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Le service public a été en effet erige en France à la 
hauteur d’un véritale mythe, c’est-à-dire une de ces images 

fondatrices, polarisant les croyances et condensant les 
affets, sur lesquelles prend appui l’identité collective. 

(CHEVALLIER, Jacques. Le Service Public, 8a edição, 
Paris: puf, 2010, p. 3) 

 

 

(...) en el contexto de la reforma constitucional y 
estatutaria y a la luz de la experiencia del processo de 

construcción del Estado autonómico es imperativo: (...) 
Recuperar la unidade del doble orden constitucional 

organizativo y sustantivo: el Estado constituido no tiene 
entidad por sí mismo sino em cuanto instrumento cultural 

idóneo para la realización pemanente del orden sustantivo 
constitucional. Éste es la formalización jurídica del 

proyecto de convivencia, del proyecto común 
“constituido”, es decir, de la unidad política, social y 

jurídica del Estado 

(ALFONSO, Luciano Parejo. Crisis y Renovación en el 
Derecho Público, Lima: Palestra, 2008, p. 38) 
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II 

RESUMO 

 

A noção de serviço público, desde sua incorporação ao direito brasileiro, na primeira 

metade do século XX, sofreu profundas alterações. A atividade privativa do Estado, 

destinada à satisfação de necessidades coletivas e sujeita a um regime jurídico especial de 

direito público passa a ser questionada e desafiada por uma lógica de mercado cada vez 

mais crescente da qual decorre um anseio cada vez maior pela abertura dos mercados e 

pela eliminação de monopólios e privilégios. O serviço público como atividade 

exclusivamente estatal tem que ser revisto. Contudo, não tem que ser revisto para sua 

extinção. Tem que sê-lo para sua adequação, a qual deve ser empreendida em face do atual 

conteúdo da Constituição Federal de 1988. Na esteira do constitucionalismo da segunda 

metade do século XX, a carta constitucional brasileira foi farta na criação de direitos aos 

cidadãos. Nessa óptica, assegurou o direito fundamental da livre iniciativa e instituiu o 

princípio constitucional da livre concorrência, o que não pode passar despercebido no 

processo de revisão dos serviços públicos. O acesso de particulares às atividades 

constituídas como serviços públicos passa a ser cada vez mais constante, sob o pálio dos 

mais diversos regimes e instrumentos jurídicos. Como resultado, deve se procurar quais os 

contornos atuais do serviço público, quais os impactos do regime concorrencial sobre sua 

essência e quais os instrumentos que devem ser manejados pelo direito administrativo para 

superar os efeitos desses impactos. É esse, com precisão, o objetivo da presente tese. 
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III 

ABSTRACT 

 

The concept of public service has been through deep changes since its incorporation in 

Brazilian law system. The monopolistic activity of the State, aiming at satisfying social 

necessities and subject to a special public law regime is nowadays questioned and 

challenged by a rising market oriented logic that gives rise to the desire of a complete 

market opening and the elimination of monopolies and privileges. The public service must 

be revisited and reviewed. However, it must not be revisited to be extinguished. It must be 

revisited to become more accurate and adequate in view of the content of the Federal 

Constitution of 1988. In accordance with the constitutionalism of the second half of the 

20th Century, the Brazilian Constitution created in favor of the citizens a considerable list 

of fundamental rights. In this perspective, it guaranteed the fundamental right of freedom 

of profession and created the constitutional principle of the free competition, what must 

have impacts upon the concept of public service. The accessibility of third private parties 

to the development of activities of public services is each day more common, under the 

protection of several legal instruments and legal regimes. As a result, the current 

configuration of the public service must be investigated, as well as the impacts of the 

competition thereon and the instruments that must be managed by the administrative law to 

mitigate the results of such impacts. This investigation is precisely the scope of this 

dissertation. 
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IV 

ZUSAMMENFASSUNG 

 

Der Begriff von öffentlichen Aufgaben hat sich verändert, seitdem er im brasilienischem 

Recht eingeschlossen wude. Die monopolistische Tätigkeit des Staats, die die Versorgung 

von Notwendigkeiten der Leute unter einem besoderen Recht sich richtet, ist durch eine 

Marketorientierung fraglich geworden. Die öffentliche Aufgabe als Staatsmonopol muss 

angesichts des neuen Inhalts der Verfassung gezeichnet werden. Im Zusammenhang der 

Verfassungen der zweiten Hafte des 20. Jahrhunderts siet die brasilianische Verfassung 

vom 1988 eine lange Reihe von Grundrechten vor. Zwischen diesen Grundrechten hat die 

Verfassung die Gewerbfreiheit und den freien Wettbewerb gesichert, die den Inhalt des 

Begriffs von öffentlichen Aufgaben einflüssen müssen. Der Zugang von wirtschaftlichen 

Akteuren zu den Tätigkeiten, die öffentliche Aufgaben sind, ist erlaubt und oft, unter dem 

Schutz von verschiedenen Rechtstitel und Rechtsinstrumenten. Als Ergebnis müssen die 

Juristen den Grenzen und den Inhalt des Begriffs von öffentlichen Aufgaben und die 

richtige Verwaltungrechtsinstrumente dafür suchen, damit die öffentliche Aufgaben 

heutzutag ihres Ziel erreichen können. Diese Suche ist das Ziel dieser Doktorarbeit. 

 



 
 

 
 

INTRODUÇÃO 

 

OBJETO DE PESQUISA DA TESE 

 O objeto de pesquisa desta tese é a nova configuração do serviço público prestado 

em regime de competição e os desafios que daí advêm para o direito administrativo. Em 

vista do disposto nas normas regentes de tal serviço no Brasil, desde o artigo 175 da 

Constituição Federal, até as normas infralegais que se aplicam às diversas atividades 

consideradas serviço público, é possível constatar que a noção de serviço público não mais 

corresponde àquela apresentada pela doutrina mais tradicional. Em primeiro lugar, porque 

os serviços públicos devem ser vistos como direitos dos cidadãos e não como atividades 

pertencentes ao Estado. E, em segundo lugar, porque a forma de prestação desses serviços 

passou e vem passando por uma série de reestruturações. 

Com os processos de liberalização e privatização ocorridos no Brasil a partir da 

segunda metade da década de 1990, mesmo atividades desde sempre prestadas em regime 

de exclusividade pelo Estado, ou por seus delegatários, sofreram processos de 

desmonopolização1, em virtude dos quais passaram a ser prestadas em regime de 

competição entre uma pluralidade de agentes. 

Ademais, sempre, em maior ou menor medida, houve atividades que, embora 

constituídas serviços públicos, tiveram acesso garantido por diversos agentes econômicos 

com e sem pluralidade de regimes jurídicos (como os serviços de transporte de 

passageiros). Via de conseqüência, muitos desses serviços têm, há muito, sua oferta aos 

usuários pautada por um regime de competição (exemplo, o serviço de distribuição de gás 

natural canalizado sempre competiu com a atividade de distribuição de gás em botijões). 

Com isso, ou foi a noção de serviço público posta em xeque, ou foi simplesmente 

negada pela doutrina a realidade competitiva e regida por normas de mercado dos serviços 

                                                 
1 O termo desmopolização é comum na doutrina alemã em comentário às atividades liberalizadas por força 
do direito comunitário europeu, que passaram por uma significativa mudança de regime a partir da década de 
1990 (veja, neste sentido, a exposição de motivos da Segunda Lei de Regulação do Setor Energético Alemã 
(Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Neureguliergung des Energiewirstchafts, Drucksache 613/04, Berlim: 
2004, p. 1-2), bem como BÜDENBENDER, Ulrich. Die Ausgestaltung des Regulierungskonzeptes für die 
Elektrizitäts- und Gaswirtschaft. Recht der Energiewirtschaft nº. 12/2004, dezembro de 2004, Colônia: Carl 
Heymanns, p. 284-292). Aqui, utilizamos o mesmo termo, pois contempla processo muito semelhante ao 
ocorrido em diversos setores no Brasil, nos quais a unicidade de agente prestador (monopólio) passou a haver 
uma pluralidade de agentes sujeitos a diversos regimes jurídicos. 



   
 

_______________________________________________________________________ 
 

2 

públicos. Dizendo com outros termos: ou propugnou-se uma sucumbência da noção de 

serviço público, ou, de forma mais simplista e comum entre a doutrina brasileira, negou-se 

a realidade subjacente, conferindo-se aos serviços públicos características não existentes na 

prática. 

A razão para tanto decorre de uma visão doutrinária segundo a qual, em linhas 

gerais, os serviços públicos, de forma inerente e necessária, implicam uma restrição ao 

direito fundamental da livre iniciativa e ao princípio da livre concorrência. Segundo a 

doutrina mais tradicional, uma atividade, quando constituída serviço público, ocasiona uma 

restrição ao direito fundamental de livre iniciativa dos agentes econômicos por constituir 

exclusividade do Estado e, por conseguinte, uma restrição ao princípio da livre 

concorrência.2 

Essa situação seria devida a uma titularidade estatal (publicatio), segundo a qual as 

atividades consideradas serviços públicos constituíram um campo de atuação exclusivo do 

Estado ou daqueles a lhe fazer as vezes com amparo em instrumentos de delegação 

(concessão ou permissão), cabíveis de acordo com critérios de conveniência e 

oportunidade auferidos pelo Poder Público. 

A partir dessa construção doutrinária duas conseqüências afloram: a primeira é a 

interdição aos agentes econômicos de acesso às atividades que constituem serviços 

públicos e a segunda é a impossibilidade de prestação de tais atividades em regime de 

competição entre diversos agentes sujeitos ou não ao mesmo regime jurídico. Essas 

conseqüências configurariam os serviços públicos e os distinguiriam das demais atividades 

econômicas (i.e., o elemento diferenciador do serviço público das demais atividades 

econômicas seria, entre outros, a exclusividade estatal da atividade). 

Contudo, a realidade hoje largamente verificada desafia as concepções mais 

assentadas na doutrina. Há tempos, escasseiam os serviços públicos prestados em regime 

de exclusividade e, mais ainda, nunca efetivamente houve o completo bloqueio de 

particulares a todas as atividades consideradas serviços públicos. Pode até ter havido 

(como permanece ocorrendo nos dias de hoje) algum grau de supressão da livre iniciativa 
                                                 
2 Nesse sentido, entre outros, confira-se: MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito 
Administrativo, 20ª ed., Malheiros: São Paulo, 2006, p. 633; GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na 
Constituição de 1988, 7ª ed., São Paulo: Malheiros, 2002, p. 153; GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. O 
Serviço Público e a Constituição Brasileira de 1988, São Paulo: Malheiros, 2003, p. 139; e JORDÃO, 
Eduardo Ferreira. Restrições Regulatórias à Concorrência, Belo Horizonte: Fórum, 2009, p. 46-48. 



   
 

_______________________________________________________________________ 
 

3 

com relação a alguns serviços públicos, mas não é possível afirmar que em todos os casos 

a prestação dos serviços públicos pelo Estado ou por seu delegatário impede a atuação de 

outros agentes econômicos no oferecimento de atividades concorrentes. 

Tendo em vista essa realidade, o desafio central desta tese é identificar e analisar os 

principais problemas advindos da prestação dos serviços públicos em regime de 

competição. E, mais ainda, como deve se portar o direito administrativo para 

adequadamente lidar com a atual configuração dos serviços públicos e, em função dela, 

satisfazer, de maneira adequada, as demandas sociais subjacentes. 

Em termos mais singelos, pretendemos responder às seguintes perguntas: (i) qual a 

atual configuração dos serviços públicos prestados em regime de concorrência e quais os 

desafios que daí advêm?; e (ii) como deve o direito administrativo reagir diante desses 

desafios e quais instrumentos deve manejar?. 

Para tanto, partiremos de três pressupostos: (i) a permanência, embora 

transformada, da noção de serviço público no direito brasileiro, visto que o artigo 175 da 

Constituição Federal permanece em vigor; (ii) a inexistência de uma supressão necessária 

da livre iniciativa em razão da instituição de um serviço público; e (iii) a distinção dos 

serviços públicos das demais atividades econômicas, por conta da existência de um regime 

jurídico próprio, mas não único e idêntico a todas as atividades. 

O fundamento de nossa investigação deriva da inexistência de tratamento 

doutrinário adequado para a prestação dos serviços públicos em regime de concorrência. 

Há diversas questões altamente complexas que demandam uma investigação científica 

aprofundada. É o caso da aplicabilidade e dos limites do princípio da livre concorrência 

aos serviços públicos, das características que diferenciam esses serviços das demais 

atividades econômicas, do regime jurídico da atividade, das formas de acesso aos serviços 

públicos e de como se dá a prestação em regime de concorrência. 

Assim, pretendemos apresentar como se configura a noção de serviço público em 

regime de competição, que é exatamente o título desta tese, em resultado de sugestão 

apresentada pela banca examinadora na qualificação acadêmica. Ou seja, pretendemos 

apresentar quais os contornos atuais dos serviços públicos no direito brasileiro, 

considerando-se haver a incidência tanto do direito fundamental da livre iniciativa, quanto 
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do princípio da livre concorrência à exploração das atividades que constituem esses 

serviços. 

DELIMITAÇÃO DA NOÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO 

O termo “serviço público” se apresenta no direito administrativo brasileiro 

impregnado de uma série de significados distintos. Pode significar uma referência genérica 

a toda atividade estatal (serviço público em sentido orgânico). Uma referência a atividades 

estatais realizadas em favor dos cidadãos (serviço público como comodidade fruível pelos 

cidadãos). Ou atividades econômicas específicas com fundamento no artigo 175 da 

Constituição Federal (serviço público como atividade econômica a ser explorada e 

garantida pelo Estado). 

Para Caio Tácito, os serviços públicos podem significar um sinônimo de ação 

estatal ou de função pública (serviço administrativo), ou podem significar um conjunto 

específico de atividades realizadas pelo Estado. Estas poderão ser divididas entre serviços 

públicos uti universi, ou seja, destinados a todos os cidadãos indistintamente considerados, 

ou uti singoli, ou seja, destinados a cidadãos determinados. Consoante o autor, é relevante 

destacar a pluralidade de ações públicas que podem ser consideradas serviços públicos.3 

Conforme Floriano de Azevedo Marques Neto, sob o rótulo dos serviços públicos 

também estariam incluídas diversas atividades estatais. Menciona o autor: (i) serviço 

público como função pública, que são atividades que oferecem determinada comodidade 

aos particulares, mas não têm o caráter de atividade econômica e, portanto, não podem ter 

sua prestação transferida a particulares; (ii) serviços públicos como atividades econômicas, 

divididos em quatro subgrupos: (a) os serviços públicos que podem ser delegados a 

particulares, nos termos do artigo 175 da Constituição Federal; (b) os serviços públicos que 

têm que ser, ao menos parcialmente, delegados a particulares (serviços de radiodifusão 

sonora de sons e imagens, nos termos do artigo 223 da Constituição Federal); (c) serviços 

públicos que podem ser explorados por particulares de forma suplementar (por exemplo, 

serviços públicos na área da saúde) e (d) serviços públicos que podem ser livremente 

                                                 
3 No mesmo sentido: TÁCITO, Caio. A Configuração Jurídica do Serviço Público. In Revista de Direito 
Administrativo n° 233, julho/setembro de 2003, Rio de Janeiro: Renovar, p. 373-376. 
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prestados por particulares, juntamente com o Estado, a quem incumbe constitucionalmente 

prestá-los (por exemplo, serviços de educação).4 

Por fim, Alexandre Santos de Aragão afirma que os serviços públicos podem ser 

considerados de forma amplíssima, ampla, restrita ou restritíssima. Na amplíssima, seriam 

um sinônimo de administração pública, eis que todas as todas as ações dessa seriam 

serviços públicos. Na ampla, seriam as atividades prestacionais do Estado, ou seja, todas as 

atividades estatais que implicam uma prestação aos cidadãos (uti universi e uti singoli). Na 

restrita, por sua vez, seriam todas as atividades prestacionais em que houvesse um “liame 

imediato com os indivíduos”, ou seja, todas as atividades uti singoli. Por derradeiro, na 

restritíssima, os seriam aquelas atividades de caráter econômico remuneradas por taxa ou 

tarifa, excluindo-se as atividades prestacionais sociais, como saúde e educação.5 

Para os fins desta tese, consideraremos os serviços públicos em sua concepção 

restritíssima, ou seja, consideraremos os serviços públicos restritos a atividades 

econômicas que podem ser exploradas por particulares, nos termos do artigo 175 da 

Constituição Federal.  

Estão, portanto, excluídas da noção de serviço público adotada todas as atividades 

prestacionais de caráter social (serviços de educação e saúde, por exemplo) ou de caráter 

meramente administrativo (como a emissão de passaporte, por exemplo). Cingiremos nossa 

análise ao sentido de serviço público decorrente do artigo 175 da Constituição Federal, 

embora o termo sirva para designar diversas outras atividades estatais. 

DELIMITAÇÃO NA NOÇÃO DE CONCORRÊNCIA 

Assim como o termo “serviço público” possui uma pluralidade de significados no 

direito brasileiro, a noção de concorrência apresenta alguma ambivalência6. A razão disso é 

a existência de concorrência pelo mercado e concorrência no mercado. 

                                                 
4 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Concessão de Serviço Público em Ônus para o Usuário, in 
WAGNER JÚNIOR, Luiz Guilherme da Costa, Direito Público – Estudos em Homenagem ao Professor 
Adilson Abreu Dallari, Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 332 e ss.  
5 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos Serviços Públicos. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 144-149. 
6 De modo genérico, concordamos com a afirmação de António Menezes CORDEIRO, segundo a qual “a 
concorrência pode ser apresentada como sistema de tomada de decisões, através da garantia de liberdade 
de actuação dos sujeitos económicos”. Cf. Concorrência e Direitos e Liberdades Fundamentais na União 
Européia, in ALBUQUERQUE, Ruy de / ___________. Regulação e Concorrência. Perspectivas e Limites 
da Defesa da Concorrência. Coimbra: Almedina, 2005, p. 9. 
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A concorrência pelo mercado é aquela que se dá entre os agentes econômicos 

anteriormente ao ingresso em um determinado mercado e como condição para tal acesso7. 

Essa modalidade de concorrência existe com relação aos serviços públicos há tempos e é 

incontroversa na doutrina – tão incontroversa a ponto de passar praticamente despercebida 

–, pois sempre foi assente que os serviços públicos poderiam ser prestados por meio de 

concessão, cuja outorga depende de prévia licitação. Esta é a regra insculpida no artigo 

175 da Constituição Federal. 

Assim, considerando-se a licitação anterior à outorga de uma concessão de serviço 

público como um mecanismo de competição entre diversos agentes econômicos no qual 

apenas um conseguirá ingressar em um determinado mercado (i.e., prestação de um serviço 

público), pode-se afirmar que a concorrência pelo mercado existe há tempos e 

tradicionalmente é um mecanismo de concorrência para a prestação de um serviço público. 

A concorrência pelo mercado não implica concorrência no mercado. Há mercados 

em que os agentes econômicos somente podem entrar após prévio processo competitivo, 

mas, uma vez ingressados, atuam sem competição. É o caso dos processos de licitação para 

a outorga de serviços públicos monopolísticos8 (transmissão de energia elétrica, por 

exemplo) ou dos processos de licitação para a outorga de concessões de bens ou atividades 

monopolizadas pela União Federal (exploração de petróleo e gás natural ou transporte de 

gás natural, nos termos do § 1º do artigo 177 da Constituição Federal), que não constituem 

serviços públicos e têm exploração não sujeita à livre iniciativa de forma inerente. 

De outro bordo, “a concorrência nos mercados de infra-estrutura pública acontece 

quando diferentes empresas operam na mesma área, oferecendo serviço igual ou 

semelhante”9. Ou seja, de maneira distinta do que se verifica com relação à concorrência 

pelo mercado, na concorrência no mercado os agentes não competem para entrar em um 

                                                 
7 Consoante entendimento de Fernando FRÓES, “a concorrência pelo mercado de um serviço de infra-
estrutura pública por ocasião do arrendamento de um equipamento ou da outorga de uma concessão para 
exploração de um serviço público, ou ainda para a realização de um investimento, mesmo quando haverá 
exclusividade – ou seja, apenas uma companhia atuando naquele segmento”. Cf. Infra-Estrutura e Serviços 
Públicos: Princípios da Regulação Geral e Econômica, in CARDOZO, José Eduardo Martins / QUEIROZ, 
João Eduardo Lopes / SANTOS, Márcia Walquíria Batista dos (org.). Curso de Direito Administrativo 
Econômico, vol. I, São Paulo: Malheiros, 2006, p. 584 (destaques do autor). 
8 Utilizamos aqui o termo “monopolístico” para caracterizar os serviços públicos que não admitem 
pluralidade de agentes prestadores em razão de suas características intrínsecas. É o caso de todos os serviços 
prestados em regime de monopólio natural, o qual será adiante nesta tese aprofundado. 
9 FRÓES, Fernando. Infra-Estrutura e Serviços Públicos: Princípios da Regulação Geral e Econômica, p. 
592. 
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determinado mercado, mas sim competem pela prevalência dentro do mercado, já estando 

nele insertos. 

A concorrência nos mercados dos serviços públicos, ao contrário do que ocorre 

com relação à concorrência pelos mercados, não é tão assente no direito brasileiro. Em 

virtude das visões mais tradicionais da noção de serviço público, ainda há, no Brasil, 

resistência à possibilidade jurídica de desenvolvimento do mercado de um serviço público 

em regime de concorrência, ou seja, com diversos agentes prestadores da mesma 

atividade10. Assim, é com relação à concorrência no mercado que se coloca o ponto mais 

controvertido e de forma direta relacionado com o tema desta tese.   

Sendo a concorrência pelo mercado tradicionalmente aceita no direito brasileiro e a 

concorrência no mercado ainda controvertida, para os fins desta tese utilizaremos a noção 

de concorrência no mercado para pautar nossa análise acerca da compatibilidade da 

noção de serviço público com o regime de concorrência, não nos sendo relevante a noção 

de concorrência pelo mercado. 

ESTRUTURA DA TESE 

A tese está estruturada em três partes, que se subdividem em sete capítulos, cujos 

respectivos conteúdos serão descritos a seguir.  

Na primeira parte, o objetivo da pesquisa é a identificação dos fundamentos da 

concepção de identidade entre os serviços públicos e exclusividade. Em linhas gerais 

buscaremos, em primeiro lugar, expor as origens e a evolução histórica da noção de serviço 

público e, em segundo lugar, depreender dessa evolução histórica as razões para a 

identificação de exclusividade dos serviços públicos. Essa parte da tese será dividida em 

dois capítulos. 

No Capítulo I, teremos como objetivo apresentar a origem e a evolução histórica 

dos serviços públicos, com especial ênfase no direito brasileiro. De forma destacada, 

pretenderemos demonstrar como surge e se desenvolve a noção de serviço público no 

Brasil, bem como as razões de ser do regime jurídico identificado no Brasil como 

caracterizador dos serviços públicos. Ainda no mesmo capítulo procuraremos demonstrar 
                                                 
10 Como pretendemos demonstrar, a afirmação de que os serviços públicos implicam de maneira inerente 
uma restrição ao direito fundamental da livre iniciativa tem impactos diretos sobre a livre concorrência, eis 
que limita a priori o acesso de agentes ao mercado. 
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como as noções doutrinárias de serviços públicos terão influência sobre a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal, ressaltando que não teremos como objetivo extrair de tal 

jurisprudência um conceito de serviço público, mas simplesmente demonstrar, a partir de 

decisões selecionadas, como as concepções doutrinárias vão ser refletidas na 

jurisprudência da Corte.11 

No Capítulo II, teremos como objetivo demonstrar, a partir da construção histórica 

da noção de serviço público realizada no Capítulo I, os motivos e as conseqüências da 

identidade entre serviços públicos e exclusividade. Nossa análise terá como base (i) 

concepções doutrinárias do que deve ser e de como deve ser prestado o serviço público e as 

influências estrangeiras sobre essas concepções, (ii) decisões jurisprudenciais, que, em um 

caso concreto, expressamente acolheu o argumento da legitimidade estatal para explorar 

uma atividade considerada serviço público e (iii) movimentos históricos que vieram a 

desembocar em estatizações de determinados serviços públicos. Por fim, exporemos as 

conseqüências de todos os motivos apresentados sobre a noção de serviço público. 

Na segunda parte do trabalho, teremos como objetivo expor as razões segundo as 

quais entendemos ser necessária uma revisão da noção de serviço público. Demonstradas 

as raízes e o estado atual do conceito de serviço público, passaremos a apresentar os 

fundamentos que entendemos aplicáveis a demandar que a noção de serviço público seja 

revisitada. Essa parte do trabalho será dividida em três capítulos. 

No Capítulo III, apresentaremos a noção de serviço público que entendemos ser 

aplicável nos dias atuais. Em consonância com o teor garantístico da Constituição Federal 

de 1988, apresentaremos a vinculação essencial que deve haver entre serviços públicos e 

direitos fundamentais. A partir dela asseveraremos nossa concepção de que os serviços 

públicos são obrigações do Estado e não prerrogativas desse. Em razão dessa constatação, 

procuraremos fundamentar que os serviços públicos não implicam, de forma inerente, uma 

restrição ao direito fundamental da livre iniciativa, mas apenas que impõem ao Estado um 

dever positivo de agir ou garantir uma ação. 

                                                 
11 A fonte primordial de pesquisa foi o repertório de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal disponível 
na internet e na Revista do Supremo Tribunal Federal. O corte que adotamos para pesquisar as decisões do 
Tribunal foi o termo “serviço público”, citado em mais de 2.000 decisões. Contudo, referido termo aparece 
em diversas acepções, que abarcam não apenas as atividades materiais de realização de necessidades 
coletivas, como também o serviço público em sentido orgânico, em diversos julgamentos relacionados com 
direitos e obrigações dos servidores públicos. 



   
 

_______________________________________________________________________ 
 

9 

Nesse ponto, apresentaremos algumas decisões do Tribunal Constitucional Alemão 

(Bundesverfassungsgericht), nas quais a Corte em questão, de maneira clara e expressa, 

adotou entendimento muito semelhante ao que nesta tese propugnamos, no sentido de que 

as atividades determinadas serviços públicos devem ser vistas a partir de seu elemento 

finalístico e estão vinculadas à realização dos direitos fundamentais dos cidadãos. Por essa 

razão, cabe ao Estado garantir seu oferecimento contínuo à sociedade. 

No Capítulo IV, teremos como objetivo apresentar as bases jurídicas da 

aplicabilidade, também aos serviços públicos, das normas de proteção e defesa da 

concorrência. Nossos pontos de partida serão a conclusão apresentada no capítulo anterior 

de que a livre iniciativa não é necessariamente limitada pela criação de um serviço público 

e o regime constitucional da livre concorrência. Entretanto, reconhecendo que a livre 

concorrência pode, em certos casos, prejudicar a prestação dos serviços públicos, 

trataremos de trazer à baila os critérios utilizáveis para determinar a medida de restrição 

possível à livre iniciativa e à livre concorrência para garantia de efetividade na prestação 

dos serviços públicos. 

Neste item em particular utilizaremos alguns exemplos provenientes do Direito 

Comunitário Europeu, com destaque para decisões do Tribunal de Justiça Europeu. A 

razão para tanto decorre da similaridade entre o caso europeu e o caso brasileiro no que se 

refere à tensão entre a noção de serviço público (e as prerrogativas estatais), mercado 

liberalizado e o alcance de finalidades públicas inerentes à atividade. 

Na seqüência, no Capítulo V, analisaremos o regime constitucional de atividades 

exploradas em regime de exclusividade. Nosso objetivo será expor o tratamento distinto 

que a Constituição Federal confere aos serviços públicos e às atividades exploradas em 

regime de monopólio para reforçar nossa argumentação de que os serviços públicos não 

significam qualquer forma de exclusividade. Além disso, realizaremos exposição acerca 

das relações entre serviços públicos e monopólios naturais, visto que os segundos tiveram 

considerável papel na formação da característica de exclusividade dos serviços públicos. 

A terceira parte, que conclui o trabalho tem por objeto a atual configuração dos 

serviços públicos e os desafios dela provenientes. Essa parte será dividida em dois 

capítulos. 
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No Capítulo VI, teremos o objetivo de expor quais os contornos dos serviços 

públicos. Sendo esses atividades econômicas de exploração obrigatória pelo Estado, deve 

ser reconhecida a aplicabilidade de um regime jurídico que o diferencie das demais 

atividades econômicas. Todavia, o regime jurídico que identificamos não são coincidentes 

com a doutrina majoritária. Em primeiro lugar, porque não há como afirmar que todos os 

serviços públicos estão sujeitos a um único regime jurídico, eis que as atividades 

consideradas serviços públicos são muito distintas para serem submetidas ao mesmo 

regime. Em segundo lugar, porque o regime jurídico dos serviços públicos deve estar 

diretamente relacionado com sua finalidade essencial, que é garantir o provimento de uma 

necessidade de bem ou serviço para a população. Em terceiro e último lugar, porque o 

regime jurídico de uma atividade há de ser procurado no direito positivo e não na doutrina. 

Assim, apresentaremos o regime jurídico dos serviços públicos adequado segundo 

nosso entendimento, que é composto pelas obrigações de universalização, continuidade e 

modicidade tarifária, sempre moduladas a cada atividade e entendidas no contexto da 

prestação concorrencial de tais serviços. 

Finalmente, no Capítulo VII exporemos como se dá a prestação em concorrência 

dos serviços públicos e quais os seus efeitos. Em essência, será objeto de nossa 

investigação como se dá o acesso às atividades consideradas serviços públicos e como se 

dá a concorrência entre os agentes exploradores da atividade, a qual comportará a sujeição 

a diferentes regimes jurídicos. O resultado que pretendemos alcançar é demonstrar como 

os serviços públicos podem ser – e são – explorados por diversos agentes em pluralidade 

de regimes jurídicos e quais os mecanismos previstos no direito positivo para garantir o 

funcionamento dos serviços. 

Para encerrar a tese, apresentaremos síntese de conclusão, formada por parágrafos 

numerados que contêm uma conclusão apresentada ao longo do texto. Cada parte e cada 

capítulo serão representados por mais de um parágrafo numerado, eis que chegaremos a 

diversas conclusões parciais ao longo dessa tese, todas refletidas na síntese conclusiva.  
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CONCLUSÃO 

 

 Pretendemos, com a presente tese, demonstrar as atuais configurações dos serviços 

públicos, em vista de todas as alterações ocorridas no direito administrativo nas últimas 

décadas, assim como identificar os desafios provenientes dessa nova configuração para, 

então, propor as soluções que nos parecem mais adequadas. 

 Esperando ter realizado essa missão, podendo, neste ponto, consignar as seguintes 

conclusões, fundamentadas ao longo do trabalho: 

1. A noção de serviço público, no Brasil, surge com os contornos idealizados 

na Europa continental (sobretudo na França) a partir de fins da década de 1930. Esse 

surgimento é delineado por uma transição de um modelo de regulação contratual dos 

serviços de utilidade pública, para um controle de assunção, pelo Estado, da prestação dos 

serviços públicos, sendo tal transição demonstrada pela inclusão dos serviços públicos no 

plexo de atribuições do Estado. 

2. Com a substituição de um modelo influenciado pelo direito norte-americano 

de regulação contratual dos serviços de utilidade pública pela prestação estatal (direta ou 

por meio de concessões) dos serviços públicos, passa a ser constante na doutrina a busca 

pela definição de um regime jurídico que caracterizasse e regesse os serviços públicos. 

3. Sob forte influência da doutrina francesa, em especial da obra de Gaston 

Jèze, foi proposto, no direito brasileiro, um regime jurídico especial para os serviços 

públicos, denominado regime jurídico de direito público. Esse regime jurídico seria 

pautado por prerrogativas especiais conferidas ao Estado prestador ou a seus delegatários 

(concessionários). 

4. Em essência, as prerrogativas inerentes ao regime jurídico de direito público 

confeririam ao agente prestador da atividade um plexo de direitos exorbitantes, não 

previstos para os exploradores de outras atividades, como imunidade tributária, não 

sujeição a processos de execução patrimonial etc. Em especial, o plexo de prerrogativas 

decorrente do regime em causa asseguraria uma exclusividade na prestação do serviço, eis 

que esse pertenceria apenas ao Estado. 



   
 

___________________________________________________________________________________ 
 

287 

5. Com o passar do tempo, foi proposta no Brasil a idéia de supremacia do 

interesse público sobre o particular, como fundamento para o regime jurídico de direito 

público. Segundo essa idéia, o Estado seria o responsável pela tutela e pela promoção do 

interesse público, o qual seria sempre supremo em relação aos interesses particulares, 

partindo-se sempre do pressuposto de que haveria uma contraposição inevitável entre esses 

interesses. 

6. Em decorrência da noção de supremacia do interesse público e do regime 

jurídico de direito público que ela fundamenta, os serviços públicos foram construídos no 

Brasil a partir de uma separação absoluta entre regime público e regime privado, da qual 

decorreu a não sujeição desses serviços ao princípio da livre iniciativa (pois esse princípio 

apenas se aplicaria às atividades privadas) e a inutilidade de mecanismos de direito privado 

para reger os serviços públicos. 

7. Embora não seja possível extrair da jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal um conceito de serviço público, é possível verificar que as proposições 

doutrinárias desse conceito e de suas características têm, há tempos, forte reflexo nos 

julgados da Corte. Há diversas decisões que asseguram aos prestadores de serviços 

públicos prerrogativas e privilégios, bem como uma exclusividade no oferecimento da 

atividade. 

8. As razões para a construção da noção de serviço público no Brasil como 

descrita são as mais variadas. Analisando-se a partir de uma perspectiva histórica, pode-se 

verificar, no direito brasileiro, a influência de doutrinas estrangeiras (em especial as 

doutrinas francesas e italianas), os interesses do governo brasileiro em um determinado 

momento histórico, a necessidade de justificativa de ações públicas e, até mesmo, 

concepções ideológicas como alguns dos elementos que levaram à consolidação do 

conceito de serviço público no Brasil. 

9. Como conseqüência dessa construção, é possível chegar à conclusão de que, 

no direito brasileiro, os serviços públicos (i) são vistos com forte apego ao seu aspecto 

formal (prestação pelo Estado ou por quem atue sob sua delegação), (ii) são construídos 

quase sempre como uma prerrogativa do Estado, ao invés de serem vistos como um direito 

dos cidadãos, e (iii) têm sua previsão constitucional lida e interpretada segundo concepções 

fincadas na doutrina, quando o correto seria precisamente o contrário.  
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10. A Constituição Federal de 1988, na esteira das demais cartas constitucionais 

da segunda metade do século XX, trouxe um enorme plexo de direitos fundamentais aos 

cidadãos. Esses direitos têm aplicação direta, independente de lei, e vinculam o Poder 

Legislativo, o Poder Judiciário e todos os órgãos e entidades da administração pública. 

Essa realidade nos possibilita afirmar que os cidadãos, de acordo com a vigente ordem 

constitucional, ocupam o centro da ordem jurídica. 

11. Os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal apresentam ora 

um status negativus, ora um status positivus e ora um status misto entre negativus e 

positivus. Isso quer dizer que os direitos fundamentais ora impõem ao Estado uma 

obrigação de não fazer, ou seja, um dever de se abster de criar restrições ao exercício de 

um direito (são os chamados direitos de defesa); ora impõem uma obrigação de fazer, de 

realizar algo em favor dos cidadãos; e, por fim, ora impõem, ao mesmo tempo, uma 

obrigação de fazer e uma obrigação de não fazer, de sorte que a realização de determinados 

direitos fundamentais dependerá de uma ação positiva em alguns aspectos e negativa em 

outros aspectos. 

12. Nessa perspectiva, os serviços públicos aparecem como instrumento para a 

realização dos direitos fundamentais que ostentam um status positivus ou um status misto. 

É dizer, os serviços públicos nada mais são do que ferramentas criadas para o Estado para 

a plena realização de direitos fundamentais. 

13. Em função dessa natureza instrumental dos serviços públicos, não são 

inerentes à sua noção nem o regime jurídico de direito, tampouco a propalada titularidade 

estatal da atividade, responsável pela interdição de outros agentes econômicos à exploração 

das atividades consideradas constituintes desses serviços. É, de fato, intrínseco à noção de 

serviço público o conteúdo obrigacional, que impõe ao Estado um dever positivo de fazer 

algo em favor dos cidadãos (prestar os serviços ou, no mínimo, garantir sua prestação). 

14. Dada a estrutura dos direitos fundamentais, formada por um suporte fático 

amplo, a realização de um direito fundamental por meio da prestação de um serviço 

público poderá implicar restrições ao direito fundamental da livre iniciativa. No entanto, 

essas restrições não são automáticas e somente poderão ocorrer de acordo com as 

características dos casos concretos específicos, sempre de forma proporcional à realização 

do direito fundamental garantido pela prestação de um serviço público. 
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15. Os serviços públicos, assim, não são caracterizados como uma prerrogativa 

estatal que interdita o exercício de atividades econômicas por particulares. São 

caracterizados como uma obrigação estatal (em sentido jurídico), a qual, só de forma 

episódica e específica, poderá impor restrições ao direito fundamental da livre iniciativa, 

conforme venha a ser proporcional para a realização de um dado direito fundamental. 

16. Em decorrência da caracterização dos serviços públicos como atividades 

econômicas que o Estado tem que prestar ou, no mínimo, garantir a prestação, as distinções 

apontadas, com freqüência, pela doutrina entre o conteúdo dos artigos 173 e 175 da 

Constituição Federal não se mostram aplicáveis. Segundo a doutrina predominante, o 

artigo 173 contemplaria a exploração de atividades econômicas não pertencentes ao Estado 

(i.e., não sujeitas à sua titularidade), ao passo que o artigo 175 contemplaria uma atividade 

econômica especial, de titularidade estatal. O artigo 173 contemplaria o campo de atuação 

típico dos particulares e o artigo 175 o campo típico do Estado. 

17. Não sendo a titularidade estatal uma característica dos serviços públicos (ao 

menos com os traços que lhe atribui a doutrina), tem-se que a distinção entre os artigos 173 

e 175 repousa no caráter de intervenção facultativa contido no primeiro e de intervenção 

obrigatória contido no segundo. É dizer, o artigo 173 faculta ao Estado empreender 

determinada atividade econômica, enquanto o artigo 175 obriga a exploração de 

determinada atividade considerada serviço público. Contudo, de nenhum dos dois decorre 

qualquer forma de exclusividade ou privilégio. 

18. Os serviços públicos, portanto, são obrigações positivas impostas ao 

Estado pela ordem jurídica com a finalidade de satisfazer direitos fundamentais que 

exigem do Estado uma atuação positiva e material na ordem econômica para prestar 

determinado serviço ou, no mínimo, garantir sua prestação. 

19. A ordem econômica da Constituição Federal de 1988 trouxe um regime 

especial no que se refere à livre concorrência, na medida em que lhe atribuiu o caráter de 

princípio jurídico. Via de conseqüência, a livre concorrência é uma norma jurídica de 

caráter finalístico, com aplicação subsidiária e realizada a partir de processos de 

sopesamento e ponderação com outras normas jurídicas. 

20. A partir desse caráter da livre concorrência e tendo em conta o disposto no 

artigo 175 da Constituição Federal, é lícito afirmar que a livre concorrência deverá ser 
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aplicada, exceto se, a partir de um processo de sopesamento e ponderação, puder ser 

restrita em face de outros princípios e normas jurídicas. Essa restrição, em qualquer caso, 

deverá ser proporcional à finalidade que se pretende alcançar. 

21. O fundamento de se ter atribuído à livre concorrência o caráter de princípio 

jurídico é seu papel na proteção e na realização de direitos dos cidadãos. Em um mercado 

concorrencial, em princípio, os direitos dos cidadãos são mais bem protegidos e 

promovidos, em razão das prováveis melhorias na qualidade dos serviços e produtos e na 

redução de seus custos.  

22. Nessa perspectiva, em vista da inexistência de normas em sentido contrário, 

tem-se que a livre concorrência deverá também ser aplicada à prestação dos serviços 

públicos, eis que tende a ocasionar melhoras na qualidade do oferecimento da atividade, 

assim como redução de seus custos. Apenas se poderá cogitar de restrições da aplicação da 

livre concorrência aos serviços públicos, na exata medida em que puder haver prejuízos ao 

alcance de suas finalidades, isto é, na realização dos direitos fundamentais realizados por 

meio desses serviços. 

23. A aplicação das normas do direito da concorrência aos serviços públicos é 

diretamente relacionada aos interesses tutelados. Caso se pretenda tutelar os interesses do 

Estado, ou caso se pretenda a ele conferir o poder de determinar o interesse público a ser 

tutelado (em aplicação do “princípio” da supremacia do interesse público), as normas do 

direito da concorrência não seriam aplicadas aos serviços públicos. De outra banda, caso se 

pretenda tutelar os interesses dos cidadãos, ter-se-á a aplicação das normas do direito da 

concorrência à prestação dos serviços públicos, exceto nos casos em que puder haver 

prejuízos à realização das finalidades desses serviços. 

24. A Constituição Federal de 1988 foi clara no que concerne à disciplina dos 

serviços públicos: impôs-lhe um caráter obrigacional e não previu em caso algum uma 

exclusividade inerente. Ao contrário: quando pretendia o texto constitucional conferir 

caráter de exclusividade a algum serviço público, houve a previsão expressa. Foi esse o 

caso dos serviços públicos de telecomunicações e de distribuição de gás natural canalizado. 

Antes das reformas constitucionais de 1995, ambos os serviços deveriam ser prestados em 

regime de exclusividade estatal. Isso evidencia que a exclusividade não pode ser 
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considerada a regra, pois, se assim fosse, não seria necessária a previsão específica e 

excepcional para alguns serviços determinados. 

25. Segundo o texto constitucional vigente, a regra, repise-se, é a da liberdade 

de iniciativa econômica. Apenas em casos excepcionais essa poderá ser excluída. É, com 

precisão, o caso dos monopólios estatais. Esses são exclusões a priori do direito de livre 

iniciativa privada, em decorrência de uma prévia ponderação feita pelo legislador 

constituinte entre diversos princípios e valores da ordem jurídica. A partir do regime 

conferido pela Constituição de 1988 aos monopólios estatais, pode-se ver, com clareza, sua 

natureza exaustiva, de sorte que apenas existem monopólios estatais nos casos previstos de 

forma expressa no texto constitucional. 

26. A partir da verificação de que apenas os monopólios estatais constituem 

restrições a priori e absolutas do direito de livre iniciativa e de que monopólios e serviços 

públicos são institutos distintos na ordem econômica constitucional (tanto que estão 

previstos em artigos distintos), é possível concluir que o legislador constituinte não 

pretendeu conferir aos serviços públicos um caráter de exclusividade, pois, caso tivesse 

assim pretendido, teria equiparado os dois institutos em questão. 

27. Não há que se confundir monopólios jurídicos com monopólios naturais. 

Enquanto ao primeiro é uma exclusividade decorrente de expresso comando normativo, o 

segundo é uma exclusividade que advém das características fáticas de uma determinada 

atividade econômica, cuja exploração deve se dar apenas por um agente em virtude de 

questões econômicas, ambientais e/ou urbanísticas. 

28. Há serviços públicos prestados em regime de monopólio natural, eis que 

dependentes de infra-estruturas que não podem ser duplicadas. Isso não implica, todavia, 

qualquer forma de monopólio jurídico. É dizer, não é porque, do ponto de vista fático, uma 

atividade deve ser explorada por um único agente que, do ponto de vista jurídico, há uma 

proibição de sua exploração por outros agentes. 

29. Com isso, é possível verificar duas ordens de razão para a superação da 

noção de que serviços públicos devem ser prestados em regime de exclusividade: fática e 

jurídica. As razões fáticas decorrem da existência, desde há muito, da prestação de diversos 

serviços públicos em regime de concorrência. É o que muitas vezes se verificou com 

relação a serviços públicos não dependentes de um monopólio natural, como os de 
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transporte coletivo de passageiros. De outro bordo, as razões jurídicas afloram da 

inexistência de qualquer norma jurídica que determine ser o serviço público sempre 

exclusivo. 

30. Embora sujeito a uma série de alterações, os serviços públicos permanecem 

existindo no direito brasileiro, pois o artigo 175 da Constituição Federal permanece em 

vigor. Nessa perspectiva de alteração, os elementos característicos dos serviços públicos 

ainda se verificam, mas configurados de forma distinta. O elemento orgânico permanece 

existindo em razão de serem os serviços públicos obrigações estatais. O elemento 

finalístico, que é o mais relevante por ser o traço distintivo do serviço público, não há 

como desaparecer, em razão da necessidade desses serviços deverem alcançar uma 

determinada finalidade. O elemento material, consistente no regime jurídico, é o que sofre 

as maiores modificações. 

31. No atual contexto, as atividades estatais que se configuram serviços 

públicos são muito distintas e variadas, impedindo que sejam todas sujeitas a um mesmo 

regime jurídico. Ao se ter em conta que os serviços públicos predicam finalidades que 

devem ser alcançadas, é natural pensar em um regime jurídico próprio a viabilizar a 

realização dessas finalidades. Todavia, não há como uniformizar esse regime jurídico para 

todas as atividades constituintes de serviços públicos. 

32. Diante das normas do direito positivo regentes dos serviços públicos, é 

possível identificar um conjunto de obrigações que diferenciam os serviços públicos das 

demais atividades econômicas. Esse conjunto é formado pelas obrigações de 

universalização, continuidade e modicidade tarifária. Entretanto, a intensidade da 

incidência dessas obrigações longe está de ser uniforme, devendo ser moduladas para cada 

serviço público que se tenha em consideração, de acordo com suas características 

específicas. 

33. A universalização impõe ao Estado o dever de levar os serviços públicos à 

maior quantidade possível de indivíduos, independente de sua localização ou de sua 

condição sócio-econômica. A universalização se desdobra em dois deveres: um de caráter 

geográfico e outro de caráter financeiro. Pelo geográfico, os serviços devem ser ofertados à 

maior parcela do território possível. Pelo financeiro, o valor cobrado pela fruição dos 

serviços públicos não poderá excluir nenhum cidadão. 
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34. A universalização não exclui, de forma necessária, a concorrência. Poderá 

haver a prestação de serviços públicos em regime de concorrência com obrigações de 

universalização. Em determinadas hipóteses, no entanto, a universalização, em um 

contexto de concorrência, dependerá de mecanismos de subsídios tarifários a serem 

ofertados aos agentes prestadores incumbidos dos deveres de universalizar a atividade. 

35. A continuidade impõe o dever de oferta contínua e ininterrupta dos serviços 

públicos. Entretanto, a obrigação de continuidade não afasta a possibilidade de 

interrupções necessárias por razões técnicas, ou decorrentes da falta de pagamento dos 

valores devidos pelos usuários, em consonância com o que preconizam as legislações 

gerais e setoriais. A concorrência tende a fomentar a continuidade, pois, em regra, implica 

um aumento da qualidade dos serviços prestados. 

36. A modicidade tarifária impõe que as tarifas cobradas pela prestação dos 

serviços públicos sejam tão módicas quanto possível. É uma decorrência da 

universalização, mas com ela não se confunde. A concorrência é um dos principais 

instrumentos de promoção da modicidade tarifária, eis que impõe aos agentes econômicos 

o dever de eficiência e redução de custos na prestação dos serviços públicos.  

37. Com a finalidade de se assegurar a modicidade tarifária dos serviços 

públicos, poderão ser ofertados subsídios tarifários. Esses não serão contrários à prestação 

concorrencial dos serviços públicos, desde que externos aos serviços e ofertados de forma 

isonômica a todos os agentes sujeitos ao mesmo plexo de obrigações. 

38. Os serviços públicos possuem forte caráter obrigacional, o qual será, em 

determinados casos, conflitante com a liberdade inerente a um contexto de livre 

concorrência. Assim, será sempre necessário encontrar um equilíbrio entre a liberdade 

conferida aos agentes e o alcance das finalidades dos serviços públicos. Esse equilíbrio só 

emergirá de uma análise concreta de cada atividade, não havendo como se considerar uma 

fórmula genérica aplicável a todos os serviços públicos de forma uniforme. 

39. Assentada a aplicação da livre concorrência aos serviços públicos, verifica-

se que essa poderá se desenvolver de duas formas distintas: com ou sem assimetria de 

regimes jurídicos. Na concorrência sem assimetria de regimes jurídicos, todos os agentes 

econômicos exploradores da atividade estarão sujeitos, apenas, ao regime jurídico de 
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serviço público. De outro turno, na concorrência com assimetria, os agentes estarão 

sujeitos a diferentes regimes jurídicos, com cargas distintas de obrigações. 

40. Ocorrerá concorrência sem assimetria de regimes quando houver 

competição entre agentes detentores de múltiplas concessões de serviços públicos ou 

outros instrumentos prestantes à delegação no regime de serviço público (arrendamento 

portuário, permissão ou subconcessão) ou entre esses e o Estado.  

41. De outro bordo, a concorrência com assimetria pressupõe a competição 

entre agentes sujeitos ao regime de serviço público e outros agentes não sujeitos a esse 

regime. Pressupõe que possa haver o ingresso (livre ou condicionado) de agentes aos 

mercados dos serviços públicos. Esse ingresso poderá depender de autorizações 

regulatórias, quando houver barreiras à entrada que demandam uma regulação estatal 

especial, de autorizações ordenadoras, quando apenas houver a necessidade de uma 

ordenação estatal da economia, ou de nenhuma autorização específica. 

42. Certo é, todavia, que a regra na prestação dos serviços públicos é a 

concorrência. E o fato de haver concorrência (em decorrência da incidência da livre 

iniciativa aos serviços públicos) não desnatura ou desconfigura esses serviços, eis que o 

regime jurídico (i.e., aquele proveniente do direito positivo) dessas atividades não as 

coloca sob um regime de exclusividade estatal, salvo em casos excepcionais. 
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