
DIREITO

ADMINISTRATIVO

Prof.  Denis França

Serviços Públicos

Conceito e classificação dos Serviços Públicos



Conceito de Serviços Públicos

 Fundamentos:

• Os serviços prestados pelo Estado variam com o tempo.

• Nem toda a atuação estatal é prestação de um serviço público.

• Devem estar presentes três elementos:

 Substrato material: utilidade pública a ser usufruída pelo 
particular.

 Substrato formal: atividade regida pelo Direito Público.

 Substrato pessoal: atividade prestada pelo Estado, ainda que 
indiretamente.



Conceito de Serviços Públicos

 Conceito de Maria Sylvia Zanella di Pietro:

“Serviço público é toda atividade material que a lei atribui ao
Estado para que exerça diretamente ou por meio de seus
delegados, com o objetivo de satisfazer concretamente às
necessidades coletivas, sob o regime jurídico total ou
parcialmente público”.
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 Portanto, não são serviços públicos:

• Poder de polícia: o Estado limita o exercício de liberdades e 
direitos, e não oferece utilidades.

• Intervenção do Estado na atividade econômica: são 
atividades regidas pelo direito privado e que não tem por 
objetivo oferecer utilidade, mas atender a relevante interesse 
coletivo etc.

• Obras públicas: ainda que feita para a futura prestação de 
um serviço, enquanto for obra não há nenhuma comodidade a 
ser usufruída pela população.



Classificação dos Serviços Públicos

 Quanto aos destinatários:

• Individuais: ou uti singuli podem receber uma mensuração
individualizada sobre o seu consumo, de acordo com cada
usuário individualmente, como é o caso do serviço de energia
elétrica, podendo ser remunerados por taxa ou tarifa.

• Universais: ou uti universi, em que não é possível medir
quanto cada pessoa usa, não podendo a respectiva cobrança
se basear no consumo individual. É o caso do serviço de
iluminação pública, por exemplo.
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• Súmula 670/STF: O serviço de iluminação pública não pode
ser remunerado mediante taxa.

• Súmula Vinculante nº 19: A taxa cobrada exclusivamente
em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e
tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de
imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal.
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 Quanto à possibilidade de delegação:

• Próprios: são os serviços que o Estado deve prestar, sendo
alguns deles delegáveis para os particulares e outros não.

• Impróprios: são serviços podem ser prestados por
particulares independentemente de delegação do Estado,
embora o Estado também tenha o dever de prestar. É o caso
da saúde e da educação.
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 Quanto ao modo de execução:

• Direta: é a própria administração pública direta que presta o
serviço.

• Execução indireta: há delegação, seja a particulares para os
quais é terceirizada a realização da atividade por meio de
concessões, permissões e autorizações, seja a outorga da
atividade a ente da administração indireta.


