta pesquisa, a 

individualização do serviço, a auto-sustentabilidade econômico-financeira da 

atividade e o grau de essencialidade da prestação. 

Como se depreende da definição de MEIRELLES, trazida acima, a 

remuneração do concessionário é proporcionada pela cobrança de tarifa do usuário 

dos serviços prestados, de modo que somente os serviços utilizáveis 

                                            
258 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos Serviços Públicos, 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2008, p. 565. 
259 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos Serviços Públicos, 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2008, p. 565. 
260 Cf. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública: concessão, 
permissão, franquia, terceirização, parceria público-privada e outras formas, 7 ed. Sâo Paulo: Atlas, 
2009, p. 17 e ss. 
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individualmente por estes, isto é, os serviços uti singuli, podem ser objeto de 

concessão. A essa conclusão chega DI PIETRO261, afirmando que, nas concessões, 

a expressão serviço público 

atividade material prestada pelo Estado ou seus representantes, para oferecimento 
262, no que é seguida por 

GUIMARÃES263, para quem o sistema de tarifas não é aplicável aos serviços fruídos 

universalmente pela coletividade (uti universi

passíveis de uso singularizado, não havendo condições (fáticas ou técnicas) em se 

 

No que tange à auto-sustentabilidade econômico-financeira da atividade, 

tem-se que o concessionário será remunerado mediante a cobrança de tarifa pelos 

serviços prestados, de forma que a receita tarifária deve ser, em regra, suficiente 

para cobrir os custos dos serviços e a margem de lucro esperada pelo prestador. 

Nas palavras de SOUTO264  o custo 

operacional, os investimentos em pesquisa e desenvolvimento tecnológico e o lucro 

 

Visando à modicidade da tarifa, a Lei nº 8.987/95 permite que a receita do 

concessionário seja incrementada por fontes alternativas, complementares, 

acessórias ou relacionadas a projetos associados, as quais devem estar previstas no 

edital e serão consideradas para fins de aferição do equilíbrio econômico-financeiro 

do contrato de concessão. 

Assim, a concessão pode ser vista como uma forma de delegação de 

serviço público sem o apoio do Estado, cabendo ao concessionário, em face das 

receitas esperadas do projeto, captar, aplicar e gerir os recursos financeiros 

                                            
261 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública: concessão, permissão, 
franquia, terceirização, parceria público-privada e outras formas, 7 ed. Sâo Paulo: Atlas, 2009, p. 39. 
262 Sobre a exclusão dos serviços uti universi do conceito de serviço público, v. Capítulo 1, bem como, 
ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos Serviços Públicos, 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2008, p. 170 e ss.; e SUNDFELD, Carlos Ari. Fundamentos de Direito Público, 3 ed. São Paulo: 
Malheiros, 1998, p. 80-81. 
263 GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Concessão de serviço público: a viabilidade de tarifação dos 
serviços públicos de fruição obrigatória. Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico 
(REDAE), Salvador, nº 19, agosto/setembro/outubro, 2009. Disponível em: <http://www. 
direitodoestado.com.br/redae.asp>. Acesso em: 22 out. 2011. O autor defende, no entanto, a 
relativização da distinção entre serviços uti singuli e serviços uti universi, por entender que, em certas 
circunstâncias, é possível estabelecer-se, ainda que por presunção, um critério de vinculação entre 
serviços tidos como universais e seus usuários. 
264 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito Administrativo das Concessões: Concessões, 
Terceirizações, Convênios, Consórcios e Acordos, Outras Formas de Gestão Associada. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 32. 
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necessários à realização das obras prévias, se houver, e à prestação do serviço, 

bem como assumir os riscos do empreendimento, pelo que será remunerado com 

seu lucro. Nesse sentido, DI PIETRO265 

concessão é que o pagamento do concessionário seja feito por receitas decorrentes 

da exploração comercial do serviço, ainda que não provenientes diretamente de 

-se que a atividade objeto da 

concessão, incluindo-se nesse conjunto, o serviço público concedido e as fontes de 

receitas adicionais, seja econômica e financeiramente auto-sustentável ou, em 

outros termos, que esta atividade produza receitas suficientes para reembolsar o 

capital empregado, custear-se e proporcionar o lucro esperado pelo concessionário, 

pois, do contrário não haverá particulares interessados em assumir a delegação. 

Não se pode olvidar que a Lei nº 8.987/95 prevê a possibilidade do 

oferecimento de subsídios ao concessionário, o que afastaria a auto-

sustentabilidade econômico-financeira da atividade como pré-requisito para a 

escolha da concessão como alternativa de delegação do serviço público. Trata-se, 

no entanto, de hipótese restrita e polêmica. Restrita, pois os subsídios devem ser 

autorizados por lei e estar à disposição de todos os concorrentes, sob pena de, na 

licitação, desclassificar a proposta cuja viabilidade dependa deles266. Polêmica, pois, 

como observa SOUTO267, questiona-se se a necessidade de subsídios não 

contrariaria o conceito de concessionário estabelecido na própria Lei nº 8.987/95 

(artigo 3º, incisos II e III), como o de ente que demonstra capacidade para a 

execução do serviço público, por sua conta e risco. 

O autor alerta, ainda, que, mesmo com a edição de lei autorizando a 

outorga de subsídios ao concessionário, a assimetria entre o prazo da concessão e 

o período de referência da competente lei orçamentária enseja, com o tempo, o 

surgimento de incertezas quanto à manutenção da viabilidade do projeto. Essas 

incertezas, segundo ele, levaram à proposição das parcerias público-privadas, como 

                                            
265 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública: concessão, permissão, 
franquia, terceirização, parceria público-privada e outras formas, 7 ed. Sâo Paulo: Atlas, 2009, p. 108. 
266 A esse respeito, é interessante observar que a Constituição do Estado de São Paulo, em seu 
artigo 119, parágrafo único, proíbe que os serviços concedidos ou permitidos sejam subsidiados pelo 
Poder Público. 
267 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito Administrativo das Concessões: Concessões, 
Terceirizações, Convênios, Consórcios e Acordos, Outras Formas de Gestão Associada. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 40. 
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um formato diferenciado para as concessões de serviços públicos com o emprego 

de recursos públicos268. 

ARAGÃO269, ressaltando que a idéia de concessão de serviço público 

com subvenção do concedente não era inteiramente desconhecida no direito 

brasileiro antes do advento da Lei nº 11.079/04, escreve que a admissibilidade do 

segundo a qual o apoio financeiro do Estado ao concessionário não poderia ser 

proscrito se fosse a condição para um serviço acessível à população. Esta 

interpretação, todavia, não era pacífica e enfrentava o obstáculo do veto ao artigo 24 

do mesmo diploma legal, que previa uma modalidade de concessão patrocinada270, 

com o que seus opositores sustentavam o argumento de que a exegese legal não 

poderia repor aquilo que o veto retirara. 

A controvérsia parece superada pela edição da Lei nº 11.079/04, que, 

instituindo as parcerias público-privadas em suas duas modalidades (adiante 

examinadas), de um lado, disciplina expressamente as formas de delegação de 

serviço público com a participação financeira do Estado e, de outro, consolida a 

indicação da concessão de serviço público para os projetos que possam remunerar 

o concessionário com suas próprias receitas (projetos econômica e financeiramente 

auto-sustentáveis). Aliás, este mesmo diploma legal, em seu artigo 2º, § 3º, 

caracteriza a concessão (comum) como aquela que não envolve o pagamento de 

contraprestação pecuniária pelo Poder concedente ao concessionário. 

Por fim, na adoção da concessão de serviço público deve-se levar em 

conta o grau de essencialidade do serviço a ser prestado, pois a ausência de 

participação financeira do Estado em sua prestação não deve resultar em violação 

dos direitos fundamentais daqueles que não têm recursos para adquirir tais serviços. 

Com efeito, ao estabelecer, em seu artigo 9º, § 1º, que, salvo nos casos 

expressamente previstos por lei, a tarifa do serviço público não está condicionada à 

existência de alternativa gratuita para o usuário, a Lei nº 8.987/95 deixa claro que a 

                                            
268 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito Administrativo das Concessões: Concessões, 
Terceirizações, Convênios, Consórcios e Acordos, Outras Formas de Gestão Associada. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 41. 
269 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos Serviços Públicos, 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2008, p. 612-618. 
270 rt. 24. O poder concedente poderá garantir, no contrato de concessão, uma receita bruta mínima 
ou, no caso de obras viárias, o correspondente a um tráfego mínimo, durante o primeiro terço do 
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insuficiência de recursos financeiros pode ser um empecilho para a aquisição do 

referido serviço. 

A questão desafia o princípio da modicidade das tarifas, a respeito do 

qual se manifesta PEREIRA271

ser gratuito nem d

que a aquisição do serviço se torne impossível ou excessivamente onerosa para o 

usuário, tendo em vista os valores subjacentes que determinam a instituição de um 

serviço como público, mas ressalva que a aplicação deste princípio varia conforme a 

tarifas menos afetadas pela modicidade; os mais essenciais podem exigir até 

mesmo subsídios públicos destinados a t  

Daí poder-se concluir que a concessão de serviço público deve envolver o 

fornecimento de serviços que se caracterizem como utilidades ou comodidades, cuja 

falta, não obstante sua relevância para a vida moderna, não atinja direitos 

fundamentais dos cidadãos, a ponto de exigir seu suprimento por parte do Estado, 

bastando a este cuidar para que seja oferecido com qualidade adequada, a preços 

módicos e de forma ininterrupta. Referindo-se a essas utilidades ou comodidades 

como serviços públicos econômicos, SUNDFELD272 

arquem com as respectivas tarifas. Para o autor, a concessão torna-

existência de usuários com  

Tratando-se, ao revés, de serviços públicos cuja falta comprometa a 

concretização dos direitos fundamentais do cidadão, sua aquisição não poderá ficar 

à mercê da capacidade econômica do usuário. Em tais casos, é, mais uma vez, 

PEREIRA273 

essencialidade e de usuários sem capacidade de pagamento), as únicas alternativas 

. 

                                            
271 PEREIRA, Cesar A. Guimarães. A posição dos usuários e a estipulação da remuneração por 
serviços públicos. Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico (REDAE), Salvador, nº 
12, novembro/dezembro/janeiro, 2008. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com.br/redae. 
asp>. Acesso em: 30 out. 2011. 
272 SUNDFELD, Carlos Ari. Guia Jurídico das Parcerias Público-Privadas. In SUNDFELD, Carlos Ari 
(Coord.). Parcerias Público-Privadas, São Paulo: Malheiros, 2007, p. 25. 
273 PEREIRA, Cesar A. Guimarães. A posição dos usuários e a estipulação da remuneração por 
serviços públicos. Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico (REDAE), Salvador, nº 
12, novembro/dezembro/janeiro, 2008. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com.br/redae. 
asp>. Acesso em: 30 out. 2011. 
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Assim, seguindo a linha de raciocínio aqui adotada, pode-se dizer que um 

menor grau de essencialidade do serviço permitirá que o Estado subsidiário atue 

apenas como seu estimulador, orientador, coordenador e integrador, para o que a 

concessão se mostra um meio idôneo de construção de parcerias com a iniciativa 

privada. De outro lado, um maior grau de essencialidade do serviço exigirá do ente 

público que supra a necessidade dos indivíduos carentes, para o que haverá de 

adotar, se for o caso, outra forma mais compatível de parceria com os particulares. 

 

 

3.2.2 Convênios, contratos de gestão e termos de parceria 
 

Sob a denominação de convênios, contratos de gestão e termos de 

parceria apresentam-se três outras formas de parcerias entre a Administração 

Pública e entidades privadas. 

Os convênios caracterizam-se, mais uma vez segundo os precisos 

ensinamentos de MEIRELLES274

qualquer espécie, ou entre estas e organizações particulares, para realização de 

objetivos de 

instituto, o autor prossegue explicando que, diferentemente dos contratos, em que 

  

DI PIETRO275 acrescenta que os convênios não se prestam para a 

delegação de serviços públicos, sendo tal finalidade incompatível com sua natureza, 

meio da qual o Poder Público incentiva as entidades particulares que exercem 

atividades de interesse público, podendo consistir esse incentivo em auxílios 

financeiros, subvenções, financiamentos, favores fiscais, desapropriações etc. 

A celebração de convênios pela Administração Pública está amparada 

nas disposições do artigo 116 da Lei nº 8.666/93, regulamentado, no âmbito da 

União, pelo Decreto nº 6.170/07. Nos termos da norma regulamentar federal, podem 

blica estadual, 
                                            
274 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 24 ed. atual. por Eurico de Andrade 
Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 361. 
275 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública: concessão, permissão, 
franquia, terceirização, parceria público-privada e outras formas, 7 ed. Sâo Paulo: Atlas, 2009, p. 233. 
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distrital ou municipal, direta ou indireta, ou, ainda, entidades privadas sem fins 

de governo, envolvendo a realização de projeto, atividade, serviço, aquisição de 

 

As peculiaridades dos convênios, sobretudo os requisitos do interesse 

recíproco das entidades conveniadas e da mútua cooperação para o atingimento de 

seus objetivos comuns, evidenciam o desvirtuamento que, na prática, vem sofrendo 

esta figura jurídica, como aponta SOUTO276, ao descrever o hábito condenável de 

denominarem-se convênios atos que são típicos contratos

prestações e vontades opostas, ao invés da adição de prestações para atendimento 

pseudoconvênios, o autor 

bens e serviços, burlando a licitação e o concurso público, ou mesmo são feitos 

 

Além dos convênios, existem os contratos de gestão, nomen juris sob o 

qual se agrupam duas modalidades distintas de atos da Administração Pública: os 

acordos administrativos organizatórios (contratos de gestão internos ou endógenos), 

celebrados entre órgãos ou sujeitos integrantes do próprio aparelho administrativo 

do Estado com amparo no artigo 37, § 8º, da Constituição Federal277, e os acordos 

administrativos colaborativos (contratos de gestão externos ou exógenos), 

celebrados entre o Poder Público e entidades privadas, ao amparo da Lei nº 

9.637/98. Interessa aqui apenas a segunda categoria, da qual se passa a tratar278. 

Nos termos da referida lei, entende-se por contrato de gestão o acordo 

firmado entre o Poder Público e a entidade qualificada como organização social 

tendo por objeto a formação de parcerias para a execução e fomento de atividades 

                                            
276 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito Administrativo das Concessões: Concessões, 
Terceirizações, Convênios, Consórcios e Acordos, Outras Formas de Gestão Associada. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 440. 
277 
administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus 
administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o 
órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre: I  o prazo de duração do contrato; II  os controles e 
critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidades dos dirigentes; III  a 

 
278 Sobre os contratos de gestão organizatórios, cf. OLIVEIRA, Gustavo Justino de. Contrato de 
gestão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, que dedica sua obra ao tema; e BANDEIRA DE 
MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo, 17 ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 
2004, p. 206-218, que critica incisivamente tais acordos administrativos. 
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relativas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à 

proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde. 

São qualificáveis como organizações sociais as pessoas jurídicas de 

direito privado sem fins lucrativos que tenham como objeto social as atividades 

referidas no parágrafo anterior e que atendam aos requisitos formais previstos nos 

artigos 2º a 4º do mesmo diploma legal. A estas organizações, poderão ser 

destinados recursos orçamentários e bens públicos necessários ao cumprimento do 

contrato de gestão. 

Por sua vez, termos de parceria são os acordos firmados entre o Poder 

Público e entidades privadas qualificadas como organizações da sociedade civil de 

interesse público (OSCIPs) cujo objeto é a formação de vínculos de cooperação 

entre as partes para o fomento e execução de atividades relativas a promoção da 

assistência social; promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio 

histórico e artístico; promoção gratuita da educação; promoção gratuita da saúde; 

promoção da segurança alimentar e nutricional; defesa, preservação e conservação 

do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável; promoção do 

voluntariado; promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à 

pobreza; experimentação, não lucrativa, de novos modelos sócio-produtivos e de 

sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito; promoção de 

direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria jurídica gratuita de 

interesse suplementar; promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos 

humanos, da democracia e de outros valores universais; estudos e pesquisas, 

desenvolvimento de novas tecnologias alternativas, produção e divulgação de 

informações e conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito às atividades 

anteriormente mencionadas, tudo conforme estabelece sua norma de regência, a Lei 

nº 9.790/99. 

Assim como ocorre com as organizações sociais, podem qualificar-se 

como organizações da sociedade civil de interesse público pessoas jurídicas de 

direito privado sem fins lucrativos que se dediquem a, pelo menos, uma das 

atividades descritas no parágrafo anterior e que preencham os requisitos dos artigos 

2º e 4º da Lei nº 9.790/99279. 

                                            
279 edade Civil de Interesse 
Público, ainda que se dediquem de qualquer forma às atividades descritas no art. 3o desta Lei: I - as 
sociedades comerciais; II - os sindicatos, as associações de classe ou de representação de categoria 
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DI PIETRO280 ressalta que o objetivo dos contratos de gestão externos e 

organização não governamental qualificada pelo poder público, sob certas 

condições, para prestar atividade de interesse público mediante variadas formas de 

tes entre si e, 

portanto, merecedores do mesmo regime jurídico. 

                                                                                                                                        
profissional; III - as instituições religiosas ou voltadas para a disseminação de credos, cultos, práticas 
e visões devocionais e confessionais; IV - as organizações partidárias e assemelhadas, inclusive suas 
fundações; V - as entidades de benefício mútuo destinadas a proporcionar bens ou serviços a um 
círculo restrito de associados ou sócios; VI - as entidades e empresas que comercializam planos de 
saúde e assemelhados; VII - as instituições hospitalares privadas não gratuitas e suas mantenedoras; 
VIII - as escolas privadas dedicadas ao ensino formal não gratuito e suas mantenedoras; IX - as 
organizações sociais; X - as cooperativas; XI - as fundações públicas; XII - as fundações, sociedades 
civis ou associações de direito privado criadas por órgão público ou por fundações públicas; XIII - as 
organizações creditícias que tenham quaisquer tipo de vinculação com o sistema financeiro nacional 
a que se refere o art. 192 da Constituição Federal. 
[...] 
Art. 4º. Atendido o disposto no art. 3º, exige-se ainda, para qualificarem-se como Organizações da 
Sociedade Civil de Interesse Público, que as pessoas jurídicas interessadas sejam regidas por 
estatutos cujas normas expressamente disponham sobre: I - a observância dos princípios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência; II - a adoção de 
práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes a coibir a obtenção, de forma individual 
ou coletiva, de benefícios ou vantagens pessoais, em decorrência da participação no respectivo 
processo decisório; III - a constituição de conselho fiscal ou órgão equivalente, dotado de 
competência para opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro e contábil, e sobre as 
operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os organismos superiores da entidade; IV 
- a previsão de que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido será 
transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos desta Lei, preferencialmente que tenha o 
mesmo objeto social da extinta; V - a previsão de que, na hipótese de a pessoa jurídica perder a 
qualificação instituída por esta Lei, o respectivo acervo patrimonial disponível, adquirido com recursos 
públicos durante o período em que perdurou aquela qualificação, será transferido a outra pessoa 
jurídica qualificada nos termos desta Lei, preferencialmente que tenha o mesmo objeto social; VI - a 
possibilidade de se instituir remuneração para os dirigentes da entidade que atuem efetivamente na 
gestão executiva e para aqueles que a ela prestam serviços específicos, respeitados, em ambos os 
casos, os valores praticados pelo mercado, na região correspondente a sua área de atuação; VII - as 
normas de prestação de contas a serem observadas pela entidade, que determinarão, no mínimo: a) 
a observância dos princípios fundamentais de contabilidade e das Normas Brasileiras de 
Contabilidade; b) que se dê publicidade por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício 
fiscal, ao relatório de atividades e das demonstrações financeiras da entidade, incluindo-se as 
certidões negativas de débitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando-os à disposição para exame de 
qualquer cidadão; c) a realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes se for o 
caso, da aplicação dos eventuais recursos objeto do termo de parceria conforme previsto em 
regulamento; d) a prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública recebidos 
pelas Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público será feita conforme determina o 
parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal. Parágrafo único. É permitida a participação de 
servidores públicos na composição de conselho de Organização da Sociedade Civil de Interesse 

 
280 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública: concessão, permissão, 
franquia, terceirização, parceria público-privada e outras formas, 7 ed. Sâo Paulo: Atlas, 2009, p. 251-
252. 
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Aprofundar as diferenças existentes entre convênios, contratos de gestão 

e termos de parceria, todavia, é dispensável para os propósitos aqui perseguidos281. 

Em que pesem as suas eventuais especificidades, essas figuras têm em comum a 

participação do chamado terceiro setor e este é o aspecto que interessa para o 

exame das relações da Administração Pública construídas sob tais formatos. 

Em seus estudos sobre os contratos de gestão, OLIVEIRA282 toma o 

terceiro setor como 

 
o conjunto de atividades voluntárias desenvolvidas por organizações 
privadas não-governamentais e sem ânimo de lucro (associações ou 
fundações), realizadas em prol da sociedade, independentemente dos 
demais setores (Estado e mercado), embora com eles possam firmar 
parcerias e receber investimentos (públicos e privados). 

 

MODESTO283 

privadas de fins públicos, sem finalidade lucrativa, constituídas voluntariamente por 

particulares, auxiliares do Estado na persecução de atividades de conteúdo social 

organizações sociais, assim como as organizações da 

sociedade civil de interesse público, não são novas espécies de pessoas jurídicas, 

mas títulos jurídicos 

 

MINORI e COUTINHO284 escrevem que o terceiro setor tem o seu 

nascedouro na sociedade civil e resulta do desenvolvimento de atividades 

organizadas de conotação filantrópica ou de reivindicação social por entidades não 

estatais e não regidas pela lógica do mercado. Os autores acrescentam que a 

doutrina ainda é controvertida no tocante aos sujeitos abrangidos pelo termo, 

podendo-se enumerar, num consenso aproximado, as associações, as fundações, 

as organizações não governamentais, os movimentos sociais, as sociedades de fato, 

                                            
281 Cf. em OLIVEIRA, Gustavo Justino de. Contrato de gestão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2008, p. 265-280, um esforço no sentido de estabelecer as distinções entre convênios, contratos de 
gestão e termos de parceria. 
282 OLIVEIRA, Gustavo Justino de. Contrato de gestão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 
279. 
283 MODESTO, Paulo. Reforma do marco legal do terceiro setor no Brasil. Revista Eletrônica sobre 
a Reforma do Estado (RERE), Salvador, nº 5, março/abril/maio, 2006. Disponível em 
<http://www.direitodoestado.com.br>. Acesso em 12 nov. 2011. 
284 MINORI, Alan Fernandes; COUTINHO, Ana Luisa Celino. Breve análise social e jurídica do 
terceiro setor no Brasil. In XIX ENCONTRO NACIONAL DO CONPEDI, 2010, Fortaleza. Anais 
eletrônicos, Fortaleza, 2010. Disponível em <http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/ 
fortaleza/3233.pdf>. Acesso em 14 nov. 2011. 
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as pessoas físicas etc., com a ressalva, porém, de que, para contratar com o Poder 

Público, a entidade necessitará constituir-se juridicamente. 

Tratando do mesmo tema, TOURINHO285 também ensina que a 

expressão terceiro setor tem origem sociológica e não encontra definição no direito 

positivo brasileiro. Assim, embora seja a de maior aceitação, pode ser substituída 

por outr

instituições. 

Sobressai, nas lições acima, que, para celebrar parcerias com a 

Administração Pública, a entidade do terceiro setor deve constituir-se como pessoa 

jurídica sem fins lucrativos, isto é, sob a forma de uma associação ou fundação, 

espécies regidas pelas normas do Direito Civil, em cujos termos estão estabelecidas 

as atividades a que podem destinar-se. 

As -se as associações pela 

união de pessoas que se organizem para fins não econômicos

significa que não visam gerar riquezas (lucros) para os seus associados, mas 

favorecer a realização de objetivos comuns de natureza cultural, esportiva, 

filantrópica, política etc. As fundações, por seu turno, são constituídas pela dotação 

de bens livres de seu instituidor, que deve especificar os fins a que elas se destinam, 

os quais podem ser religiosos, morais, culturais ou de assistência, todos eles 

caracterizados também como não econômicos (artigo 62, caput e parágrafo único). 

Pode-se dizer ainda, pelas palavras de MODESTO286, que uma fundação é um 

inalidade específica e 

não lucrativa definida pela vontade do instituidor, submetido a controle e fiscalização 

 

Diante das restrições do âmbito de atuação das associações e fundações 

às atividades não econômicas, resta evidente a completa impossibilidade de 

celebração de parcerias entre a Administração Pública e o terceiro setor para a 

prestação de serviços públicos econômicos, dado que estes serviços têm caráter 

                                            
285 TOURINHO, Rita. Terceiro setor no ordenamento jurídico brasileiro: constatações e expectativas. 
Revista Eletrônica sobre a Reforma do Estado (RERE), Salvador, nº 24, janeiro/fevereiro/março, 
2011. Disponível em <http://www.direitodoestado.com.br>. Acesso em 12 nov. 2011. 
286 MODESTO, Paulo. As fundações estatais de direito privado e o debate sobre a nova estrutura 
orgânica da Administração Pública. Revista Eletrônica sobre a Reforma do Estado (RERE), 
Salvador, nº 14, junho/julho/agosto, 2008. Disponível em <http://www.direitodoestado.com.br>. 
Acesso em 13 nov. 2011. 
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manifestamente comercial ou industrial. As instituições do terceiro setor mostram-se, 

então, parceiras adequadas para os acordos colaborativos visando à prestação de 

serviços públicos sociais, como se infere das palavras de TORRES287, na visão de 

quem 

 
os serviços sociais e assistenciais não são de forçosa execução estatal 
direta, atuando o poder público, nesse particular, subsidiariamente à 
sociedade, com transferir a grupos intermédios não governamentais e não 
lucrativos a gestão daquelas atividades, que são descravadas do aparelho 
burocrático do Estado, sem prescindir, contudo, da ajuda estatal imediata. 

 

Para TOURINHO288, a partir da reforma administrativa iniciada no Brasil 

nos anos 1990 e a edição da Lei nº 9.637/98, o debate sobre a privatização das 

atividades públicas passou a abranger também o terceiro setor, em relação ao qual 

que o Estado executa para atender aos reclamos sociais e representam uma 

 

Entretanto, mesmo quando os convênios, contratos de gestão ou termos 

de parceria são utilizados para a formalização de acordos de colaboração visando à 

prestação de serviços públicos sociais, dois outros aspectos merecem especial 

atenção, sob pena de desvirtuamento desses importantes instrumentos de atuação 

subsidiária do Estado. 

O primeiro desses aspectos é a contrapartida oferecida pelo parceiro 

privado, que deve acrescer-se à prestação da Administração Pública e não 

contrapor-se a ela, lembrando, mais uma vez, a crítica de SOUTO289 aos 

 

Nesse sentido, MODESTO290, propondo aprimoramentos no marco legal 

do terceiro setor, defende que se passe a exigir da entidade candidata ao título de 

organização social experiência mínima comprovada em sua área de atuação, 
                                            
287 TORRES, Silvia Faber. O princípio da subsidiariedade no direito público contemporâneo. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2001, p. 179. 
288 TOURINHO, Rita. Terceiro setor no ordenamento jurídico brasileiro: constatações e expectativas. 
Revista Eletrônica sobre a Reforma do Estado (RERE), Salvador, nº 24, janeiro/fevereiro/março, 
2011. Disponível em <http://www.direitodoestado.com.br>. Acesso em 12 nov. 2011. 
289 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito Administrativo das Concessões: Concessões, 
Terceirizações, Convênios, Consórcios e Acordos, Outras Formas de Gestão Associada. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 440. 
290 MODESTO, Paulo. Reforma do marco legal do terceiro setor no Brasil. Revista Eletrônica sobre 
a Reforma do Estado (RERE), Salvador, nº 5, março/abril/maio, 2006. Disponível em 
<http://www.direitodoestado.com.br>. Acesso em 12 nov. 2011. 
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evitando- ad hoc

credibilidade e consistência à futura parceria, bem como patrimônio ou qualificação 

em prática uma parceria, é preciso estimular o oferecimento de contrapartidas ao 

apoio do Estado, não parecendo suficiente considerar como contrapartida o simples 

 

Tal raciocínio deve ser tomado como válido não só para os contratos de 

gestão, mas também para convênios e termos de parceria. 

Esposando as mesmas idéias, TOURINHO291 

sustenta a exigibilidade do aporte de recursos próprios pela entidade privada que 

exerce atividade beneficiada pelo fomento público. Para tanto, ela invoca o princípio 

da repartição de riscos ou do risco compartilhado e seu suporte legal, o artigo 16 da 

Lei nº 4.320/64, que confere às subvenções 

 

Quanto à exigência de qualificação técnica e patrimônio mínimo da 

entidade do terceiro setor para a formação de parcerias com a Administração 

Pública, a autora também critica o repasse de recursos públicos para entidades que 

não apresentam qualquer comprovação de sua atuação na área fomentada, o que 

como passador de recursos, sem as amarras comuns ao regime jurídico 

 

Em meio às suas críticas ao repasse de atividades estatais para o terceiro 

setor, GABARDO292 observa que, ao contrário de uma autêntica relação de parceria, 

o que se vem constatando na prática é a subordinação do terceiro setor aos 

principais características da sociedade civil, sua independência, fica fortemente 

terceiro setor 

 

                                            
291 TOURINHO, Rita. Terceiro setor no ordenamento jurídico brasileiro: constatações e expectativas. 
Revista Eletrônica sobre a Reforma do Estado (RERE), Salvador, nº 24, janeiro/fevereiro/março, 
2011. Disponível em <http://www.direitodoestado.com.br>. Acesso em 12 nov. 2011. 
292 GABARDO, Emerson. Interesse público e subsidiariedade: o Estado e a sociedade civil para 
além do bem e do mal. Belo Horizonte: Fórum, 2009, p. 149. 
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O segundo aspecto a ser considerado no exame da legitimidade das 

parcerias da Administração Pública com entidades do terceiro setor é o da utilização 

das subvenções para a remuneração dos administradores dessas entidades e do 

pessoal diretamente envolvido com a atividade subvencionada. Trata-se aqui, de um 

lado, de prestigiar o verdadeiro fator de motivação do terceiro setor, que é a 

solidariedade -interesse que vem se consolidando 

em certas entidades e que acaba por contaminar tantas outras que ainda lutam na 
293. 

Abordando o tema da cidadania através do setor social, DRUCKER294 

vista como 

anos 1990, o autor faz o seguinte relato do panorama norte-americano do terceiro 

setor: 

 
As organizações sem fins lucrativos tornaram-se as maiores empregadoras 
dos Estados Unidos. Um em cada dois adultos americanos (90 milhões de 
pessoas ao todo) trabalha pelo menos três horas por semana como 

-
sem fins lucrativos, para igrejas e hospitais, para agências de serviços de 
saúde, para serviços comunitários como a Cruz Vermelha, os Escoteiros e 
as Escoteiras,  para serviços de reabilitação como o Exército da Salvação e 
os Alcóolicos Anônimos, para abrigos de esposas maltratadas e para 
serviços de tutela em escolas nas áreas centrais das cidades. [...]. 

Cada vez mais organizações sem fins lucrativos americanas têm um 
executivo remunerado trabalhando em tempo integral, mas o restante da 
equipe gerencial é formado por voluntários, que dirigem a organização. 

 

Percebe-se, tanto pelas definições de OLIVEIRA e MODESTO, expostas 

anteriormente, como pelo relato de DRUCKER, transcrito logo acima, que a 

voluntariedade é uma característica marcante na atuação do terceiro setor. Esta 

noção está presente também na visão de BRESSER-PEREIRA295, quando ele afirma 

                                            
293 TOURINHO, Rita. Terceiro setor no ordenamento jurídico brasileiro: constatações e expectativas. 
Revista Eletrônica sobre a Reforma do Estado (RERE), Salvador, nº 24, janeiro/fevereiro/março, 
2011. Disponível em <http://www.direitodoestado.com.br>. Acesso em 12 nov. 2011. 
294 DRUCKER, Peter Ferdinand. A sociedade pós-capitalista, 3 ed., trad. Nivaldo Montingelli Jr. São 
Paulo: Pioneira, 1993. Tradução de: Post-Capitalist Society, p. 132-133. 
295 BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Construindo o Estado republicano: democracia e reforma da 
gestão pública, trad. Maria Cristina Godoy. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009. Tradução de: 
Democracy and public management reform: building the republican state. Oxford: Oxford University 
Press, 2004. 
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Cumpre indagar, então, se, nas parcerias entre a Administração Pública e 

o terceiro setor, seria livre combinação dos elementos subsídios estatais, doações 

privadas e trabalho voluntário, permitindo-se à entidade privada utilizar-se de 

recursos público para a remuneração de seus gerentes e empregados. 

Do ponto de vista estritamente legal, as normas de regência dos contratos 

de gestão e dos termos de parceria aparentemente admitem essa possibilidade, pois 

estabelecem, como cláusula obrigatória da primeira espécie, a que estipula os 

natureza a serem percebidas pelos dirigentes e empregados das organizações 

cláus

benefícios de pessoal a serem pagos, com recursos oriundos ou vinculados ao 

artigo 10, § 2º, inciso IV). No que se refere aos convênios, a Lei nº 8.666/93 não 

inciso IV). 

Sob o filtro da legitimidade, no entanto, a resposta mostra-se outra, não 

só em razão dos valores que norteiam a atuação do terceiro setor, solidariedade e 

voluntariedade, com também por força dos princípios constitucionais que regem os 

contratos firmados pela Administração Pública. Aliás, os textos legais também não 

excluem a possibilidade de vinculação das despesas de pessoal à parcela privada 

dos recursos da parceria. 

Por esses princípios, não parece admissível que as entidades do terceiro 

setor, dispensadas que são de licitação para a celebração de parcerias com a 

Administração Pública e o recebimento de financiamento público para seus projetos, 

possam contratar pessoal sem a abertura de concurso público e, mais do que isto, 

possam fixar a remuneração de seus gerentes e empregados sem a observância 

dos limites estabelecidos para o funcionalismo público. 
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DI PIETRO296 aborda a questão ao tratar dos contratos de gestão e 

insurge-se contra essas injustificávei

aos empregados dessas entidades; enquanto para o servidor público o regime 

constitucional vigente é rico em restrições, para as organizações sociais a liberdade 

 

Nesta linha de raciocínio, é pertinente a conclusão de que, no âmbito das 

parcerias entre a Administração Pública e entidades do terceiro setor, a mão-de-obra 

empregada na atividade-fim objeto da parceria, inclusive a gerencial, há de ser 

preferencialmente voluntária ou, na pior das hipóteses, remunerada com os recursos 

oriundos de doações privadas; jamais com os recursos públicos. 

Em outras palavras, o que se propõe é que a parceria com a 

Administração Pública não pode resultar em ganhos pessoais para os 

administradores da entidade do terceiro setor ou para seus associados, pois isto 

deslegitima aquela relação jurídica, convertendo-a em mero artifício de fuga do 

regime publicístico dos contratos administrativos297. 

Note-se que a legislação já faz referências a essa questão, restringindo o 

acesso às parcerias da espécie às entidades sem fins lucrativos. No entanto, o 

aspecto da lucratividade tem sido interpretado em sentido meramente formal, como 

a não distribuição de resultados (lucros) entre os diretores e associados ou o 

compromisso de reinvestimento dos excedentes financeiros na própria atividade, o 

que não se mostra suficiente para assegurar o efetivo desinteresse material das 

pessoas envolvidas, pois não impede outras formas de obtenção de ganhos 

pessoais, como, por exemplo, a (auto)fixação de elevadas remunerações. 

Nesse ponto, vale mais uma vez a crítica de GABARDO298

pode ser olvidado que a caracterização do público pelo simples fato de possuir 

caráter não-lucrativo é precária, pois tal natureza não retira a perspectiva 

 

                                            
296 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública: concessão, permissão, 
franquia, terceirização, parceria público-privada e outras formas, 7 ed. Sâo Paulo: Atlas, 2009, p. 267. 
297 Cf. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública: concessão, 
permissão, franquia, terceirização, parceria público-privada e outras formas, 7 ed. Sâo Paulo: Atlas, 
2009, p. 267 e ss. 
298 GABARDO, Emerson. Interesse público e subsidiariedade: o Estado e a sociedade civil para 
além do bem e do mal. Belo Horizonte: Fórum, 2009, p. 150. 
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BORGES299 dá uma importante contribuição para esta discussão quando, 

governamentais que interfiram no domínio econômico são fontes de renda para 

rent seeking 

fática, as correntes da nova Economia Política 

debatem sobre graus e formas de intervenção econômica do Estado buscando evitar 

contrário do que defendem algumas dessas corren

públicas para o setor privado, em vez de reduzir as oportunidades de corrupção, 

do no domínio 

econômico já é suficiente para fomentar o rent seeking [...], deduz-se que o 

 

O marco legal restritivo das hipóteses de cabimento das parcerias da 

Administração Pública com entidades do terceiro setor é relembrado por MINORI e 

COUTINHO300 -Privadas 

(lato sensu) se inserem no Terceiro Setor, pois a maioria envolve entidades com fins 
301, quando aponta as parcerias público-

privadas (em sentido estrito) e os contratos de gestão como formas principais de 

prestação de serviços públicos por particulares com o apoio do Estado e assevera 

 

A idéia, contudo, precisa ser completada, tomando-se a expressão fins 

lucrativos não apenas em seu sentido formal, mas em sua essência, de modo a se 

compreender que a parceria com a Administração Pública não pode ser rentável 

para a entidade particular, tampouco para seus diretores e associados, quer essa 

                                            
299 BORGES, André. Ética burocrática, mercado e ideologia administrativa: contradições da resposta 
conservadora à "crise de caráter" do Estado. Dados, Rio de Janeiro, v. 43, nº 1, 2000. Disponível   
em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0011-52582000000100004&lng=en&nrm 
=iso>. Acesso em 15 nov. 2011. 
300 MINORI, Alan Fernandes; COUTINHO, Ana Luisa Celino. Breve análise social e jurídica do 
terceiro setor no Brasil. In XIX ENCONTRO NACIONAL DO CONPEDI, 2010, Fortaleza. Anais 
eletrônicos, Fortaleza, 2010. Disponível em <http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/ 
fortaleza/3233.pdf>. Acesso em 14 nov. 2011. 
301 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos Serviços Públicos, 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2008, p. 744. O autor se referiu aos contratos de gestão, porém, a partir das idéias expostas em sua 
obra, pode-se inferir, com segurança, que se trata de uma afirmação extensível às outras duas 
formas de parcerias com o terceiro setor aqui estudadas. 



106 

renda assuma o título de lucros, quer assuma o título de remuneração ou qualquer 

outro congênere. 

Assim, considerados os aspectos da contrapartida e da rentabilidade, 

pode-se afirmar que, mesmo quando visem à oferta de serviços públicos sociais, as 

parcerias da Administração Pública com entidades do terceiro setor não são uma 

alternativa legítima de colaboração entre os setores público e privado quando se 

restringem à mera oferta da prestação do serviço pela entidade privada em troca de 

uma renda proporcionada pelo Estado, que custeia o serviço e remunera os seus 

prestadores. 

Sem desmerecer essas parcerias, que têm sua reconhecida importância 

na construção das relações de colaboração da Administração Pública, o que se 

buscou aqui foi identificar as situações em que se pode validamente adotá-las e 

diferenciar tais situações daquelas em que em que a alternativa legítima para o 

apoio estatal ao setor privado para o atendimento de demandas sociais essenciais é 

a das parcerias público-privadas (em sentido estrito). 

Compondo as alternativas da Administração Pública para sua colaboração 

com o setor privado estão as parcerias público-privadas, cujas características as 

tornam indicadas para situações para as quais as categorias estudadas nestes dois 

últimos tópicos mostraram-se inadequadas ou mesmo ilegítimas. 

O exame das características dessas figuras jurídicas, de suas hipóteses 

de cabimento e dos desdobramentos do seu significado no âmbito das relações 

entre o Estado e a sociedade é objeto do capítulo seguinte. 
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4 AS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 
 
 

4.1 DEFINIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 

 

Com ressalvas de alguns autores para a existência de experiências 

embrionárias mais remotas observáveis na história dos Estados Unidos da América, 

da Austrália, da Nova Zelândia e do próprio Reino Unido, há um relativo consenso 

na doutrina de que as parcerias público-privadas têm sua fonte de inspiração na 

fórmula britânica das private finance initiatives (PFI), por meio das quais o governo 

desse país buscou desenvolver projetos de implantação de infraestruturas públicas e 

de modernização de serviços públicos com a participação de capitais privados. Daí, 

a concepção evoluiu e se difundiu para outros países, assumindo diversas formas302. 

No direito comunitário, a busca pela colaboração da iniciativa privada para 

a realização de projetos de interesse público tem como justificativas as restrições 

orçamentárias enfrentadas pela grande maioria dos países e o desejo das 

respectivas Administrações Públicas de se beneficiarem da experiência gerencial do 

setor privado, ao que se soma a fase histórica atual de redefinição das funções 

estatais, examinada no capítulo 2 deste estudo303. PEIXINHO304 atribui a essas 

justificativas também a difusão das parcerias público-privadas em países de fora da 

Comunidade Européia. 

Como consigna o Livro Verde sobre o tema, as parcerias público-privadas 

não encontram uma definição legal no âmbito do direito comunitário, referindo-se a 

e cooperação entre as autoridades 

                                            
302 Cf. AZEVEDO, Maria Eduarda. As parcerias público-privadas: instrumento de uma nova 
governação pública. Coimbra: Almedina, 2009, p. 135 e ss.; CABRAL, Nazaré da Costa. As 
parcerias público-privadas. Coimbra: Almedina, 2009, p. 11 e ss.; PEIXINHO, Manoel Messias. As 
parcerias público-privadas no direito estrangeiro e no Brasil: instrumentos de concretização de 
políticas públicas e de direitos fundamentais. In PEIXINHO, Manoel Messias; CANEN, Dóris 
(Coords.). Marco Regulatório das Parcerias Público-Privadas no Direito Brasileiro. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 1-51. 
303 COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPÉIAS. Livro Verde sobre as parcerias público-
privadas e o direito comunitário em matéria de contratos públicos e concessões, COM (2004) 
327. Bruxelas, 2004. Disponível em <http://europa.eu/documentation/official-docs/green-papers/ 
index_pt.htm>. Acesso em 01 dez. 2011. 
304 PEIXINHO, Manoel Messias. As parcerias público-privadas no direito estrangeiro e no Brasil: 
instrumentos de concretização de políticas públicas e de direitos fundamentais. In PEIXINHO, Manoel 
Messias; CANEN, Dóris (Coords.). Marco Regulatório das Parcerias Público-Privadas no Direito 
Brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 14-15. 
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públicas e as empresas [rectius: empresários305], tendo por objectivo assegurar o 

financiamento, a construção, a renovação, a gestão ou a manutenção de uma infra-
306. 

Apesar da diversidade de formas, essas parcerias caracterizam-se, em 

linhas gerais, por: 1) longa duração dos projetos, exigindo a cooperação dos 

parceiros público e privado em seus diferentes aspectos; 2) participação do parceiro 

privado no financiamento do projeto, o que pode envolver diversos atores e uma 

complexa engenharia jurídico-financeira; 3) participação do agente privado em 

diferentes fases do projeto (concepção, execução, operação e financiamento), 

concentrando-se o parceiro público na definição dos objetivos de interesse público; 

e, 4) distribuição dos riscos entre os parceiros público e privado307. 

No Brasil, a expressão parcerias público-privadas também é utilizada, 

num sentido mais amplo, para referência às múltiplas formas de colaboração entre a 

Administração Pública e entes particulares para o desenvolvimento de atividades de 

interesse público. No entanto, o direito positivado reservou o seu uso em sentido 

estrito para duas figuras jurídicas específicas, que, de resto, enquadram-se nas 

características gerais do conceito vistas logo acima. É o que se observa na Lei nº 

11.079/04, que define como parceria público-

 

A partir desse marco legal, têm-se no direito pátrio que as parcerias 

público-privadas integram o gênero das concessões, sob as espécies de concessão 

patrocinada e de concessão administrativa, aqui examinadas308. A este respeito, 

                                            
305 Adotam-se neste trabalho os conceitos da Teoria da Empresa, segundo a qual empresa é a 
atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços e empresário é o 
sujeito de direito, pessoa física (empresário individual) ou pessoa jurídica (sociedade empresária), 
exercente desta atividade. Cf., por todos, BULGARELLI, Waldirio. Tratado de Direito Empresarial, 2 
ed. São Paulo: Atlas, 1995. 
306 COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPÉIAS. Livro Verde sobre as parcerias público-
privadas e o direito comunitário em matéria de contratos públicos e concessões, COM (2004) 
327. Bruxelas, 2004. Disponível em <http://europa.eu/documentation/official-docs/green-papers/ 
index_pt.htm>. Acesso em 01 dez. 2011. 
307 COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPÉIAS. Livro Verde sobre as parcerias público-
privadas e o direito comunitário em matéria de contratos públicos e concessões, COM (2004) 
327. Bruxelas, 2004. Disponível em <http://europa.eu/documentation/official-docs/green-papers/ 
index_pt.htm>. Acesso em 01 dez. 2011. 
308 PEIXINHO, Manoel Messias. As parcerias público-privadas no direito estrangeiro e no Brasil: 
instrumentos de concretização de políticas públicas e de direitos fundamentais. In PEIXINHO, Manoel 
Messias; CANEN, Dóris (Coords.). Marco Regulatório das Parcerias Público-Privadas no Direito 
Brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 43. 
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SOUTO309 salienta o redobrado cuidado do legislador em explicitar que não se criou 

um novo tipo de contrato administrativo, mas apenas se aprimorou a legislação já 

existente (Lei de Concessões), adequando-a a peculiaridades que não eram bem 

atendidas pelas modalidades ali previstas. 

As definições oficiais das novas modalidades de concessão são trazidas 

pela referida lei

públicos ou de obras públicas [...], quando envolver, adicionalmente à tarifa cobrada 

dos usuários contraprestação pecuniária do parceiro público ao parc

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

 

Essas duas modalidades são a seguir examinadas em mais detalhes, 

bem como confrontadas com as figuras jurídicas estudadas no capítulo 3. 

 

 

4.1.1 Concessões patrocinadas 
 

DI PIETRO310 escreve que a concessão patrocinada é uma concessão de 

serviço público sujeita a regime jurídico parcialmente diverso daquele estabelecido 

para a concessão de que trata a Lei nº 8.987/95 (doravante referida como 

concessão comum, tal com faz a Lei nº 11.079/04) e, a partir daí, propõe sua 

definição como 

 
o contrato administrativo pelo qual a Administração Pública (ou o parceiro 
público) delega a outrem (o concessionário ou parceiro privado) a execução 
de um serviço público, precedida ou não de obra pública, para que o 
execute, em seu próprio nome, mediante tarifa paga pelo usuário, acrescida 
de contraprestação pecuniária paga pelo parceiro público ao parceiro 
privado. 

Sendo, pois, uma modalidade de concessão de serviço público, a 

concessão patrocinada guarda várias semelhanças com a concessão comum, a 

saber, a função regulamentar do contrato de concessão (cláusulas regulamentares), 

                                            
309 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito Administrativo das Parcerias. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2005, p. 34-35. 
310 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública: concessão, permissão, 
franquia, terceirização, parceria público-privada e outras formas, 7 ed. Sâo Paulo: Atlas, 2009, p. 146-
147. 
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fundada no poder da Administração Pública de fixar unilateralmente as normas que 

regerão a prestação do serviço público (atividade estatal de regulação); a outorga ao 

concessionário de prerrogativas públicas necessárias à execução do contrato; a 

sujeição do concessionário aos princípios que regem a prestação de serviços 

públicos, notadamente os da regularidade, continuidade, eficiência, segurança, 

atualidade, generalidade, cortesia na prestação e modicidade das tarifas; a 

manutenção pelo Poder concedente das prerrogativas de, quando for o caso, 

encampar, intervir, usar compulsoriamente os recursos humanos e materiais do 

concessionário, dirigir e controlar a execução do serviço, aplicar sanções e decretar 

a caducidade do contrato; a reversão, no final do contrato, dos bens do 

concessionário vinculados à prestação do serviço; a atribuição de natureza pública 

aos bens do concessionário vinculados à prestação do serviço; a aplicação da teoria 

do risco administrativo ao concessionário, responsabilizando-o objetivamente por 

danos causados a terceiros na prestação do serviço; a geração de efeitos trilaterais 

do contrato de concessão, que repercute nas esferas jurídicas do Poder concedente, 

do concessionário e dos usuários311. 

Em função dessas semelhanças, a Lei nº 11.079/04 (artigo 3º, §1º) houve 

por bem determinar a aplicação subsidiária da legislação das concessões comuns, 

especialmente a Lei nº 8.987/95, às concessões patrocinadas. 

Identificados os aspectos compartilhados pelas duas modalidades, 

destaca-se agora uma das principais diferenças do novo instituto em relação à 

concessão comum, que é participação do Poder concedente na remuneração do 

parceiro privado. Trata-se, pois, de delegação de serviço público com apoio 

financeiro do Estado, o que leva ARAGÃO312 a, a despeito da opção legal, apontar, 

como denominações também cabíveis para essa figura jurídica, concessões 

subsidiadas ou concessões subvencionadas ou, ainda, em alguns casos, 

concessões de receita ou lucratividade mínima assegurada. 

Nos termos da Lei nº 11.079/04, a complementação estatal da tarifa deve 

ser pecuniária (artigo 2º, § 1º), não se considerando parceria público-privada a 

concessão comum que não envolver contraprestação pecuniária do ente público     

                                            
311 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública: concessão, permissão, 
franquia, terceirização, parceria público-privada e outras formas, 7 ed. Sâo Paulo: Atlas, 2009, p. 146-
147-148. 
312 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos Serviços Públicos, 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2008, p. 670. 
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(§ 3º). Esta contraprestação pecuniária deve ser necessariamente precedida da 

efetiva disponibilização do serviço público objeto do contrato, permitindo-se à 

Administração Pública efetuar pagamentos proporcionais relativos à parcela fruível 

daquele serviço (artigo 7º), e não pode, salvo autorização legislativa específica, 

corresponder a mais de 70% da remuneração do parceiro privado (artigo 10, § 3º). 

Além disso, permite o artigo 6º, parágrafo único, da lei de regência a 

previsão contratual de pagamento de remuneração variável ao parceiro privado, 

vinculada ao cumprimento de metas e padrões de qualidade e disponibilidade 

definidos no contrato de parceria, o que é visto de forma positiva por ALMEIDA313, 

al dos contratos de parcerias 

público-

parceiro privado não deve ser obstáculo para o exercício dessa prerrogativa pela 

Administração Pública, cabendo ao seu órgão contratante cuidar para que conste 

objetivamente no edital da concessão os critérios de mensuração da qualidade. 

Para CRETELLA NETO314, a flexibilidade na forma de pagamento da 

contraprestação pecuniária é um fator de facilitação da fiscalização dos resultados, 

 lado do empreendedor, interessa alcançar metas elevadas, a fim 

de aumentar o faturamento, enquanto ao Poder Público releva obter bons resultados 

em cada empreendimento, inclusive como forma de mostrar ao país [...] a eficácia da 

 

Estas são as regras que norteiam a remuneração do parceiro privado pelo 

parceiro público, porém, considerando-se que nas concessões patrocinadas a 

contraprestação da Administração Pública deve ser necessariamente pecuniária e 

considerando-se que a Lei nº 8.987/95 também admite a possibilidade de subsídios 

públicos (artigo 17), pode-se concluir, com SUNDFELD315

não se desnatura se a remuneração incluir (ou limitar-se à) contraprestação não-

pecuniária feita pela Administração, nas modalidades previstas nos art. 6º, III e IV, 

 

                                            
313 ALMEIDA, Aline Paola C. B. Camara de. A remuneração nos contratos de PPP. In OSÓRIO, Fábio 
Medina; SOUTO, Marcos Juruena Villela (Coords.). Direito Administrativo: estudos em homenagem 
a Diogo de Figueiredo Moreira Neto. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 539. 
314 CRETELLA NETO, José. Comentários à Lei das Parcerias Público-Privadas: PPPs, 2 ed. Rio 
de Janeiro: GZ Editora, 2010, p. 70. 
315 SUNDFELD, Carlos Ari. Guia Jurídico das Parcerias Público-Privadas. In SUNDFELD, Carlos Ari 
(Coord.). Parcerias Público-Privadas, São Paulo: Malheiros, 2007, p. 27. 
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A admissão da possibilidade, ainda que controvertida, de existência de 

concessão comum com subsídio financeiro do Estado reacende, então, a questão, já 

referida no capítulo 3, da suposta superposição das figuras jurídicas da concessão 

comum subsidiada e da concessão patrocinada, do que resultaria desnecessária a 

introdução da nova modalidade de concessão no direito positivo brasileiro. 

A esse questionamento, ARAGÃO316, responde afirmando que a inovação 

da Lei nº 11.079/04 não foi inútil, pois, no âmbito das concessões regidas apenas 

privados não tinham segurança jurídica suficiente para celebrar delegações de 

serviços públicos com essa modelag

 

Nessa mesma linha de raciocínio, SOUTO317 evidencia a inadequação da 

concessão comum para a delegação de serviço público dependente de 

complementação de tarifa pelo Poder Público, pois a Lei nº 8.987/95 não disciplina o 

sistema de garantias e de subsídios públicos, focada que está no investimento 

concessões patrocinadas é a ausência de uma disciplina de garantias ao parceiro 

 

Também assim escreve SUNDFELD318, que complementa sua lição 

concessão em que existam desafios especiais de ordem financeira: organizar a 

assunção de compromissos de longo prazo pelo Poder Público e garantir seu efetivo 

 

Por fim, de igual modo vê ALMEIDA319, para quem, nos casos de projetos 

pouco atrativos para a iniciativa privada, pois não remuneráveis exclusivamente 

adas condições especiais, que incluem tanto a participação 

do Poder Público, quanto o oferecimento de garantias sólidas quanto ao pagamento 

 

                                            
316 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos Serviços Públicos, 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2008, p. 671. 
317 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito Administrativo das Parcerias. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2005, p. 30, 33. 
318 SUNDFELD, Carlos Ari. Guia Jurídico das Parcerias Público-Privadas. In SUNDFELD, Carlos Ari 
(Coord.). Parcerias Público-Privadas, São Paulo: Malheiros, 2007, p. 29. 
319 ALMEIDA, Aline Paola C. B. Camara de. A remuneração nos contratos de PPP. In OSÓRIO, Fábio 
Medina; SOUTO, Marcos Juruena Villela (Coords.). Direito Administrativo: estudos em homenagem 
a Diogo de Figueiredo Moreira Neto. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 535. 
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Assim, há que se entender que a instituição das concessões patrocinadas 

no direito positivo brasileiro veio para suprir uma deficiência do modelo de 

concessões existente, qual seja, a dificuldade de delegação de serviços públicos 

com apoio financeiro do Estado, disciplinando, de um lado, o pagamento da 

contraprestação pecuniária pelo parceiro público e, de outro, o sistema de garantias 

necessário para atrair parceiros privados e agentes financiadores para 

empreendimentos de longo prazo dependentes de recursos do setor público320. 

No mesmo sentido, CANEN e PEIXINHO321 escrevem que as novas 

-se num contexto de 

falta de capacidade estatal de investimento em infraestruturas básicas e outros 

setores considerados estratégicos para o desenvolvimento do país, bem como atrair 

investimentos privados para setores nos quais os recursos públicos são insuficientes 

e a iniciativa privada não tem condições de atuar sem contrapartida pública. 

Trata-se, pois, da legítima atuação do Estado democrático de direito, ou 

Estado subsidiário, que após as experiências frustradas do liberalismo clássico e do 

bem-estar social, busca estabelecer uma nova relação com a sociedade, na qual o 

público e o privado complementam-se, visando ao bem comum322. 

Essas características colocam a concessão patrocinada como alternativa 

preferencial para a concessão daqueles serviços públicos que, embora 

caracterizados como econômicos por gerarem valor econômico individualizado para 

os seus usuários, exigem, em função dos critérios da auto-sustentabilidade 

econômico-financeira e da essencialidade323, a contribuição do Estado mediante 

contraprestações pecuniárias ao concessionário, pois os subsídios previstos na 

legislação das concessões comuns (ressalvada a controvertida possibilidade de 

subsídios consistentes em pagamentos diretos) mostram-se insuficientes para 

proporcionar a sua oferta a tarifas módicas. 

                                            
320 Cf. SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito Administrativo das Parcerias. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2005, p. 32-34. 
321 Cf. CANEN, Dóris; PEIXINHO, Manoel Messias. Parcerias da Administração Pública com a 
iniciativa privada como forma de garantir direitos fundamentais. In XIX ENCONTRO NACIONAL DO 
CONPEDI, 2010, Fortaleza. Anais eletrônicos, Fortaleza, 2010. Disponível em 
<http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/fortaleza/3233.pdf>. Acesso em 14 nov. 2011. 
322 Cf. CANEN, Dóris; PEIXINHO, Manoel Messias. Parcerias da Administração Pública com a 
iniciativa privada como forma de garantir direitos fundamentais. In XIX ENCONTRO NACIONAL DO 
CONPEDI, 2010, Fortaleza. Anais eletrônicos, Fortaleza, 2010. Disponível em 
<http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/fortaleza/3233.pdf>. Acesso em 14 nov. 2011. 
323 Vide, no capítulo 3, o tópico dedicado às concessões comuns. 
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Com isto, o Estado, sem descuidar de seu dever de assegurar o 

atendimento das demandas públicas relevantes, restringe a sua atuação econômica 

direta, fazendo-o apenas na medida do necessário e mediante o suprimento das 

lacunas deixadas pela insuficiência ou desinteresse do setor particular no 

atendimento dessas demandas. De outro lado, o próprio Estado também se 

beneficia dessa arquitetura, pois pode racionalizar a aplicação de seus escassos 

recursos, atendendo a um volume maior de demandas em um prazo menor, já que 

conta com o reforço dos investimentos privados324. 

 

 

4.1.2 Concessões administrativas 
 

As concessões administrativas são definidas por ARAGÃO325 como 

juridicamente vedada, como a cobrança pela saúde ou educação públicas (arts. 196 

e 206, IV, CF), ou ainda porque o único usuário d

autor observa também que, diversamente das concessões patrocinadas, que têm 

como objeto exclusivamente os serviços públicos econômicos, as concessões 

administrativas podem ser utilizadas para a delegação de um número maior de 

 

Portanto, em que pese a sua instituição legal como espécie de 

concessão, a concessão administrativa apresenta mais diferenças em relação à 

concessão comum do que a concessão patrocinada. Como conseqüência, o artigo 

3º da Lei nº 11.079/04 não estabelece genericamente a sua disciplina subsidiária 

pela legislação das concessões, como o faz expressamente para as concessões 

patrocinadas, mas determina especificamente a aplicação subsidiária dos artigos 21, 

23, 25 e 27 a 39 da Lei nº 8.987/95, que dispõem sobre o ressarcimento pelo 

vencedor da licitação das despesas vinculadas à concessão previamente realizadas 
                                            
324 Cf. ARAÚJO, Valter Shuenquener. Parcerias Público-Privadas: breve panorama da lei federal nº 
11.079 de 30/12/2004. In OSÓRIO, Fábio Medina; SOUTO, Marcos Juruena Villela (Coords.). Direito 
Administrativo: estudos em homenagem a Diogo de Figueiredo Moreira Neto. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2006, p. 733-751. A questão das parcerias público-privadas como alternativa de financiamento 
para investimentos em infra-estruturas públicas e serviços públicos será examinada adiante neste 
trabalho. 
325 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos Serviços Públicos, 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2008, p. 673-675. 
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pelo Poder concedente ou com sua autorização, as cláusulas essenciais do contrato 

de concessão, a responsabilidade civil do concessionário, a transferência da 

concessão ou do controle acionário do concessionário, o oferecimento em garantia, 

pelo concessionário, dos direitos emergentes da concessão, os encargos do Poder 

concedente, os encargos do concessionário, a intervenção e a extinção da 

concessão, e, ainda, do artigo 31 da Lei nº 9.074/95, que trata da possibilidade de 

participação dos autores ou responsáveis pelos projetos básico ou executivo na 

licitação ou na execução de obras ou serviços326. 

Vale destacar, mais uma vez com apoio em ARAGÃO327, que o silêncio 

da Lei nº 11.079/04 quanto à aplicação subsidiária de outros dispositivos da 

legislação das concessões, ou mesmo dos contratos administrativos, à concessão 

que, na visão do autor, é inadmissível é que a aplicação de disposições da Lei nº 

8.987/9

divisão de risco que inspiram as duas espécies de parcerias público-privadas da Lei 

 

Tomando como critério o objeto do contrato, SUNDFELD328 classifica as 

concessões administrativas em concessões administrativas de serviço público e 

concessões administrativas de serviço ao Estado. 

São concessões administrativas de serviço ao Estado as que têm por 

é, o 

oferecimento de utilidades à própria Administração, que será havida como usuária 

aproximação desta modalidade com o contrato administrativo de serviço, porém, 

destaca elementos de diferenciação, notadamente a exigência adicional de 

meio da execução de obra ou do fornecimento de bens, de infra-estrutura necessária 

aos serviços, que serão prestado

11.079/04, artigo 2º, § 4º, I e II). Trata-se, diz ele, do elemento da complexidade, 
                                            
326 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos Serviços Públicos, 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2008, p. 680-681. 
327 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos Serviços Públicos, 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2008, p. 681, nota de rodapé. 
328 SUNDFELD, Carlos Ari. Guia Jurídico das Parcerias Público-Privadas. In SUNDFELD, Carlos Ari 
(Coord.). Parcerias Público-Privadas, São Paulo: Malheiros, 2007, p. 29. 
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329. 

SOUTO330 suscita a discussão sobre a validade da concessão 

administrativa que tem a Administração Pública como usuária direta e argumenta 

-se no 

conceito de serviço público e ser objeto de concessão ao particular, concluindo que, 

 

As concessões administrativas de serviço público, por sua vez, são, 

segundo SUNDFELD331 as que têm por objeto os serviços públicos referidos no 

artigo 175 da Constituição Federal 

administrados sem a cobrança de qualquer tarifa, remunerando-se o concessionário 

por contraprestação versada em pecúnia pelo concedente (em conjunto, ou não, 

-se que, para o autor, descabe a concessão 

administrativa de serviço público remunerada apenas por meio de contraprestações 

não pecuniárias, pois este formato caracteriza a concessão comum remunerada 

exclusivamente por receitas alternativas, conforme admite o artigo 11 da Lei nº 

8.987/95. 

Nas concessões administrativas já não se fala mais em complementação 

tarifária pelo Poder Público, como nas concessões patrocinadas, mas na completa 

inexistência de tarifas, de maneira que a remuneração do concessionário se faz 

integralmente com recursos do Estado, segundo uma das formas previstas no artigo 

6º da Lei nº 11.079/04. Essa remuneração deve estar diretamente vinculada à 

quantidade ou qualidade dos serviços efetivamente prestados à Administração 

Pública ou à população332. 

                                            
329 SUNDFELD, Carlos Ari. Guia Jurídico das Parcerias Público-Privadas. In SUNDFELD, Carlos Ari 
(Coord.). Parcerias Público-Privadas, São Paulo: Malheiros, 2007, p. 30-31. 
330 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito Administrativo das Parcerias. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2005, p. 33. 
331 SUNDFELD, Carlos Ari. Guia Jurídico das Parcerias Público-Privadas. In SUNDFELD, Carlos Ari 
(Coord.). Parcerias Público-Privadas, São Paulo: Malheiros, 2007, p. 29, 32. 
332 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos Serviços Públicos, 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2008, p. 673-674, 680. 
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Quanto à sua aplicação, MODESTO333 

pode ser empregado tanto para a prestação de serviços públicos quanto para a 

prestação de serviços de 

 

Segundo ele, são serviços de relevância pública 

consideradas essenciais ou prioritárias à comunidade, não titularizadas [sic] pelo 

Estado, cuja regularidade, acessibilidade e disciplina transcendem necessariamente 

-se como tais, 

dentre outros, a assistência à saúde, a educação, a produção e proteção cultural, o 

desporto, a defesa do meio ambiente, a pesquisa científica e tecnológica334. 

Reconhecendo a impossibilidade do Estado de monopolizar a prestação 

direta dos serviços sociais e a permissão constitucional do exercício dessas 

atividades por particulares, o autor escreve que 

 
-se irresponsável perante 

essas necessidades sociais básicas, ou negar o direito fundamental à 
saúde, à educação, à defesa do meio ambiente, à pesquisa científica e 
tecnológica. O Estado não deve nem pode demitir-se da responsabilidade 
de assegurar e garantir direitos sociais: quando não executar, deve 
fomentar ou financiar diretamente a execução de serviços sociais 
necessários à coletividade. O Estado contemporâneo continua executor, 
regulador, fiscalizador e financiador de serviços sociais, mas pode contar 
também com mecanismos de parcerias ágeis para ampliar sua capacidade 
de assegurar a efetiva fruição dos direitos sociais básicos.335 

 

ARAGÃO336 aponta, a título de exemplos, os seguintes serviços, como 

passíveis de concessão administrativa: serviços públicos econômicos em relação 

aos quais o Estado decida não cobrar tarifa dos usuários; serviços públicos sociais 

                                            
333 MODESTO, Paulo. Reforma do Estado, formas de prestação de serviços ao público e parcerias 
público-

-privadas. In SUNDFELD, 
Carlos Ari (Coord.). Parcerias Público-Privadas, São Paulo: Malheiros, 2007, p.433-486. 
334 MODESTO, Paulo. Reforma do Estado, formas de prestação de serviços ao público e parcerias 
público-privadas: demar

-privadas. In SUNDFELD, 
Carlos Ari (Coord.). Parcerias Público-Privadas, São Paulo: Malheiros, 2007, p.433-486. 
335 MODESTO, Paulo. Reforma do Estado, formas de prestação de serviços ao público e parcerias 
público-

parcerias público-privadas. In SUNDFELD, 
Carlos Ari (Coord.). Parcerias Público-Privadas, São Paulo: Malheiros, 2007, p.433-486. 
336 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos Serviços Públicos, 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2008, p. 675-676. 
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relacionados a educação, saúde, cultura, lazer etc.; atividades preparatórias ou de 

apoio ao exercício do poder de polícia (que não devem ser confundidas com o 

exercício deste poder em si); atividades internas da Administração Pública. 

Considerando a característica de custeio do serviço pelo Estado, DI 

PIETRO337 entende que as concessões administrativas destinam-se à contratação 

de serviços administrativos (atividade-meio) ou serviços sociais não exclusivos do 

-se-á serviço público não exclusivo do Estado, 

prestado por entidade privada, mediante remuneração garantida pelo Poder 

 

No entanto, há que se salientar, com a devida vênia dos que entendem de 

modo diverso, que o caráter remuneratório da contraprestação do Poder Público é 

justamente o que distingue as concessões administrativas das parcerias da 

Administração Pública com entidades do terceiro setor (convênios, contratos de 

gestão e termos de parceria), pois nestas, consoante visto no capítulo 3, as 

subvenções públicas devem ser utilizadas como suplementação da contrapartida do 

parceiro privado e não para remuneração deste, de seus administradores ou de seus 

associados. 

Considerando-se, como defendido neste trabalho, que o elemento 

rentabilidade não deve estar presente nos acordos de colaboração entre a 

Administração Pública e o terceiro setor, é de se concluir que estes acordos e a 

concessão administrativa não são alternativas indiferentes para o provimento de 

serviços sociais em regime de parceria entre os setores público e privado, 

mostrando-se a concessão administrativa, nas situações em que a contraprestação 

do parceiro público tem finalidade de remuneração do parceiro privado, a escolha 

legítima a ser realizada pelo Poder Público. 

Essa preferência há de ser observada em respeito aos princípios 

norteadores dos contratos administrativos, notadamente o da moralidade e o da 

impessoalidade, não implicando necessariamente a exclusão das entidades do 

terceiro setor da possibilidade de parcerias com a Administração Pública, pois, como 

                                            
337 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública: concessão, permissão, 
franquia, terceirização, parceria público-privada e outras formas, 7 ed. Sâo Paulo: Atlas, 2009, p. 146-
154. 
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anota ARAGÃO338

a cooperação entre o Poder Público e entidades privadas, inclusive sem fins 

 

Examinados esses detalhes das parcerias público-privadas instituídas 

pela Lei nº 11.079/04, verifica-se que as novas modalidades de concessão integram-

se ao leque de opções da Administração Pública para o estabelecimento de 

parcerias com entes privados, não competindo diretamente com as modalidades pré-

existentes, mas ocupando nichos próprios, nos quais se mostram mais adequadas 

para formalizar a remuneração estatal de iniciativas privadas de interesse público. 

Além disso, essas duas modalidades apresentam de forma bastante evidente 

aspectos das novas relações entre o Estado e a sociedade, a saber, o aumento da 

importância do elemento consenso nos contratos administrativos, a receptividade 

estatal ao financiamento privado de iniciativas de interesse público, a admissão da 

repartição dos riscos dos empreendimentos em conjunto, dos quais se trata na 

seção seguinte. 

 

 

4.2 ASPECTOS DAS RELAÇÕES ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E A 

SOCIEDADE NO ÂMBITO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS: 

REFLEXOS DA CONTEMPORANEIDADE? 

 

 

4.2.1 A horizontalização das relações entre a Administração Pública e os 
parceiros privados: o novo papel do consenso no Direito Administrativo 

 

No registro de suas observações sobre as mudanças experimentadas 

pelo Estado na pós-modernidade, CHEVALLIER339 anota a crescente utilização do 

procedimento contratual pelas sociedades contemporâneas, com o que o contrato 

tornou-

repousando sobre o a

                                            
338 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos Serviços Públicos, 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2008, p. 676. 
339 CHEVALLIER, Jacques. O Estado Pós-Moderno, trad. Marçal Justen Filho. Belo Horizonte: 

-moderne, 3e éd., p. 160-161. 
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novo estilo de relações, fundado sobre o diálogo e a procura do consenso, mais do 

 

O fenômeno da contratualização  ou consensualismo  refletiu-se 

também na ação pública, influenciando as relações entre a Administração Pública e 

os atores sociais340. 

Pelo que chamou de racionalidade cooperativa

contratualização da ação pública implica o reconhecimento do espaço de autonomia 

de que dispõem os diversos atores sociais com os quais o Estado é obrigado a 

preferência, na atualidade, pela atribuição da função de regulador ao Estado, que o 

leva a abdicar de impor sua vontade em prol da discussão e dos esforços em obter a 

colaboração do empresariado. Desses esforços, conclui que devem resultar, pelo 

s de dois 

contrato é o meio de traduzir esse acordo de vontades e de consignar os 
341. 

Além disso, referindo-se a uma lógica da coordenação, o mesmo autor 

escreve que a contratualização desenvolve-

integrantes ou não do aparato estatal, sujeitos a racionalidades divergentes. Assim 

s
342. 

s a tomar o lugar dos antigos métodos de 

ca-se harmonizar pelo contrato343.

                                            
340 CHEVALLIER, Jacques. O Estado Pós-Moderno, trad. Marçal Justen Filho. Belo Horizonte: 

-moderne, 3e éd., p. 161. 
341 CHEVALLIER, Jacques. O Estado Pós-Moderno, trad. Marçal Justen Filho. Belo Horizonte: 

-moderne, 3e éd., p. 161. 
342 CHEVALLIER, Jacques. O Estado Pós-Moderno, trad. Marçal Justen Filho. Belo Horizonte: 

-moderne, 3e éd., p. 163. 
343 CHEVALLIER, Jacques. O Estado Pós-Moderno, trad. Marçal Justen Filho. Belo Horizonte: 

st-moderne, 3e éd., p. 163. 
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Buscando identificar os novos paradigmas do Estado, CASSESE344 

aponta uma transição do procedimento à negociação, em que as decisões 

da ponderaçã

a negociação, mas a negociação que plasma o procedimento. A série ou sequência 

se adapta à necessidade do acordo. A liberdade das formas próprias do privado 

udo isso, afirma um pouco mais adiante, num contexto 

-se como entidades que se 

 

Referida por expressões como administração por contrato, administração 

concertada, administração consensual, soft administration, administração dialógica, 

administração paritária, a contratualização da Administração Pública é também 

objeto de estudo pela doutrina nacional. 

Partindo da premissa de que a Administração Pública encontra-se 

vinculada a um dever constitucional de eficiência

realização possível de gestão dos interesses públicos em termos de plena satisfação 

dos administrados com os menores custos para a sociedade e identificada com a 

NETO345 ão da 

consensualismo e da negociação como método de tornar eficiente o atendimento do 

 

Em linha com os ensinamentos do autor acima citado, SOUTO346 

relembra 

conduzir os rumos das ações estatais, como prescreve o art. 1º da Constituição 

seu proveito deve ser ex
                                            
344 CASSESE, Sabino. A Crise do Estado, trad. Ilse Paschoal Moreira e Fernanda Landucci Ortale. 
Campinas: Saberes, 2010. Tradução de: La crisi dello Stato, p. 142-146. 
345 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Políticas públicas e parcerias: juridicidade, flexibilidade 
negocial e tipicidade na administração consensual. Revista de Direito do Estado (RDE), ano 1, n. 1, 
p. 105-117, jan/mar 2006. 
346 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Parceria do mercado com o Estado. In OSÓRIO, Fábio Medina; 
SOUTO, Marcos Juruena Villela (Coords.). Direito Administrativo: estudos em homenagem a Diogo 
de Figueiredo Moreira Neto. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 697-721. 
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legitimidade do setor privado para participar das ações estatais, considerando 

público e o setor privado, quando este legitima  

OLIVEIRA347 escreve que um tema recorrente nas discussões sobre a 

técnicas negociais ou contratualizadas no campo das atividades desenvolvidas pelos 

empresariado e à s

em campos habitualmente ocupados pela imperatividade, há a abertura de 

 

Cumpre destacar que a negociação, em si, não se constitui numa 

novidade para o Estado, já sendo conhecida na fórmula dos contratos 

348

de transformações do Estado contemp

-se, sempre que 

possível, como característica da atuação estatal em suas relações com o setor 

privado. 

Infere-se ainda das lições desse autor, que o crescimento da utilização de 

métodos contratuais não decorre apenas do aumento das demandas sociais, mas 

também da mudança de mentalidade da sociedade, que, mais esclarecida, 

abandonou uma postura passiva de defesa contra os atos do Estado e adotou uma 

postura ativa de demanda por prestações concretizadoras de direitos fundamentais, 

exigindo da Administração Pública, além da ação, a justificação de seus atos349. Há, 

portanto, uma mudança não somente quantitativa, mas também qualitativa nas 

demandas da sociedade, o que exige que se altere também o modo de ação estatal 

                                            
347 OLIVEIRA, Gustavo Justino de. Contrato de gestão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 
32. 
348 OLIVEIRA, Gustavo Justino de. Contrato de gestão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 
28-32. 
349 OLIVEIRA, Gustavo Justino de. Contrato de gestão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, 35-
36. 
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para atendê-las e, neste ponto, a administração consensual mostra a sua afinidade 

com o Estado democrático de direito. 

Daí a associação do tema administração consensual com a governança 

pública, cujo significado OLIVEIRA350 

-se numa atuação administrativa que privilegia a 

transparência, a participação social, por seus diversos segmentos, e a administração 

dos conflitos de interesses. Em obra diversa, o mesmo autor expõe que a 

governança pública baseia-

atuação pública se apóiam na qualidade da interação entre os distintos níveis de 
351. 

ação estatal também recebe a atenção de MEDAUAR352, que, a respeito do tema, 

escreve: 

 
A atividade de consenso-negociação entre poder público e particulares, 
mesmo informal, passa a assumir um papel importante no processo de 
identificação e definição de interesses públicos e privados, tutelados pela 
Administração. Esta não mais detém exclusividade no estabelecimento do 
interesse público; a discricionariedade se reduz, atenua-se a prática de 
imposição unilateral e autoritária de decisões. A Administração volta-se para 
a coletividade, passando a conhecer melhor os problemas e aspirações da 
sociedade. A Administração passa a ter atividade de mediação para dirimir e 
compor conflitos de interesses entre várias partes ou entre estas e a 
Administração. Daí decorre um novo modo de agir, não mais centrado sobre 
o ato como instrumento exclusivo de definição e atendimento do interesse 
público, mas como atividade aberta à colaboração dos indivíduos. Passa a 
ter relevo o momento do consenso e da participação. 

 

Como fatores que contribuíram para o surgimento e consolidação desse 

modo de atuação administrativa, a autora enumera: a afirmação pluralista, como 

proximidade entre Administração Pública e sociedade; o aumento do interesse dos 

indivíduos e grupos em participar das decisões administrativas, aliado a uma maior 

                                            
350 OLIVEIRA, Gustavo Justino de. Contrato de gestão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 
28. 
351 OLIVEIRA, Gustavo Justino de. Governança Pública e parcerias do Estado: a relevância dos 
acordos administrativos para a nova gestão pública. Revista Brasileira de Direito Público (RBDP), 
Belo Horizonte, ano 6, n. 23, p. 137-144, out./dez. 2008. 
352 MEDAUAR, Odete. O Direito Administrativo em evolução. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1992, p. 202. 
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metaindividuais; a exigência de racionalização, modernização, simplificação, maior 

eficiência e maior produtividade da atividade administrativa353. 

ARAGÃO354 entende que o atingimento das finalidades constitucionais e 

legais do Direito Administrativo Econômico associa-

or consenso é mais 

eficiente que se adotada unilateral e coercitivamente, já que tem maiores chances 

 

Ademais, acrescentando-se a tudo o quanto foi exposto até aqui, mostra-

se crucial para a compreensão da importância do consenso no âmbito do Direito 

Administrativo, especialmente no que se refere à atividade regulatória da 

Administração Pública e aos contratos administrativos, inclusive parcerias público-

privadas, a lição que se extrai das palavras desse autor a respeito da necessidade 

de diálogo entre as normas e os subsistemas por elas regulados, ou, como se refere, 

da intersistematicidade355. 

Com efeito, ensina ARAGÃO356 que a eficácia do Direito e a realização 

dos fins últimos da lei dependem da compreensão dos códigos do sistema social 

regulado. Para essa compreensão, deve-

das fronteiras dos sistemas jurídico e econômico, o acoplamento de suas 

respectivas lógicas, a fim de que as finalidades legais não sejam realizadas apenas 

 

Assim, o direito dos serviços públicos, uma vez que incide sobre 

atividades econômicas, não pode ignorar a lógica econômica dos delegatários 

desses serviços. Deve compreender, pois, que 

 

                                            
353 MEDAUAR, Odete. O Direito Administrativo em evolução. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1992, p. 200-201. 
354 ARAGÃO, Alexandre Santos de. A consensualidade no Direito Administrativo: acordos regulatórios 
e contratos administrativos. Revista de Direito de Estado (RDE), ano 1, n. 1, p. 155-173, jan/mar 
2006. 
355 ARAGÃO, Alexandre Santos de. A consensualidade no Direito Administrativo: acordos regulatórios 
e contratos administrativos. Revista de Direito de Estado (RDE), ano 1, n. 1, p. 155-173, jan/mar 
2006. 
356 ARAGÃO, Alexandre Santos de. A consensualidade no Direito Administrativo: acordos regulatórios 
e contratos administrativos. Revista de Direito de Estado (RDE), ano 1, n. 1, p. 155-173, jan/mar 
2006. 
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o agente econômico age por objetivos do subsistema econômico (mais ou 
menos lucrativo ou dispendioso), não por ditames do subsistema do Direito 
(legal-ilegal). Para ele o cumprimento ou o descumprimento de uma norma 
jurídica é mais um dos elementos das relações de custo-benefício com as 
quais lida na condução dos seus negócios. Assim, podem existir atos 
contrários ao Direito que, não apenas sejam economicamente admitidos, 
como às vezes até se imponham. Nestes casos há uma contradição entre o 
que é vedado no subsistema jurídico e o que é imposto no subsistema 
econômico.357 

 

Não se quer aqui justificar com argumentos econômicos a desobediência 

às leis; aliás, o autor faz expressa advertência de que o Ministério Público e as 

autoridades policiais estarão atentos às infrações. O que importa compreender é que 

uma lógica jurídica conflitante com a lógica econômica certamente afastará a 

Administração Pública de seus parâmetros de legitimidade, finalidade, eficiência e 

resultados, podendo, em casos extremos, tornar determinada atividade 

absurdamente custosa ou mesmo inviabilizá-la economicamente, o que, por certo, 

não se coaduna com o interesse público. 

Logo, impõe-se, como conclui ARAGÃO358 eis de 

serviços públicos com os setores regulados [...], trazendo para dentro das normas 

-se ainda 

com apoio das idéias do autor, tem no consensualismo o seu mais legítimo caminho, 

na medida em que permite que os conflitos entre a lógica jurídica e a lógica 

econômica sejam solucionados pela negociação. 

De volta à lição de OLIVEIRA359, este autor entende que os acordos da 

Administração Pública, aí compreendidas, ao lado de todas as demais parcerias com 

o Estado, as parcerias público-privadas, configuram-se como formas de expressão 

administrativas baseadas na unilateralidade, na imposição e na subordinação por 

relações fun  

                                            
357 ARAGÃO, Alexandre Santos de. A consensualidade no Direito Administrativo: acordos regulatórios 
e contratos administrativos. Revista de Direito de Estado (RDE), ano 1, n. 1, p. 155-173, jan/mar 
2006. 
358 ARAGÃO, Alexandre Santos de. A consensualidade no Direito Administrativo: acordos regulatórios 
e contratos administrativos. Revista de Direito de Estado (RDE), ano 1, n. 1, p. 155-173, jan/mar 
2006. 
359 OLIVEIRA, Gustavo Justino de. Governança Pública e parcerias do Estado: a relevância dos 
acordos administrativos para a nova gestão pública. Revista Brasileira de Direito Público (RBDP), 
Belo Horizonte, ano 6, n. 23, p. 137-144, out./dez. 2008. 
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No que se refere às parcerias público-privadas, para concluir, o 

consensualismo mostra-se presente não apenas na possibilidade de interação 

financeira entre os parceiros público e privado, mas igualmente na possibilidade de 

intercâmbio técnico, em prol do interesse público, como consigna SOUTO360, 

particular é também uma resposta técnica porque o setor privado pode, em certos 

casos, ser detentor de um savoir faire e de uma experiência particular que possa 
361 aponta a inovação 

trazida pela concessão administrativa ao anotar que esta modalidade contratual 

erviços para o Estado antes impossível: 

aquele em que o particular investe financeiramente na criação da infra-estrutura 

básica necessária à existência do serviço e ajuda a concebê-  

 

 

4.2.2 As parcerias público-privadas como novas formas de custeio de infra-
estruturas públicas e de serviços públicos 

 

Sem desmerecer a importância que a concepção das parcerias público-

privadas tem sob o aspecto juspolítico da evolução das relações entre Estado e 

sociedade, é certo que a crise financeira estatal foi um fator determinante para a sua 

instituição no direito brasileiro. Nesse sentido, SOUTO362 

financeira que assola o país tem forçado, cada vez mais, a busca de soluções 

criativas para problemas para os quais o Estado não tem nem recursos nem idéias 

do déficit público e das possibilidades de cooperação técnica e financeira do 

mercado com o Estado, a recusa do apoio do setor privado para as iniciativas de 

interesse 

eficiência. 

                                            
360 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito Administrativo das Parcerias. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2005, p. 29. 
361 SUNDFELD, Carlos Ari. Guia Jurídico das Parcerias Público-Privadas. In SUNDFELD, Carlos Ari 
(Coord.). Parcerias Público-Privadas, São Paulo: Malheiros, 2007, p. 24. 
362 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Parceria do mercado com o Estado. In OSÓRIO, Fábio Medina; 
SOUTO, Marcos Juruena Villela (Coords.). Direito Administrativo: estudos em homenagem a Diogo 
de Figueiredo Moreira Neto. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 697 e ss. 
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Há de ser visto, portanto, como legítimo o apoio financeiro (além do 

técnico) do mercado ao Estado e com este espírito estudado o potencial de 

utilização das parcerias público-privadas como mecanismo de financiamento de 

infra-estruturas públicas e de serviços públicos, tendo em vista o volume da 

demanda desses bens econômicos pela sociedade brasileira e a escassez de 

recursos do governo ara atendê-la sozinho. 

Sob esse enfoque de legitimidade, PINTO363 pondera que as parcerias 

público-

recursos privados para investimentos em infra-estrutura que são essenciais para o 

Estado na prestação de serviços, permitindo um melhor emprego dos recursos 

 ganhos, será 

examinada no tópico seguinte.

Quanto à primeira, continua o autor alegando que a promoção de 

investimentos em infra-estruturas relacionadas a atividades auto-sustentáveis não 

apresenta maiores problemas e é solucionada de forma satisfatória pelas 

privatizações e pelas concessões comuns, pois os empreendedores privados 

364. 

O problema reside, então, nos projetos não rentáveis para o particular, 

mas que têm retorno econômico e social relevante para o interesse público. Para 

estes, assevera PINTO365, existem as parcerias público-

função é atrair investimentos privados para projetos que não são auto-sustentáveis, 

canalizam investimentos privados para o setor de infra-estrutura mediante o 

 

                                            
363 PINTO, Marcos Barbosa. A função econômica das parcerias público-privadas (PPPs). Revista de 
Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, Nova Série, ano XLIV, nº 140, p. 
139-147, outubro-dezembro/2005. Sobre o tema, cf. também BENJÓ, Isaac. Parcerias Público-
Privadas: alternativa para financiamento de infra-estruturas. Revista JurisPoiesis: Revista do Curso 
de Direito da Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro, ano 9, n. 9, p. 133-137, jan. 2006. 
364 PINTO, Marcos Barbosa. A função econômica das parcerias público-privadas (PPPs). Revista de 
Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, Nova Série, ano XLIV, nº 140, p. 
139-147, outubro-dezembro/2005. Esse argumento foi examinado no capítulo 3. 
365 PINTO, Marcos Barbosa. A função econômica das parcerias público-privadas (PPPs). Revista de 
Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, Nova Série, ano XLIV, nº 140, p. 
139-147, outubro-dezembro/2005. 
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A solução, todavia, apresenta-se contraditória na visão de DI PIETRO366, 

para quem o objetivo de realização de obras de infra-estrutura com recursos 

-12-

2004) prevê duas modalidades de parceria [...] em que a forma de remuneração 

 

Com todo o respeito, parece não proceder a crítica da autora, pois resta 

claro que as parcerias público-privadas apresentam-se como uma solução, ainda 

que parcial, para os problemas de fluxo de caixa do Estado, permitindo o diferimento 

de desembolsos elevados, com os quais a Administração Pública haveria de arcar, 

de imediato, a fim de prover as infra-estruturas públicas necessárias ao 

desenvolvimento do país e ao atendimento de demandas sociais básicas. Tal 

objetivo, evidentemente, não se confunde com o de aumentar as receitas públicas, 

como bem esclarece MANUEL367, à época Ministro das Finanças da África do Sul, 

no prefácio que escreveu em 2001 para o Manual de Parcerias Público-Privadas 

público privadas] não consistem em um incremento de fundos, mas na melhor 

os 

que permitam à Administração Pública o melhor gerenciamento dos escassos 

recursos financeiros estatais. 

Mesmo sob essa concepção, remanescem duas indagações, que devem 

ser enfrentadas quando se toma as parcerias público-privadas como alternativa aos 

investimentos governamentais diretos. Pergunta-se: por que o Estado não contrai 

empréstimos para os investimentos que necessita fazer, tendo em vista que estes 

também proporcionam o diferimento de desembolsos? E, mais: como o Estado 

poderá suportar o aumento de suas despesas correntes, considerando que já 

enfrenta déficits orçamentários asfixiantes? 

A resposta à primeira indagação pode ser dada com fundamento em 

elementos do presente estudo, no qual já se constatou que a retirada do Estado da 

execução direta de determinadas atividades econômicas não é motivada apenas por 

                                            
366 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública: concessão, permissão, 
franquia, terceirização, parceria público-privada e outras formas, 7 ed. Sâo Paulo: Atlas, 2009, p. 146-
144. 
367 MANUEL, Trevor apud SADKA, Efraim. Public-Private Partnerships: A Public Economics 
Perspective. IMF Working Paper, 2006. Disponível em <http://ssrn.com/abstract=901868>. Acesso em 
03 jan. 2012. Tradução livre. No original The benefits [of PPPs] do not consist in an increase of funds, 
but in the better management of scarce resources  
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razões financeiras, mas também por razões de ordem sócio-política, 

consubstanciadas no princípio da subsidiariedade, de modo que, por qualquer das 

formas possíveis de privatização (em sentido amplo), o Estado devolveria tais 

atividades ao setor privado. Logo, a contração de empréstimos pelo Poder Público 

para a realização dos investimentos pendentes não resolveria plenamente o 

problema, pois manteria sob a gestão do Estado as atividades correspondentes a 

esses investimentos. A opção pelas parcerias público-privadas consiste, por 

conseguinte, numa solução complexa, por meio da qual se procura atender, a um só 

tempo, aos anseios da sociedade por mais espaço de ação; ao papel subsidiário do 

Estado, pelo qual lhe cabe a missão de suplementar a iniciativa privada, naquilo em 

que esta se mostrar insuficiente para a satisfação de necessidades básicas da 

sociedade; e aos problemas financeiros deste mesmo Estado, que dificultam até a 

sua atuação subsidiária. 

Na resposta à segunda indagação, deve-se ter em vista, de início, que a 

Lei nº 11.079/04 veda a contratação de parcerias público-privadas pela União 

quando a soma das despesas derivadas do conjunto das parcerias já contratadas 

houver excedido, no ano anterior, a 1% da receita corrente líquida do exercício ou as 

despesas anuais dos contratos vigentes, nos dez anos subseqüentes, não excedam 

a 1% da receita corrente líquida projetada para os respectivos exercícios (artigo 22). 

No tocante aos estados e municípios, não se podendo disciplinar suas finanças por 

meio de lei federal ordinária, tratou-se da questão de forma indireta, proibindo-se a 

União de conceder garantias ou realizar transferências voluntárias com estes entes 

federados, quando, nos mesmos termos do artigo 22, não observarem o limite de 

comprometimento de 1% da receita corrente líquida com despesas derivadas de 

contratos de parceria público-privada (Lei nº 11.079/04, artigo 28). 

Ainda assim, há de se reconhecer que a contratação de parcerias público-

privadas acarretará aumento de despesas públicas, de forma que o segundo 

questionamento permanece de pé. No seu enfrentamento, deve-se, então, adotar, 

com amparo nas anotações de PINTO368, a premissa de que existe uma relação 

direta entre o volume de investimentos em infra-estrutura e o desenvolvimento 

econômico. 

                                            
368 PINTO, Marcos Barbosa. A função econômica das parcerias público-privadas (PPPs). Revista de 
Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, Nova Série, ano XLIV, nº 140, p. 
139-147, outubro-dezembro/2005. 
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ARAGÃO369 

fiscal [do Estado brasileiro] ser pelo menos mitigada, o País tem que crescer 

economicamente, e, para tanto, precisa reformar e ampliar a sua infra-

autor sustenta ainda que o surgimento da idéia das parcerias público-privadas no 

Brasil baseou- -

estrutura impeditivos do crescimento e necessidade de melhorar a situação fiscal do 

as referidas infra-estruturas, mas não auto-sustentáveis financeiramente e sem que 

o Estado tenha condições de financiá-  

No mesmo sentido, TREVISAN, RAPOSO e PIVA370, após relatarem 

experiências de parcerias público-privadas na Inglaterra, Chile, México e Portugal, 

dessas parcerias, seja em ganhos operacionais, seja em ganhos sociais, seja em 

 

Isso posto, pode-se inferir que mais investimentos em infra-estruturas 

resultarão em aumento das taxas de desenvolvimento da economia, elevando 

também a arrecadação tributária e outras receitas públicas, com o que o Estado 

poderá assumir novas despesas sem extrapolar o limite imposto pela Lei nº 

11.079/04. É dizer, com MONTEIRO371, que as parcerias público-

contornar o problema da incapacidade de investir do Poder Público no curto prazo, 

 

Registre-se que essa expectativa de recursos não é formada de modo 

arbitrário, mas com fundamento em critérios técnicos e econômicos372, aos quais 

está condicionada a abertura do processo licitatório para a contratação da parceria 

público-privada (Lei nº 11.079/04, artigo 10). Assim, nos termos do mesmo 

dispositivo legal, a concessão em regime de parceria público-privada depende de: 1) 

autorização da autoridade competente, fundamentada em estudo técnico que 

                                            
369 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos Serviços Públicos, 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2008, p. 664. 
370 TREVISAN, Antoninho Marmo; RAPOSO, Luís; PIVA, Luiz Guilherme. O papel dos fundos de 
pensão. CONEXÃO MIGALHAS: PPPs  Parcerias Público-Privadas, Campinas: Millennium, ano 1, 
nº 1, p. 81-85, 2005. 
371 MONTEIRO, Vera. Legislação de parceria público-privada no Brasil: aspectos fiscais desse novo 
modelo de contratação. In SUNDFELD, Carlos Ari (Coord.). Parcerias Público-Privadas, São Paulo: 
Malheiros, 2007, p. 80-113. 
372 Cf. CRETELLA NETO, José. Comentários à Lei das Parcerias Público-Privadas: PPPs, 2 ed. 
Rio de Janeiro: GZ Editora, 2010, p. 80. 



131 

demonstre a conveniência e a oportunidade da contratação na forma adotada, não 

afetação das metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias em 

vigor, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados 

pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa, e 

observância dos limites de endividamento e de contratação de operações de crédito 

pelo Poder concedente (inciso I); 2) elaboração de estimativa de impacto 

orçamentário-financeiro nos exercícios em que deva vigorar o contrato de parceria 

público-privada (inciso II); 3) declaração do ordenador da despesa de que as 

obrigações contraídas pela Administração Pública no decorrer do contrato são 

compatíveis com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e estão previstas na lei 

orçamentária anual (inciso III); 4) estimativa do fluxo de recursos públicos suficientes 

para o cumprimento, durante a vigência do contrato e por exercício financeiro, das 

obrigações contraídas pela Administração Pública (inciso IV). 

Em obra dedicada ao tema da tensão entre parcerias público-privadas e 

responsabilidade fiscal, VALLE373 escreve que o processo de decisão sobre a 

contratação de uma parceria transcorre em três etapas, partindo de um nível mais 

abstrato à análise do caso concreto, com a intervenção de participantes diversos, os 

quais, atuando no âmbito de suas respectivas competências, avaliam sob distintos 

critérios a harmonia dessa contratação com os parâmetros de gestão fiscal 

responsável, contribuindo para a legitimação da escolha. O processo tem seu 

primeiro momento na avaliação da possibilidade de execução de uma determinada 

-

econômica daquele segmento de serviços e mercado, bem como dos benefícios 

possíveis a favor da sociedade e, ainda, das expectativas que essa possa ter em 

determinado serviço, levam- jeções econômico-

financeiras aptas a serem submetidas à prova de adequação da gestão fiscal acorde 

com os parâmetros da LRF [Lei de Responsabilidade Fiscal  Lei Complementar nº 

da 

Administração Pública para a execução do serviço. Finalmente, procede-se à análise 

da adequação do modelo ao caso concreto, tomando-se por base os levantamentos 

realizados no segundo momento. 

                                            
373 VALLE, Vanice Lírio do. Parcerias Público-Privadas e Responsabilidade Fiscal: uma 
conciliação possível. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 88 e ss. 
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Respeitados esses passos, pode-se concluir que as parcerias público-

privadas mostram-se, de um lado, compatíveis com uma administração financeira 

responsável por parte do gestor público, e, de outro, economicamente realistas, 

tendo em vista a razoável possibilidade de aumento das receitas públicas como 

resultado de investimentos em infra-estruturas, habilitando a Administração Pública a 

arcar com as novas despesas contraídas. 

 

 

4.2.3 A repartição dos riscos nos empreendimentos de iniciativa público-
privada 

 

Na definição clássica de concessão de serviço público, firmou-se a idéia 

de que os riscos da atividade são assumidos exclusivamente pelo concessionário. 

Tal concepção reflete-se na definição legal do instituto, segundo a qual a delegação 

do serviço faz-se a quem demonstre capacidade para desempenhá- a 

 

PEREZ374 refuta essa concepção doutrinária e legal de transferência total 

de riscos ao concessionário e aponta que a mesma doutrina que a defende 

desenvolveu a teoria das áleas ordinária e extraordinária

ao concessionário os riscos ordinários do empreendimento, assim entendidos os 

riscos próprios do negócio, aos quais todo empresário está sujeito, e ao concedente 

os riscos extraordinários do empreendimento, isto é, aqueles decorrente de fatos 

alheios ao contrato, ligados à álea econômica (explicada pela teoria da imprevisão) 

ou à álea administrativa (relacionada às prerrogativas da Administração Pública). 

extraordinária, diante imprecisão de suas definições e da complexidade, longevidade 

e comutativida -se como uma solução 

                                            
374 PEREZ, Marcos Augusto. O risco no contrato de concessão de serviço público. Belo 
Horizonte: Fórum, 2006, p. 101 e ss. Para mais sobre a teoria das áleas ordinária e extraordinária, v. 
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública: concessão, permissão, 
franquia, terceirização, parceria público-privada e outras formas, 7 ed. Sâo Paulo: Atlas, 2009, p. 97-
106. 
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por demais simplista, inepta a solucionar muitos dos problemas relacionados ao 
375. 

MODESTO376 também dirige incisiva crítica à doutrina clássica e escreve 

que a concepção de risco total do concessionário 

 

sistematicamente, sem reflexão ou crítica) que um dado da ordem jurídica 
  conjunto 

de riscos que o concessionário deve suportar  e amplia ao máximo a 
proteção do concessionário em face da álea extraordinária (nas duas 
modalidades, álea administrativa e álea econômica), obrigando o Estado a 
assumir diversos riscos durante o contrato de concessão de serviço ou de 
obra pública. A teoria do fato do príncipe nos contratos de concessão, por 
exemplo, tem entre nós um alcance muito mais amplo que no Direito 
Francês: no Direito Brasileiro, de ordinário, o Estado cobre com 
exclusividade os desequilíbrios contratuais decorrentes de medidas gerais 
por ele impostas que afetem indistintamente toda a coletividade (como os 
tributos)  o que não ocorre, como regra, no Direito Francês. Por igual, entre 

-finan
tem sido extremamente generosa para o concessionário, pois diante de 
fatos imprevistos, excepcionais, que afetem a economia do contrato, tem-se 
invocado a responsabilidade integral do Estado pela cobertura destes 
riscos, enquanto no Direito Francês os prejuízos decorrentes de fatos 
imprevisíveis e anômalos (álea econômica) são partilhados entre o 
concedente e o concessionário. [...]. 

 

Sem descartar a importância do marco representado pela teoria das áleas 

ordinária e extraordinária, PEREZ377, mais uma vez, vê a necessidade de se avançar 

jurídica a quem contrata uma concessão e maior estabilidade econômica ao usuário 

ndo ele, tal necessidade tem gerado 

manifestações doutrinárias e legislativas, dentre as quais a Lei nº 11.079/04, 

instituidora das modalidades de parceria público-privadas, recebida com aplausos 

er regras explícitas de 

repartição de riscos. 

                                            
375 PEREZ, Marcos Augusto. O risco no contrato de concessão de serviço público. Belo 
Horizonte: Fórum, 2006, p. 101 e ss. 
376 MODESTO, Paulo. Reforma do Estado, formas de prestação de serviços ao público e parcerias 
público-

-privadas. In SUNDFELD, 
Carlos Ari (Coord.). Parcerias Público-Privadas, São Paulo: Malheiros, 2007, p.433-486, nota de 
rodapé. 
377 PEREZ, Marcos Augusto. O risco no contrato de concessão de serviço público. Belo 
Horizonte: Fórum, 2006, p. 101 e ss. 
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Com esta inovação, o direito positivo pátrio acompanha a tendência 

global, como, aliás, identifica o Livro Verde sobre o tema, que descreve como 

característica geral das parcerias público- ão dos riscos entre o 
378. 

Com efeito, o diploma legal de regência das novas modalidades de 

concessão do direito brasileiro (Lei nº 11.079/04), elaborado sob a influência dessa 

concepção contemporânea de parcerias público-privadas, fixa, como diretriz de sua 

repartição de riscos entre as partes, inclusive os referentes a caso fortuito, força 

 

Essas disposições levam MODESTO379 a declarar que a lei das parcerias 

público-  das concessões comuns e a 

considerá- -ajustados, 

de poucas páginas, que asseguram todas as garantias possíveis ao concessionário 

e deixam o Estado sem clareza sobre a extensão do risco efetivo assumido pelo 

 

Também sobre o assunto, ARAGÃO380 escreve que a disciplina das 

parcerias público- -

financeira diferente da tradicionalmente aplicável aos contratos administrativos em 

geral, 

modalidades de concessão sujeitam-

-

ídos elementos como previsão de demanda e de 

 

                                            
378 COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPÉIAS. Livro Verde sobre as parcerias público-
privadas e o direito comunitário em matéria de contratos públicos e concessões, COM (2004) 
327. Bruxelas, 2004. Disponível em <http://europa.eu/documentation/official-docs/green-papers/ 
index_pt.htm>. Acesso em 01 dez. 2011. 
379 MODESTO, Paulo. Reforma do Estado, formas de prestação de serviços ao público e parcerias 
público-

-privadas. In SUNDFELD, 
Carlos Ari (Coord.). Parcerias Público-Privadas, São Paulo: Malheiros, 2007, p.433-486, nota de 
rodapé. 
380 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos Serviços Públicos, 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2008, p. 708. 
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A busca por soluções para o problema dos riscos nas concessões recebe 

uma importante contribuição de AZEVEDO381, que ensina que o princípio da partilha 

de ris

complementa: 

 
Assim, a partilha não significa nem a transferência pura e simples da 
totalidade dos riscos do projecto para o parceiro privado, nem, 
necessariamente, da parte mais significativa, antes a atribuição de cada 
risco à parte que está em melhores condições para o gerir ou mitigar da 
forma mais econômica, uma vez que o que está em causa é o 
estabelecimento do quadro de transferência e partilha susceptível de 
proporcionar maiores ganhos de valor para o parceiro público, incluindo a 
relação qualidade-preço. 

 

Alinhando-se com esse pensamento, PINTO382 sustenta que a distribuição 

de riscos deve ser norteada pela busca da eficiência econômica e escreve: 

 
Se o Estado transfere ao particular riscos que poderia absorver melhor que 
o contratado, ele está, na verdade, pagando caro por um serviço de que não 
necessita. Por outro lado, ao transferir ao setor privado riscos que este pode 
gerenciar melhor, o Estado reduz seus custos e promove a eficiência 
econômica. 

 

Nessa ordem de idéias, o autor afirma que esta é a segunda função 

econômica das parcerias público-

Estado ao transferir para o setor privado tarefas e riscos que este pode executar ou 

contratual própria, que incentiva a redução de custos a longo prazo, sem perda de 

qualidade na prestaç  383. 

                                            
381 AZEVEDO, Maria Eduarda. As parcerias público-privadas: instrumento de uma nova 
governação pública. Coimbra: Almedina, 2009, p. 375-376. 
382 PINTO, Marcos Barbosa. A função econômica das parcerias público-privadas (PPPs). Revista de 
Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, Nova Série, ano XLIV, nº 140, p. 
139-147, outubro-dezembro/2005. A primeira função econômica das parcerias público-privadas, de 
atrair recursos privados para investimentos de interesse público, foi examinada no tópico anterior. 
383 PINTO, Marcos Barbosa. A função econômica das parcerias público-privadas (PPPs). Revista de 
Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, Nova Série, ano XLIV, nº 140, p. 
139-147, outubro-dezembro/2005. 
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PINTO384 prossegue relembrando que nas parcerias público-privadas a 

remuneração do parceiro privado não é vinculada à realização da obra em si, mas 

aos serviços que, previstos no projeto contratado, são prestados aos usuários ou ao 

Estado com base nessa obra. Este aspecto representa um fator de estímulo à 

eficiência, pois, se o particular conseguir reduzir os custos totais do projeto, seu 

lucro será maior. 

Entretanto, reconhecendo que esse fator sozinho não representa um 

grande diferencial em relação às concessões de obra pública, nas quais os 

particulares, pelo menos teoricamente, já buscam reduzir seus custos para aumentar 

o lucro ou sua competitividade na licitação, o mesmo autor acrescenta dois outros 

aspectos à sua análise, por força dos quais acredita que as parcerias público-

privadas superam as formas tradicionais de contratação pública na busca por 

eficiência. Em primeiro lugar, a admissibilidade, na disciplina das parcerias público-

privadas, de delegação da obra e, também, do respecti

os ganhos de eficiência nas PPPs sejam maiores que nas obras públicas, pois 

lugar, a garantia contra o comprometimento da qualidade da obra, na medida em 

devida ao p

manutenção e operação do serviço, cujos custos não podem ser reduzidos a ponto 

de comprometer sua qualidade da prestação, sob pena de reduzir a remuneração do 

prestador385. 

Amparado nessa argumentação, PINTO386 

delegação de atividades ao setor privado que gera a eficiência econômica nas 

PPPs. Esta decorre, na verdade, da transferência dos riscos e benefícios 

 

                                            
384 PINTO, Marcos Barbosa. A função econômica das parcerias público-privadas (PPPs). Revista de 
Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, Nova Série, ano XLIV, nº 140, p. 
139-147, outubro-dezembro/2005. 
385 PINTO, Marcos Barbosa. A função econômica das parcerias público-privadas (PPPs). Revista de 
Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, Nova Série, ano XLIV, nº 140, p. 
139-147, outubro-dezembro/2005. 
386 PINTO, Marcos Barbosa. A função econômica das parcerias público-privadas (PPPs). Revista de 
Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, Nova Série, ano XLIV, nº 140, p. 
139-147, outubro-dezembro/2005. 
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Vê-se, pois, que a repartição de riscos nas parcerias público-privadas tem 

por objetivo maior a otimização da alocação de recursos na produção de bens 

econômicos relevantes para a coletividade. Não se trata, portanto, de prestigiar o 

interesse estatal ou o interesse de particulares individualmente considerados, mas 

de melhor atender ao interesse público, em prol do qual devem atuar, em regime de 

colaboração, o Estado e o setor privado. Vista sob este prisma, a inovação trazida 

pela Lei nº 11.079/04 no tratamento dos riscos das concessões demonstra, a 

exemplo dos outros aspectos anteriormente estudados, que este instituto reflete as 

novas relações entre a Administração Pública e a sociedade contemporânea. 
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CONCLUSÃO 
 

A linha condutora da presente pesquisa adota como premissa a natureza 

econômica da prestação de serviço público, afastando-se, por conseguinte, da 

corrente dualista, que compreende atividade econômica e serviço público como 

conceitos distintos e reciprocamente excludentes. 

Caracterizando-se como o provimento de bens econômicos imateriais 

para a satisfação de necessidades humanas de relevância coletiva, os serviços 

públicos não integram uma categoria própria, dotada de autonomia conceitual, mas, 

antes disso, enquadram-se no conceito extrajurídico de atividade econômica, do 

qual se destacam apenas pelo fato de constitucionalmente terem sua titularidade 

atribuída ao Estado e o seu exercício submetido ao regime de direito público. Em 

outras palavras, o Estado, ao encarregar-se da prestação de determinados serviços 

rotulados de públicos, exerce uma atividade econômica que lhe foi cometida como 

resultado de uma decisão política. Não há, portanto, uma natureza jurídica própria 

dos serviços ditos públicos, capaz de manter a discussão sobre sua titularidade e o 

seu regime fora do debate político. 

s

está diretamente associada ao grau de intervenção do Estado na economia, em 

diferentes posturas sócio-político-econômicas, como, por exemplo, a do Estado 

liberal clássico e a do Estado do bem-estar social. 

A compreensão de serviço público como uma atividade econômica cuja 

titularidade é politicamente atribuída ao Estado permite conceber que este conceito 

 de serviço público  não o determina, mas, ao contrário, é determinado pelo 

debate político acerca da presença estatal no domínio econômico. 

Assim, qualquer discussão jurídica sobre a titularidade dos serviços 

públicos ou sobre a transferência de tais serviços para a iniciativa privada não pode 

desconsiderar o momento político do Estado, o qual, atualmente, é de redefinição do 

tamanho e das funções estatais. 

Há, pois, um movimento de redução da atuação estatal na execução 

direta de atividades econômicas e de ampliação de sua atuação como regulador dos 

diversos setores sócio-econômicos, tendo em vista que o modelo do bem-estar 

social, em crise, tornou-se incapaz de atender satisfatoriamente às expectativas 

sociais, não só por insuficiência financeira, mas também por fatores ideológicos e 
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políticos, uma vez que o excessivo intervencionismo estatal fez renascer na 

sociedade algumas aspirações do pensamento liberal. 

Nesse contexto desenvolve-se o princípio da subsidiariedade, não para 

restabelecer o liberalismo clássico, mas para aprimorar a ação estatal sob a égide 

do novo constitucionalismo, num esforço de equilibrar os princípios da solidariedade 

e da liberdade. Pela lógica da subsidiariedade, o Estado não deixa de intervir para 

assegurar o atendimento das necessidades sociais básicas, mas somente o faz 

quando os indivíduos, por si ou com o apoio dos grupos sociais menores, não 

conseguem satisfazer-se. E, mesmo assim, essa intervenção obedece a uma ordem 

de preferência, na qual a execução direta da atividade pelo Estado, substituindo as 

instituições de mercado, deve ser a última alternativa, precedida de medidas menos 

invasivas, como o estímulo, a orientação, a coordenação e a integração. 

Afirma-se, com isso, que o princípio da subsidiariedade traduz uma 

iniciativa bem sucedida de conciliação dos ideais de liberdade e justiça social, fruto 

de um momento da evolução social em que o homem reassume seu papel de centro 

da ordem jurídica e a sociedade, diferentemente daquela da metade do século 

passado, encontra-se de tal forma composta e organizada, que já não é possível 

para o Poder Público manter, sem graves conflitos, a postura estatizante e 

centralizadora que vigorou nos anos de fastígio do Estado do bem-estar social. 

A sociedade contemporânea é uma sociedade do conhecimento, plural, 

globalizada, participativa e competitiva, características que se refletem nas relações 

sociais com o Estado e seus órgãos, exigindo deles que se adaptem à nova 

realidade. A Administração Pública não escapa dessa exigência e vê-se também 

premida pela necessidade de estabelecer novos parâmetros de atuação, num 

cenário em que se defronta com a perda do monopólio do interesse público e com 

critérios mais rígidos de legitimação de sua gestão. 

Impõe-se, desse modo, que a Administração Pública acrescente à mera 

legalidade formal (própria da ultrapassada gestão pública burocrática), os 

parâmetros da legitimidade, da finalidade, da eficiência e do resultado, aproximando-

se da sociedade e assumindo os contornos da nova gestão pública ou gestão 

pública gerencial. 

Da combinação das características da sociedade contemporânea com os 

novos parâmetros de atuação da Administração Pública surge um novo perfil de 



140 

relação entre o Poder Público e o setor privado, marcado pela participação social e 

pelo consensualismo. 

Neste ponto, o processo de afirmação do Estado subsidiário, ensejando a 

redefinição das funções estatais e a transferência de serviços públicos  sem perda 

(ainda) de sua titularidade  para o setor privado, conjuga-se com o novo perfil da 

relação entre a Administração Pública e a sociedade, fazendo multiplicarem-se os 

acordos de colaboração entre os setores público e privado, sob formatos diversos. 

De logo, revigora-se o uso das concessões de serviço público 

(concessões comuns), que, no entanto, somente se mostram adequadas para 

serviços não essenciais (ainda que socialmente relevantes) e que, além disto, sejam 

individualizáveis e auto-sustentáveis econômica e financeiramente. Tratando-se de 

serviço essencial ao qual falte qualquer destas duas características, deve-se ter por 

inviável a concessão comum, dada a necessidade de o Estado, na observância de 

seu papel subsidiário, suprir a carência individual ou social relativa àquela prestação. 

Os convênios, os contratos de gestão e os termos de parceria, aqui 

tratados genericamente como acordos com o terceiro setor, apresentam-se também 

como importantes modalidades de colaboração entre a Administração Pública e a 

sociedade. Seu campo de aplicação, porém, é restrito aos serviços sociais, cabendo 

observar, ainda, que, em respeito aos critérios da contrapartida exigida da entidade 

privada e da vedação de rentabilidade do contrato, tais acordos não podem se 

resumir à mera oferta de serviço pela entidade privada em 

do Estado, sob pena de desvirtuarem-se e deslegitimarem-se. 

Considerados os campos de aplicação das concessões comuns e dos 

acordos com o terceiro setor, verifica-se que resta ainda uma gama de serviços 

passíveis de transferência ao setor privado, porém não abrangidos pelas 

possibilidades dessas duas categorias. Para tais casos, as parcerias público-

privadas, instituídas pela Lei nº 11.079/04 nas modalidades de concessões 

patrocinadas e concessões administrativas, surgem para compor o leque de opções 

da Administração Pública, preenchendo os lapsos deixados pelas outras figuras 

contratuais vistas. 

Nessa ordem de idéias, as concessões patrocinadas, caracterizadas 

como concessões de serviço público, precedidas ou não de obra pública, com 

expressa previsão da complementação da remuneração do parceiro privado pelo 

Estado (e, portanto, sem a polêmica e a insegurança jurídica que cercam as 
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concessões comuns subsidiadas com pagamentos diretos pelo Poder concedente 

ao concessionário), prestam-se adequadamente à delegação de serviços públicos 

essenciais e individualizáveis, porém, não auto-sustentáveis exclusivamente pelo 

pagamento de tarifas pelos usuários. 

Por sua vez, as concessões administrativas, caracterizadas como 

contratos de prestação de serviços integralmente custeados pelo Estado, 

envolvendo ou não a execução de obra ou o fornecimento e instalação de bens, 

prestam-se adequadamente ao provimento de serviços sociais ou de serviços 

públicos em que a cobrança de tarifas do usuário seja inviável, de forma que a 

contraprestação do Poder Público destina-se à remuneração do parceiro privado. 

Dado que, nos convênios, contratos de gestão e termos de parceria, é vedado à 

entidade privada obter renda proveniente da contraprestação do Poder Público, é 

neste aspecto que reside a diferença entre os acordos de colaboração com 

entidades do terceiro setor e as concessões patrocinadas. 

Isso posto, verifica-se que as parcerias público-privadas integram e 

complementam o rol de instrumentos de ação subsidiária do Estado, aplicando-se a 

hipóteses para as quais as concessões comuns e os acordos de colaboração com o 

terceiro setor não se mostram legítimos ou adequados, e fornecendo à 

Administração Pública mecanismos formais e juridicamente seguros para o 

provimento de infra-estruturas públicas e serviços públicos mediante a remuneração 

estatal, total ou parcial, de iniciativas privadas de interesse público, quando a 

sociedade não demonstra forças suficientes para fazê-lo por si só. 

Além dos nichos próprios de aplicação, que marcam as concessões 

patrocinadas e as concessões administrativas pelo que representam em termos de 

evolução da disciplina dos contratos administrativos no direito positivo pátrio, pode-

se constatar também que as duas modalidades de parceria público-privada inspiram-

se nas novas tendências globais das relações de colaboração entre a Administração 

Pública e a sociedade. 

Em sua concepção está presente o consensualismo, como resultado de 

uma Administração Pública que prefere o acordo de vontades das partes envolvidas 

ao uso do poder para impor sua autoridade, buscando a solução dos conflitos pela 

negociação e pelo contrato. Essa conduta também espelha um amadurecimento da 

sociedade e o seu desejo de participar das decisões administrativas, com o que 
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aumentam o intercâmbio e as chances de se encontrarem soluções mais eficientes 

para os problemas enfrentados. 

Observa-se também a presença da participação financeira da sociedade 

em investimentos de interesse público, com o que as parcerias público-privadas 

desempenham a importante função econômica de, sem violar direitos fundamentais 

de propriedade e da livre iniciativa, atrair recursos privados para o custeio de infra-

estruturas públicas e serviços públicos. Além de favorecer o crescimento econômico, 

com benefícios para toda a coletividade, essa cooperação público-privada, de um 

lado, melhora o fluxo de caixa do Estado, permitindo-lhe satisfazer mais demandas 

sociais básicas, e, de outro, atende a um anseio da sociedade por mais espaço de 

ação, permitindo-lhe explorar economicamente novas áreas, sem prejuízo dos 

objetivos estatais. 

Por fim, as parcerias público-privadas prevêem a repartição objetiva de 

riscos entre os parceiros público e privado, eliminando a concepção ilusória da 

transferência total dos riscos da atividade para o concessionário e, com ela, um foco 

de ônus indevidos para o Estado, pois, por força da teoria das áleas ordinárias e 

extraordinárias, o Poder concedente terminava por manter-se responsável por uma 

parcela dos riscos do serviço concedido, sem, no entanto, receber ou reter a parcela 

correspondente da remuneração. Com a partilha de riscos, em que estes são 

expressamente atribuídos a cada parceiro conforme a sua capacidade de gerenciá-

los ou assumi-los a um custo menor, o Direito Administrativo brasileiro aproveita a 

experiência internacional e dá mais um importante passo na busca por maior 

eficiência da Administração Pública. 

Ante tais observações, é possível afirmar ao final deste estudo que as 

parcerias público-privadas instituídas pela Lei nº 11.079/04 são manifestação do 

Estado subsidiário na experiência brasileira e refletem as novas relações entre a 

Administração Pública e a sociedade contemporânea na prática administrativa pátria. 



143 

REFERÊNCIAS 
 
ALMEIDA, Aline Paola C. B. Camara de. A remuneração nos contratos de PPP. In 
OSÓRIO, Fábio Medina; SOUTO, Marcos Juruena Villela (Coords.). Direito 
Administrativo: estudos em homenagem a Diogo de Figueiredo Moreira Neto. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 533-556. 
 
AMARAL, Gustavo. Direito, Escassez & Escolha: Critérios Jurídicos para Lidar com 
a Escassez de Recursos e as Decisões Trágicas, 2 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2010. 
 
ARAGÃO, Alexandre Santos de. A consensualidade no Direito Administrativo: 
acordos regulatórios e contratos administrativos. Revista de Direito de Estado 
(RDE), ano 1, n. 1, p. 155-173, jan/mar 2006. 
 

hemenêutica do Direito Público contemporâneo. In SARMENTO, Daniel (Org.). 
Interesses Públicos versus Interesses Privados: desconstruindo o princípio da 
supremacia do interesse público. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p 1-22. 
 
______. Direito dos Serviços Públicos, 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. 
 
______. O conceito de serviços públicos no Direito Constitucional brasileiro. Revista 
Eletrônica de Direito Administrativo Econômico (REDAE), Salvador, nº 17, 
fevereiro/março/abril, 2009. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com.br/ 
redae.asp>. Acesso em: 26 fev. 2011. 
 
ARAÚJO, Valter Shuenquener. Parcerias Público-Privadas: breve panorama da lei 
federal nº 11.079 de 30/12/2004. In OSÓRIO, Fábio Medina; SOUTO, Marcos 
Juruena Villela (Coords.). Direito Administrativo: estudos em homenagem a Diogo 
de Figueiredo Moreira Neto. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 733-751. 
 
AZEVEDO, Maria Eduarda. As parcerias público-privadas: instrumento de uma 
nova governação pública. Coimbra: Almedina, 2009. 
 
BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Natureza e regime jurídico das 
autarquias. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1968. 
 
______. Prestação de serviços públicos e administração indireta: concessão e 
permissão de serviço público, autarquias, sociedades de economia mista, empresas 
públicas, fundações governamentais, 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983. 
 
______. Curso de Direito Administrativo, 17 ed. rev. e atual. São Paulo: 
Malheiros, 2004. 
 
BARACHO, José Alfredo de Oliveira. O princípio de subsidiariedade: conceito e 
evolução. Belo Horizonte: Movimento Editorial Faculdade de Direito da UFMG, 1995. 
 



144 

BENJÓ, Isaac. Parcerias Público-Privadas: alternativa para financiamento de infra-
estruturas. Revista JurisPoiesis: Revista do Curso de Direito da Universidade 
Estácio de Sá, Rio de Janeiro, ano 9, n. 9, p. 133-137, jan. 2006. 
 
BENTO XVI, Papa. Caritas in Veritate, 2009. Disponível em <http://www.vatican.va/ 
holy_father/benedict_xvi/encyclicals/index_po.htm >. Acesso em 25 jun. 2011. 
 
BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: direitos 
fundamentais, democracia e constitucionalização, 2 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 
2008. 
 
BOBBIO, Norberto. Estado, Governo, Sociedade: para uma teoria geral da política, 
trad. Marco Aurélio Nogueira, 15 ed. São Paulo: Paz e Terra, 2009. Tradução de: 
Stato, Governo, Società: per una teoria generale della politica. 
 
BORGES, André. Ética burocrática, mercado e ideologia administrativa: contradições 
da resposta conservadora à "crise de caráter" do Estado. Dados, Rio de Janeiro, v. 
43, nº 1, 2000. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext& 
pid=S0011-52582000000100004&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 15 nov. 2011. 
 
BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Construindo o Estado republicano: democracia 
e reforma da gestão pública, trad. Maria Cristina Godoy. Rio de Janeiro: Editora 
FGV, 2009. Tradução de: Democracy and public management reform: building the 
republican state. Oxford: Oxford University Press, 2004. 
 
BONAVIDES, Paulo. Do Estado liberal ao Estado social, 9 ed. São Paulo: 
Malheiros, 2009. 
 
BULGARELLI, Waldirio. Tratado de Direito Empresarial, 2 ed. São Paulo: Atlas, 
1995. 
 
CABRAL, Nazaré da Costa. As parcerias público-privadas. Coimbra: Almedina, 
2009. 
 
CANEN, Dóris; PEIXINHO, Manoel Messias. Parcerias da Administração Pública 
com a iniciativa privada como forma de garantir direitos fundamentais. In XIX 
ENCONTRO NACIONAL DO CONPEDI, 2010, Fortaleza. Anais eletrônicos, 
Fortaleza, 2010. Disponível em <http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/ 
anais/fortaleza/3233.pdf>. Acesso em 14 nov. 2011. 
 
CARRASQUEIRA, Simone de Almeida. Revistando o regime jurídico das empresas 
estatais prestadoras de serviço público. In SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito 
Administrativo Empresarial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 255-328. 
 
CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas, v. 4, t. I. 
São Paulo: Saraiva, 1998. 
 
CASSESE, Sabino. A Crise do Estado, trad. Ilse Paschoal Moreira e Fernanda 
Landucci Ortale. Campinas: Saberes, 2010. Tradução de: La crisi dello Stato. 
 



145 

CHEVALLIER, Jacques. O Estado Pós-Moderno, trad. Marçal Justen Filho. Belo 
-moderne, 3e éd. 

 
COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPÉIAS. Livro Verde sobre as parcerias 
público-privadas e o direito comunitário em matéria de contratos públicos e 
concessões, COM (2004) 327. Bruxelas, 2004. Disponível em <http://europa.eu/ 
documentation/official-docs/green-papers/index_pt.htm>. Acesso em 01 dez. 2011. 
 
COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos, 7 ed. 
rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2010. 
 
CRETELLA JÚNIOR, José. Conceito moderno do serviço público. Separata da 
Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, ano 
LXI, fascículo II. Revista dos Tribunais, 1966. 
 
CRETELLA NETO, José. Comentários à Lei das Parcerias Público-Privadas: 
PPPs, 2 ed. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2010. 
 
CROZIER, Michel. Estado modesto, Estado moderno: estratégia para uma outra 
mudança, trad. J. M. Vilar de Queiroz. Brasília: Fundação Centro de Formação do 
Servidor Público  FUNCEP, 1989. Tradução de: État modeste, État moderne: 
stratégie pour un autre chamgement, 1ère éd. 
 
DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado, 28 ed. São 
Paulo: Saraiva, 2009. 
 
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública: concessão, 
permissão, franquia, terceirização, parceria público-privada e outras formas, 7 ed. 
Sâo Paulo: Atlas, 2009. 
 
DRUCKER, Peter Ferdinand. A sociedade pós-capitalista, 3 ed., trad. Nivaldo 
Montingelli Jr. São Paulo: Pioneira, 1993. Tradução de: Post-Capitalist Society. 
 
FALCÃO, Joaquim et al. (Orgs.). Novas parcerias entre os setores público e 
privado, v. 1. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2011. 
 
GABARDO, Emerson. Interesse público e subsidiariedade: o Estado e a 
sociedade civil para além do bem e do mal. Belo Horizonte: Fórum, 2009. 
 
GONÇALVES, Vania Mara Nascimento. Estado, sociedade civil e princípio da 
subsidiariedade na era da globalização. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. 
 
GOYARD-FABRE, Simone. Os princípios filosóficos do direito político moderno, 
trad. Irene A. Paternot. São Paulo: Martins Fontes, 1999. Tradução de: Les principes 
philosophiques du droit politique moderne. 
 
GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988, 13 ed. São 
Paulo: Malheiros, 2008. 
 



146 

GREMAUD, Amaury Patrick et al. Manual de Economia, 4 ed. São Paulo: Saraiva, 
2003. 
 
GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. O Serviço Público e a Constituição Brasileira 
de 1988. São Paulo: Malheiros, 2003. 
 
______. Teoria dos Serviços Públicos e sua Transformação. In SUNDFELD, Carlos 
Ari (Coord.). Direito Administrativo Econômico. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 39-
71. 
 
GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Concessão de serviço público: a viabilidade de 
tarifação dos serviços públicos de fruição obrigatória. Revista Eletrônica de Direito 
Administrativo Econômico (REDAE), Salvador, nº 19, agosto/setembro/outubro, 
2009. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com.br/redae.asp>. Acesso em: 
22 out. 2011. 
 
HABERMAS, Jürgen. Mudança estrutural da esfera pública: investigações quanto 
a uma categoria da sociedade burguesa, 2 ed., trad. Flávio R. Kothe. Rio de Janeiro: 
Tempo Brasileiro, 2003. Tradução de: Strukturwandel der öftentlichkeit. 
 
HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua 
Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. 
 
JOÃO PAULO II, Papa. Centesimus Annus, 1991. Disponível em 
<http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/index_po.htm>. Acesso 
em 25 jun. 2011. 
 
JOÃO XXIII, Papa. Mater et Magistra, 1961. Disponível em <http://www.vatican.va/ 
holy_father/john_xxiii/encyclicals/index_po.htm>. Acesso em 25 jun. 2011. 
 
______. Pacem in Terris, 1963. Disponível em <http://www.vatican.va/holy_father/ 
john_xxiii/encyclicals/index_po.htm>. Acesso em 25 jun. 2011. 
 
JUSTEN FILHO, Marçal. O Regime Jurídico das Empresas Estatais e a Distinção 

Revista de Direito do Estado, Rio 
de Janeiro, nº 1, janeiro/março 2006, p. 119-135. 
 
LEAL, Rogério Gesta. Estado, Administração Pública e Sociedade: novos 
paradigmas. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006. 
 
LEÃO XXIII, Papa. Rerum Novarum, 1891. Disponível em <http://www.vatican.va/ 
holy_father/leo_xiii/encyclicals/index_po.htm>. Acesso em 25 jun. 2011. 
 
LEFTWICH, Richard H. O sistema de preços e a alocação de recursos, 7 ed, trad. 
Maria Tereza de Oliveira Audi. São Paulo: Pioneira, 1991, p. 2. Tradução de: The 
price system & resource allocation. 
 
LIPPMANN, Walter. A reconstrução da sociedade, trad. de Neil R. da Silva. Belo 
Horizonte: Itatiaia, 1961. Tradução de: The Good Society. 
 



147 

MANKIW, N. Gregory. Introdução à Economia: princípios de micro e 
macroeconomia, trad. Maria José Cyhlar Monteiro. Rio de Janeiro: Campus, 1999. 
Tradução de: Principles of Economics. 
 
MANUEL, Trevor apud SADKA, Efraim. Public-Private Partnerships: A Public 
Economics Perspective. IMF Working Paper, 2006. Disponível em 
<http://ssrn.com/abstract=901868>. Acesso em 03 jan. 2012. 
 
MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. A Nova Regulamentação dos Serviços 
Públicos. Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico, Salvador, nº 
1, fevereiro, 2005. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com.br>. Acesso em: 
04 mar. 2011. 
 
MARSHALL, Alfred. Principles of Economics. London: Macmillan, 1920. Também 
disponível em <http://www.econlib.org/library/Marshall/marP.html>. Acesso em: 12 
fev.2011. 
 
MARTINS, Ives Gandra da Silva. O Regime Jurídico dos Serviços Públicos na 
Ordem Econômica. FMU Direito: Revista do Curso de Direito do Centro Universitário 
das Faculdades Metropolitanas Unidas, ano XV, nº 23, 2001, p. 13-18. 
 
MEDAUAR, Odete. O Direito Administrativo em evolução. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1992. 
 
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 24 ed. atual. por 
Eurico de Andrade Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho. 
São Paulo: Malheiros, 1999. 
 
MILL, John Stuart. Ensaio Sobre a Liberdade, trad. Rita de Cássia Gondim Neiva. 
São Paulo: Escala, 2006. Tradução de: On Liberty, 1859. 
 
MINORI, Alan Fernandes; COUTINHO, Ana Luisa Celino. Breve análise social e 
jurídica do terceiro setor no Brasil. In XIX ENCONTRO NACIONAL DO CONPEDI, 
2010, Fortaleza. Anais eletrônicos, Fortaleza, 2010. Disponível em 
<http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/fortaleza/3233.pdf>. Acesso em 
14 nov. 2011. 
 
MODESTO, Paulo. As fundações estatais de direito privado e o debate sobre a nova 
estrutura orgânica da Administração Pública. Revista Eletrônica sobre a Reforma 
do Estado (RERE), Salvador, nº 14, junho/julho/agosto, 2008. Disponível em 
<http://www.direitodoestado.com.br>. Acesso em 13 nov. 2011. 
 
______. Reforma do Estado, formas de prestação de serviços ao público e parcerias 
público-

parcerias público-privadas. In SUNDFELD, Carlos Ari (Coord.). Parcerias Público-
Privadas, São Paulo: Malheiros, 2007, p.433-486. 
 



148 

______. Reforma do marco legal do terceiro setor no Brasil. Revista Eletrônica 
sobre a Reforma do Estado (RERE), Salvador, nº 5, março/abril/maio, 2006. 
Disponível em <http://www.direitodoestado.com.br>. Acesso em 12 nov. 2011. 
 
MONTEIRO, Vera. Legislação de parceria público-privada no Brasil: aspectos fiscais 
desse novo modelo de contratação. In SUNDFELD, Carlos Ari (Coord.). Parcerias 
Público-Privadas, São Paulo: Malheiros, 2007, p. 80-113. 
 
MOREIRA, Egon Bockmann. O Direito Administrativo Contemporâneo e a 
Intervenção do Estado na Ordem Econômica. Revista Eletrônica de Direito 
Administrivo Econômico (REDAE), Salvador, nº 10, maio/junho/julho, 2007. 
Disponível em <http://www.direitodoestado.com.br/redae.asp>. Acesso em 23 mar. 
2011. 
 
MOREIRA, Vital. Os serviços públicos tradicionais sob o impacto da União Europeia. 
Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico (REDAE). Salvador, nº 
19, agosto/setembro/outubro, 2009. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com 
/revista/REDAE-19-AGOSTO-2009-VITAL-MOREIRA.pdf>. Acesso em: 07 mar. 
2011. 
 
MOREIRA NETO. Diogo de Figueiredo. Sociedade, Estado e Administração 
Pública: prospectivas visando ao realinhamento constitucional brasileiro. Rio de 
Janeiro: Topbooks, 1995. 
 
______. Curso de Direito Administrativo, 11 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997. 
 
______. Mutações nos Serviços Públicos. Revista Eletrônica de Direito 
Administrativo Econômico, Salvador, nº 1, fevereiro, 2005. Disponível em: 
<http://www.direitodoestado.com.br>. Acesso em: 26 fev. 2011. 
 
______. O novo papel do Estado na economia. Revista de Direito Administrativo. 
Rio de Janeiro, nº 241, p. 1-19, jul./set. 2005. 
 
______. Políticas públicas e parcerias: juridicidade, flexibilidade negocial e tipicidade 
na administração consensual. Revista de Direito do Estado (RDE), ano 1, n. 1, p. 
105-117, jan/mar 2006. 
 
______. Quatro paradigmas do direito administrativo pós-moderno: 
legitimidade, finalidade, eficiência, resultados. Belo Horizonte: Fórum, 2008. 
 
OLIVEIRA, Fábio Corrêa Souza de. Morte e Vida da Constituição Dirigente. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2010. 
 
OLIVEIRA, Gustavo Justino de. Contrato de gestão. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2008. 
 
OLIVEIRA, Gustavo Justino de. Governança Pública e parcerias do Estado: a 
relevância dos acordos administrativos para a nova gestão pública. Revista 
Brasileira de Direito Público (RBDP), Belo Horizonte, ano 6, n. 23, p. 137-144, 
out./dez. 2008. 



149 

 
ORTIZ, Gaspar Ariño. Empresa Pública, Empresa Privada, Empresa de Interés 
General: lecciones retrospectivas, de las que algo se puede aprender. Cizur Menor: 
Aranzadi, 2007. 
 
PEIXINHO, Manoel Messias. As parcerias público-privadas no direito estrangeiro e 
no Brasil: instrumentos de concretização de políticas públicas e de direitos 
fundamentais. In PEIXINHO, Manoel Messias; CANEN, Dóris (Coords.). Marco 
Regulatório das Parcerias Público-Privadas no Direito Brasileiro. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 1-51. 
 
PEREIRA, Cesar A. Guimarães. A posição dos usuários e a estipulação da 
remuneração por serviços públicos. Revista Eletrônica de Direito Administrativo 
Econômico (REDAE), Salvador, nº 12, novembro/dezembro/janeiro, 2008. 
Disponível em: <http://www.direitodoestado.com.br/redae.asp>. Acesso em: 30 out. 
2011. 
 
PEREZ, Marcos Augusto. O risco no contrato de concessão de serviço público. 
Belo Horizonte: Fórum, 2006. 
 
PINTO, Marcos Barbosa. A função econômica das parcerias público-privadas 
(PPPs). Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São 
Paulo, Nova Série, ano XLIV, nº 140, p. 139-147, outubro-dezembro/2005. 
 
PINTO JÚNIOR, Mário Engler. Empresa estatal: função econômica e dilemas 
societários. São Paulo: Atlas, 2010. 
 
PIO XI, Papa. Quadragesimo Anno, 1931. Disponível em <http://www.vatican.va/ 
holy_father/pius_xi/encyclicals/index_po.htm>. Acesso em 25 jun. 2011. 
 
ROBBINS, Lionel. An essay on the nature and significance of Economic 
Science, 2nd ed. revised and extended. London: Macmillan, 1945. Também 
disponível em: <http://mises.org/books/robbinsessay2.pdf>. Acesso em: 13 fev. 
2011. 
 
ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à Economia, 20 ed. São Paulo: Atlas, 2006. 
 
SAMUELSON, Paul Anthony. Economics, 9 ed. Tokyo: McGraw-Hill Kogakusha, 
c1973. 
 
SARMENTO, Daniel. Interesses públicos vs. interesses privados na perspectiva da 
Teoria e da Filosofia Constitucional. In SARMENTO, Daniel (Org.). Interesses 
Públicos versus Interesses Privados: desconstruindo o princípio da supremacia 
do interesse público. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 23-116. 
 
SARMENTO, Daniel (Org.). Interesses Públicos versus Interesses Privados: 
desconstruindo o princípio da supremacia do interesse público. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2007. 
 



150 

SILVA, João Nuno Calvão da. Mercado e Estado: serviços de interesse económico 
geral. Coimbra: Almedina, 2008. 
 
SOUTO, Marcos Juruena Villela. Desestatização, Privatização, Concessões e 
Terceirizações. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1997. 
 
SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito Administrativo das Concessões: 
Concessões, Terceirizações, Convênios, Consórcios e Acordos, Outras Formas de 
Gestão Associada. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. 
 
______. Direito Administrativo das Parcerias. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. 
 
______. Parceria do mercado com o Estado. In OSÓRIO, Fábio Medina; SOUTO, 
Marcos Juruena Villela (Coords.). Direito Administrativo: estudos em homenagem 
a Diogo de Figueiredo Moreira Neto. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 697-721. 
 
STRECK, Lenio Luiz; BOLZAN DE MORAIS, José Luis. Ciência Política e Teoria 
do Estado, 7 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. 
 
SUNDFELD, Carlos Ari. Fundamentos de Direito Público, 3 ed. São Paulo: 
Malheiros, 1998. 
 
______. A administração Pública na Era do Direito Global. In SUNDFELD, Carlos 
Ari; VIEIRA, Oscar Vilhena (Coords.). Direito Global. São Paulo: Max Limonad, 
1999, p. 157-168. 
 
______. Guia Jurídico das Parcerias Público-Privadas. In SUNDFELD, Carlos Ari 
(Coord.). Parcerias Público-Privadas, São Paulo: Malheiros, 2007. 
 
SZTAJN, Rachel. Direito e Economia. Revista de Direito Mercantil, Industrial, 
Econômico e Financeiro, São Paulo, Nova Série, ano XLV, nº 144, p. 221-235, 
outubro-dezembro de 2006. 
 
TAVARES, André Ramos. O Direito Administrativo no Estado Mínimo. In CARDOZO, 
José Eduardo Martins; QUEIROZ, João Eduardo Lopes e SANTOS, Márcia 
Walquíria Batista dos (Orgs.). Curso de Direito Administrativo Econômico, v. I. 
São Paulo: Malheiros, 2006, p. 101-126. 
 
______. A Intervenção do Estado no Domínio Econômico. In CARDOZO, José 
Eduardo Martins; QUEIROZ, João Eduardo Lopes e SANTOS, Márcia Walquíria 
Batista dos (Orgs.). Curso de Direito Administrativo Econômico, v. II. São Paulo: 
Malheiros, 2006, p. 173-218. 
 
TORRES, Ricardo Lobo. O direito ao mínimo existencial. Rio de Janeiro: Renovar, 
2009. 
 
TORRES, Silvia Faber. O princípio da subsidiariedade no direito público 
contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. 
 



151 

TOURINHO, Rita. Terceiro setor no ordenamento jurídico brasileiro: constatações e 
expectativas. Revista Eletrônica sobre a Reforma do Estado (RERE), Salvador, nº 
24, janeiro/fevereiro/março, 2011. Disponível em <http://www.direitodoestado.com. 
br>. Acesso em 12 nov. 2011. 
 
TREVISAN, Antoninho Marmo; RAPOSO, Luís; PIVA, Luiz Guilherme. O papel dos 
fundos de pensão. CONEXÃO MIGALHAS: PPPs  Parcerias Público-Privadas, 
Campinas: Millennium, ano 1, nº 1, p. 81-85, 2005. 
 
VALLE, Vanice Lírio do. Parcerias Público-Privadas e Responsabilidade Fiscal: 
uma conciliação possível. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. 
 
WONNACOTT, Paul; WONNACOTT, Ronald. Economia, 2 ed., trad. e revisão 
técnica Celso Seiji Gondo, Antonio Martins Cortada, Jayme Fonseca Francisco Jr. 
São Paulo: Makron Books, 1994. Tradução de: Economics. 


