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SERVIÇOS PÚBLICOS PARTE II E  

AGENTES PÚBLICOS – PARTE I 

ROTEIRO DE AULA 

 SERVIÇOS (Continuação) 

 Classificação:  

 Serviços públicos propriamente ditos (essenciais e que não admitem 

delegação) e serviços de utilidade pública (os que melhoram a comodidade social 

e admitem delegação); 

 Serviços gerais (uti universi - prestados à coletividade como um todo, não 

sendo possível medir o quanto cada um utiliza; são indivisíveis e devem ser 

mantidos pela receita geral dos impostos) e  

 serviços individuais ou específicos (uti singuli - são prestados à coletividade, 

fruíveis individualmente, divisíveis). Estes últimos podem ser  

 compulsórios (são remunerados por taxa e admitem a cobrança da 

taxa mínima pelo simples fato de o serviço estar à sua disposição) e  

 facultativos (a remuneração é feita por tarifa, só sendo possível a 

cobrança pelo que efetivamente foi prestado). 

 ATENÇÃO:  

 Súmula Vinculante nº 41. O serviço de iluminação pública 

não pode ser remunerado mediante taxa. 

 

http://www.marinela.ma/
mailto:contato@marinela.ma


                                                                                                                                                       

                                                                                    
                               Fernanda Marinela                fermarinela                 @FerMarinela 

 

                                                     www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

 Delegação de Serviços Públicos: a Constituição Federal no art. 1751 definiu 

que os serviços públicos devem ser prestados pelo Poder Público, diretamente ou sob 

o regime de concessão e permissão, sempre através de licitação. 

 

o Concessão comum de serviços públicos (Lei nº 8.987/952, art. 2º, II): é a 

delegação da prestação de serviços públicos feita pelo poder concedente, por meio 

de contrato, tendo lei que autorize, mediante licitação, na modalidade de 

concorrência (ressalvadas as hipóteses da Lei no 9.074/95), à pessoa jurídica ou 

consórcio de empresas que demonstre capacidade para prestá-lo, por sua conta e 

risco e em nome próprio, com prazo determinado.  

A remuneração é definida no procedimento licitatório, devendo ser realizada por 

meio de tarifa, entretanto, excepcionalmente, poderá ser feita de outra maneira, 

não havendo qualquer impedimento para que o poder concedente subsidie 

parcialmente a concessionária. Admitem também fontes alternativas de receita, 

autorizadas por lei, para modicidade do serviço. 

 

o Concessão de serviço público precedida de obra pública: consiste na 

construção, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de 

quaisquer obras de interesse público, delegada pelo poder concedente, mediante 

licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas 

que demonstre capacidade para a sua realização, por sua conta e risco, de forma 

que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado, mediante a 

exploração do serviço ou da obra, por prazo determinado. 

 

O contrato de concessão pode ser extinto de diversas maneiras: 

                                                             
1
 Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de l icitação, a 

prestação de serviços públicos. Parágrafo único. A lei disporá sobre: I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços 

públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou 

permissão;II - os direitos dos usuários; III - política tarifária; IV - a obrigação de manter serviço adequado. 
2 Lei nº 8.987 foi alterada pela Lei nº 13.097/2015 
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 advento do termo contratual: ocorre quando expirado o prazo fixado no ato 

da concessão e os bens do concessionário aplicados ao serviço integram-se ao 

patrimônio do concedente, operando-se a reversão, com a devida indenização, em 

caso de amortização do investimento utilizado pelo poder concedente ou em caso de 

depreciação dos bens (art. 36 da Lei no 8.987/95). 

 rescisão judicial: é utilizada quando o interessado não tem mais interesse no 

contrato e como este não tem a possibilidade de rescindir unilateralmente a avença, 

só lhe resta a via judicial, ficando impedido de interromper ou paralisar os serviços 

até o trânsito em julgado da decisão. 

 rescisão consensual: trata-se de extinção do contrato decorrente de acordo 

entre as partes, é dizer, um distrato. 

 ato unilateral do poder concedente: são situações em que o Poder Público 

pode extinguir unilateralmente o contrato, configurando-se numa prerrogativa 

decorrente da supremacia do interesse público. Admite-se em duas situações: 

 encampação: também denominado resgate. Consiste no fato de o Poder 

Público, de forma unilateral, terminar o contrato antes do prazo por razões de 

conveniência e oportunidade do interesse público. É uma hipótese em que o 

concessionário faz jus à prévia indenização por atingir o equilíbrio econômico-

financeiro, dependendo de autorização legislativa específica (art. 37 da Lei 

no 8.987/95). Esse fundamento não dispensa a Administração de indenizar possíveis 

prejuízos causados; 

 caducidade: consiste em uma forma de extinção do contrato antes do prazo, 

pelo Poder Público, de forma unilateral, por descumprimento de cláusula contratual 

por parte da concessionária, caracterizando-se numa violação grave de suas 

obrigações3 (art. 38, § 1o, da citada lei). Essa hipótese exige prévia comunicação à 

                                                             
3
A Lei n

o
 8.987/95 dispõe, em seu art. 38, § 1

o
, que: “A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo poder concedente quando: I – o 

serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores da 
qualidade do serviço; II – a concessionária descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais ou regulamentares concernentes à concessão; III 
– a concessionária paralisar o serviço ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso fortuito ou força maior; IV – a 
concessionária perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a adequada prestação do serviço concedido; V – a 
concessionária não cumprir as penalidades impostas por infrações, nos devidos prazos; VI – a concessionária não atender à intimação do poder 
concedente no sentido de regularizar a prestação do serviço; VII – a concessionária for condenada em sentença transitada em julgado por 
sonegação de tributos, inclusive contribuições sociais; e, VII – a concessionária não atender a intimação do poder concedente para, em cento e 
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concessionária, dando-lhe prazo para que possa sanar as irregularidades. Caso não 

sejam resolvidas, instaura-se, por meio de decreto, um processo administrativo, com 

contraditório e ampla defesa, objetivando a extinção da concessão, o cálculo da 

indenização, a aplicação de penalidades cabíveis, além de outras medidas que 

entender pertinentes. Declarada a caducidade, não resultará, para o poder 

concedente, qualquer espécie de responsabilidade em relação aos encargos, ônus, 

obrigações ou compromissos com terceiros ou com empregados da concessionária. 

 anulação: consiste na extinção do contrato antes do término do prazo, por 

razões de ilegalidade. 

 falência ou extinção da empresa, falecimento ou incapacidade do titular, no 

caso de empresa individual. 

DICA IMPORTANTE: Reversão corresponde à transferência de sua propriedade 

das mãos do particular para o Poder Público. Estão sujeitos à ocupação provisória e à 

reversão, os bens indispensáveis à prestação do serviço que podem estar 

enumerados no contrato ou não. Esses institutos de ocupação e reversão podem ser 

onerosos ou gratuitos, a depender do que está previsto no instrumento de contrato e 

da existência de amortização, total ou parcial, do capital representativo dos bens 

aplicados ao serviço. 

 

 Permissão de serviço público: está conceituada na Lei no 8.987/95, e consiste 

também numa forma de delegação, instrumento por meio do qual o Poder Público, 

que detém a titularidade do serviço, transfere a sua prestação ao particular, que 

pode ser pessoa física ou jurídica, desde que demonstre capacidade para exercê-lo 

por sua conta e risco. Essa transferência realiza-se a título precário4, formaliza-se 

por contrato de adesão e depende de prévio procedimento licitatório, não tendo 

                                                                                                                                                                                                       
oitenta dias, apresentar a documentação relativa à regularidade fiscal, no curso da concessão, na forma do art. 29 da Lei n

o
 8.666/93.” Este último 

inciso foi inserido pela Medida Provisória n
o
 577, de 29.08.2012, que foi convertida na Lei n

o
 12.767, de 27.12.2012. Esta Lei dispõe sobre a 

extinção das concessões de serviço público de energia elétrica e a prestação temporária do serviço, sobre a intervenção para adequação do 
serviço público de energia elétrica, e dá outras providências. 
 
4
 A precariedade significa que a Administração dispõe de poderes para alterá-la ou encerrá-la a qualquer tempo, desde que fundadas razões de 

interesse público a aconselhem, o que, normalmente, não geraria a obrigação de indenizar o permissionário, contudo, em razão da formalização por 

contrato, é inadmissível afastar o direito de indenização. 
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modalidade específica, o que será selecionado em razão do valor do contrato (art. 

2º, IV e art. 40, ambos da Lei no 8.987/95). A permissão pode ser gratuita ou 

onerosa, exigindo-se do permissionário, no segundo caso, um pagamento como 

contraprestação. O sistema remuneratório também pode ser o de tarifa, seguindo as 

regras da política tarifária estudadas para as concessões comuns. 

 

 ATENÇÃO: Principais diferenças entre a concessão e permissão 

Concessão Permissão 

Caráter mais estável 

Caráter mais precário (ainda que 

não exista na prática em razão da 
formalização por contrato, mas na 

lei o termo é expresso). 

Exige autorização legislativa 
Não exige autorização legislativa, 

em regra. 

Licitação só por concorrência Licitação por qualquer modalidade. 

Para pessoas jurídicas ou 

consórcio de empresas 
Para pessoas jurídicas ou físicas. 

 

 Autorização de serviço público: O instituto da autorização de serviços 

públicos é efetivado na realização de um interesse particular, não podendo, de forma 

alguma, prejudicar o interesse coletivo. Formaliza-se por ato unilateral do Poder 

Público, discricionário e a título precário. O fato de ser ato unilateral e precário 

permite que a Administração tenha total domínio da situação, podendo conceder e 

revogar a autorização, quando for conveniente para o interesse público, sem 

necessidade de indenizar qualquer prejuízo. A formalização ocorre por decreto ou 

portaria. A realização de procedimento licitatório não é regra comum, haja vista que 

normalmente há caracterização de uma hipótese de dispensa ou inexigibilidade (arts. 

24 e 25 da Lei no 8.666/93). A esse instituto aplica-se a Lei no 8.987/95, no que for 

compatível, podendo, inclusive, ser remunerada por meio de tarifa. A autorização de 

serviços públicos coloca-se ao lado da concessão e da permissão de serviços 
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públicos, destina-se a serviços muito simples, de alcance limitado, ou a trabalhos de 

emergência, v.g., serviço de táxi, serviços de despachante, serviços de segurança 

particular (de uso excepcional). 

 

 

 Parcerias do Poder Público com os particulares: é o contrato administrativo 

de concessão, na modalidade concessão patrocinada ou administrativa, denominadas 

concessões especiais. Consiste num acordo firmado entre a Administração Pública e 

pessoa do setor privado com o objetivo de implantação ou gestão de serviços 

públicos, com eventual execução de obras ou fornecimento de bens, mediante 

financiamento do contratado, contraprestação pecuniária do Poder Público e 

compartilhamento dos riscos e dos ganhos entre os pactuantes (caracterizando 

responsabilidade solidária).  

 Modalidades: 

a)concessão patrocinada: é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas 

de que trata a Lei no 8.987/95, quando envolver, adicionalmente, duas fontes de 

recursos: tarifa cobrada dos usuários e a contraprestação pecuniária do parceiro 

público ao parceiro privado. 

b)concessão administrativa: é o contrato de prestação de serviços em que a 

Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução 

de obra ou fornecimento e instalação de bens. 

  Características: 

a) financiamento pelo setor privado; 

b) compartilhamento dos riscos (responsabilidade solidária, gerando risco para a 

Administração se ela não fizer um controle eficiente); 

c) pluralidade compensatória (variabilidade remuneratória): a remuneração pode 

ser realizada por meio de: ordem bancária; cessão de créditos não tributários; 
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outorga de direitos em face da Administração Pública; outorga de direitos sobre bens 

públicos dominicais; outros meios admitidos em lei. 

 Garantias: (cláusula essencial, art. 8º, da Lei no 11.079/045), devem ser 

respeitados os limites do art. 56 da Lei no 8.666/93. Admitem-se como garantias: 

vinculação de receitas; seguro-garantia; garantia prestada por organismos 

internacionais; criação ou utilização de fundos especiais, conforme a lei; fundo 

garantidor ou empresa estatal criada só para isso, além de outros definidos por lei. 

 Vedações: 

a) quanto ao valor: valor inferior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais); 

b) quanto ao tempo: período de prestação inferior a 5 anos e superior a 35 anos 

(prorrogações são possíveis, desde que não ultrapassem esse limite máximo e 

estejam previstas na licitação); 

c) quanto ao objeto: contrato que tenha como objeto único o fornecimento de 

mão de obra, o fornecimento e instalação de equipamentos ou a execução de obra 

pública (se for prestação exclusiva de cada um desses elementos, o contrato será só 

de serviço, obra ou fornecimento, previstos na Lei no 8.666/93). 

 Licitação: modalidade concorrência, exigindo-se: 

a) previsão no PPA, devendo conter estimativa do impacto orçamentário-financeiro 

e compatibilidade com a lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual; 

b) consulta pública; 

c) licença ambiental; 

d) autorização legislativa específica; 

e) o edital ganha algumas adaptações em razão das peculiaridades do objeto da 

parceria; 

f) os critérios para seleção da melhor proposta são os mesmos da Lei no 8.987/95; 

                                                             
5 A Lei 11.079/2004 foi alterada pela Lei 13.137/2015 e pela Lei nº 13.097/2015 
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g) faculdade para inversão das fases da licitação, realizando primeiro o julgamento 

e, em seguida, a habilitação, como ocorre na modalidade pregão, o que a doutrina 

diz ser inconstitucional. 

 Controle: exige a criação de uma sociedade de propósito específico, instituição 

com incumbência de implantar e gerir o projeto de parceria. 

AGENTES PÚBLICOS – PARTE I 

 Conceito: A expressão agente público é a mais ampla para designar de 

forma genérica e indistinta os sujeitos que exercem funções públicas, que 

servem ao Poder Público como instrumentos de sua vontade ou ação, 

independentemente do vínculo jurídico, podendo ser por nomeação, contratação, 

designação ou convocação. Independe, ainda, de ser essa função temporária ou 

permanente e com ou sem remuneração. Assim, quem quer que desempenhe 

funções estatais, enquanto as exercita, é um agente público. 

 

 Classificação: 

Os agentes públicos devem ser classificados conforme a força de suas 

decisões (agentes políticos ou servidores estatais), as pessoas jurídicas em que 

atuam (pessoas jurídicas de direito público ou direito privado) e o regime jurídico a 

que se submetem (regime estatutário ou celetista), considerando ainda os 

particulares que exercem função pública. Assim, seguindo a doutrina majoritária, 

tem-se: 

AGENTE PÚBLICO 

AGENTE POLÍTICO: aqueles que constituem a vontade superior do 
Estado, que são os titulares de cargos estruturais da organização 

política do país, integrando o arcabouço constitucional do Estado, 

formando a estrutura fundamental do Poder. 

SERVIDOR 

ESTATAL 

– Servidor Público 

– Administração Direta 

a) servidor titular de cargo 

público 
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(Administraçã
o Direta e 

Indireta) 

e Indireta de direito 
público (autarquias e 

fundações públicas 

de direito público) 

b) servidor titular de 

emprego público 

– Servidor de ente governamental de direito privado 
– Administração Indireta de direito privado (empresa 

pública, sociedade de economia mista e fundação 

pública de direito privado) 

PARTICULAR EM ATUAÇÃO COLABORADORA COM O PODER PÚBLICO 

 

A definição de servidores estatais é feita por exclusão das demais 

categorias; são os agentes públicos, excluindo a categoria anterior, agentes 

políticos e os particulares que exercem função pública. Representa o grande 

conjunto de agentes que atuam nos entes da Administração Direta e Indireta, 

sejam pessoas jurídicas de direito público ou privado. Esses servidores contam com 

uma relação de trabalho de natureza profissional, de caráter não eventual e 

sob vínculo de dependência. Essa modalidade se subdivide em: 

Servidores Públicos 
– Administração Direta, Administração 

Indireta de direito público (pessoas 

jurídicas de direito público – União 
Estados, Municípios, autarquias e 

pessoas jurídicas de direito público) 

a) servidor titular de cargo 
público 

b) servidor titular de emprego 

público 

Servidores das pessoas governamentais de direito privado 

– Administração Indireta de direito privado (empresa pública, sociedade de 
economia mista e fundação pública de direito privado) 

 

 

o Servidores públicos: constituem o grupo de servidores estatais que 

atuam nas pessoas jurídicas da Administração Pública de direito público, portanto, 

nas pessoas da Administração Direta (entes políticos: União, Estados, Municípios e 

Distrito Federal) e nas pessoas da Administração Indireta (as autarquias e 

fundações públicas de direito público). Para esses servidores, a relação de trabalho 

é de natureza profissional e de caráter não eventual, sob vínculo de 
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dependência com as pessoas jurídicas de direito público, integradas em cargos ou 

empregos públicos. Segundo a doutrina majoritária, o texto constitucional, no título 

“Dos Servidores Públicos”, está se referindo aos servidores desse tópico, 

integrantes de cargo ou emprego, nas pessoas jurídicas de direito público.  

Importante distinguir também a classificação dos servidores públicos em civis 

e militares. Para os civis, têm-se os arts. 39 a 41, da Constituição Federal. Para os 

militares, no âmbito federal, assim como aqueles que compõem as Forças 

Armadas, integrantes da União, a regulamentação está no art. 142 da CF, enquanto 

para os militares dos Estados, Distrito Federal e Territórios a previsão está no 

art. 42 do mesmo texto constitucional. Convém lembrar que cada um desses 

grupos, que goza de normas constitucionais específicas, também conta com 

estatutos infraconstitucionais aplicáveis individualmente. 

Para os servidores públicos titulares de cargo público, aplica-se o 

regime previsto em lei ou na própria Constituição, dito regime legal ou estatutário. 

Incluem-se nessa espécie todos os servidores públicos submetidos ao regime do 

estatuto, independente de serem eles do Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário. 

A competência para definir esse regime legal é de cada ente da Federação, 

devendo cada qual estabelecer as regras sobre os seus próprios servidores. 

Há ainda os servidores públicos titulares de emprego público que são 

regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, cujo regime é denominado 

celetista, tendo como vínculo jurídico um contrato de trabalho (regime contratual). 

O regime desses servidores está previsto, como para qualquer outro trabalhador, 

na Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Todavia, por tratar-se de servidor de 

pessoa jurídica de direito público, esses deverão seguir algumas regras específicas, 

próprias do regime público, o que não desfigura o regime trabalhista. Para o âmbito 

federal, além da previsão na CLT, a Lei no 9.962/00 também regulamenta esse 

grupo6. 

                                                             
6
 A Lei n

o
 9.962/00 estabelece expressamente que a escolha desses empregados deve ser por meio de concurso público (art.  2

o
). Trata-se de um 

contrato com prazo indeterminado e a sua resilição não pode ser unilateral (art. 3
o
). Assim fica afastada a dispensa desses empregados de forma 

imotivada, só sendo possível quando ocorrer: falta grave (art. 482, CLT); acumulação ilegal de cargos, empregos e funções públicas; necessidade 
de redução de quadros por excesso de despesa (art. 169, CF) e insuficiência de desempenho apurada em processo administrativo. 
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É importante considerar que essa escolha de regime (estatutário ou celetista) 

só era permitida às pessoas jurídicas de direito público, sendo vedada para as 

pessoas jurídicas de direito privado a adoção do regime estatutário, devendo seus 

servidores, necessariamente, submeter-se ao regime da CLT, portanto, servidores 

estatais titulares de empregos. 

 ATENÇÃO: A possibilidade de regime múltiplo, de escolha de 

regime celetista ou estatutário na mesma pessoa jurídica, também já 

não é mais possível, ao menos por enquanto. A matéria foi objeto de 

Ação Direta de Inconstitucionalidade, ADI no 2135, e n dia 02 de 

agosto de 2007, o STF concedeu a medida cautelar para suspender, 

até decisão final da ação, a eficácia da nova redação do caput do 

art. 39, introduzida pela referida Emenda, reconhecendo o vício de 

tramitação, inconstitucionalidade formal, restaurando, com isso, o 

texto original da Constituição de 1988, o regime jurídico único para os 

servidores.7 A decisão, como regra, por ocorrer em sede de cautelar, 

produz efeitos ex nunc, impedindo, assim, dessa data em diante, a 

mistura dos dois regimes jurídicos. 

 

o Servidores de entes governamentais de direito privado: aqueles que 

atuam na Administração Pública Indireta com regime jurídico de direito privado. 

São os servidores das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das 

fundações públicas de direito privado, para os quais o regime aplicado deve ser 

necessariamente o celetista, portanto, titulares de emprego, porque não se admite 

o regime de cargo para as pessoas jurídicas de direito privado. 

Esses servidores não são considerados servidores públicos, todavia 

equiparam-se a eles em alguns aspectos: 

 estão sujeitos ao concurso público para preenchimento dos empregos, 

salvo as exceções expressas em nosso ordenamento jurídico (art. 37, II, da CF); 

                                                             
7
 A votação foi de 8 votos a 3, considerando os votos de três ministros que já se aposentaram (Néri da Silveira, relator original, e Sepúlveda 

Pertence, a favor, e Nelson Jobim votando contra a suspensão). A ADI 2135 ainda não tem julgamento de mérito. 
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 submetem-se ao regime de não acumulação de cargos e empregos, 

salvo nas hipóteses permitidas pelo texto constitucional (art. 37, XVII, da CF); 

 estão limitados ao teto remuneratório dos servidores previsto no 

art. 37, XI, da CF, salvo quando não receberem recursos da União, Estados, 

Municípios e Distrito Federal (da Administração Direta) para o pagamento de 

despesas de pessoal ou para custeio em geral (art. 37, § 9o, da CF); 

 respondem por improbidade administrativa, com base na Lei 

no 8.429/92, art. 2o; 

 são considerados funcionários públicos para fins penais, conforme 

previsão do art. 3278 do Código Penal, por conseguinte respondem pelos crimes 

contra a Administração Pública; 

 submetem-se aos remédios constitucionais, tais como, mandado de 

segurança, ação popular, mandado de injunção e outros. 

 

No que tange à dispensa desses servidores, o STF, enfrentando 

especificamente a questão da dispensa dos empregados da ECT, reconheceu 

repercussão geral para o tema em decisão proferida no Recurso Extraordinário no 

589.998, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, e, no mérito, decidiu que os 

servidores de empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam 

serviços públicos, admitidos por concurso público, não gozam da estabilidade 

preconizada no art. 41 da CF, mas sua demissão deve ser sempre motivada. 

 

o Particulares em colaboração com a administração: aqueles agentes 

públicos que, sem perderem a qualidade de particulares, exercem função pública, 

ainda que em caráter ocasional ou temporário e com ou sem remuneração, 

independentemente do tipo de vínculo jurídico. São agentes alheios à intimidade 

                                                             
8
 Código Penal, “Art. 327. Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, 

exerce cargo, emprego ou função pública. § 1
o
 Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade 

paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração 
Pública. (incluído pela Lei n

o
 9.983, de 2000).” 
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estatal como, por exemplo, os mesários em dia de eleição, os jurados no tribunal 

do júri. 

Esses agentes exercem funções estatais de diversas maneiras, podendo ser 

classificados em: 

 requisitados: são agentes convocados para exercer função pública, 

exercem munus publico, tendo assim a obrigação de participar sob pena de sanção, 

como ocorre com os recrutados para o serviço militar obrigatório, além dos jurados 

no tribunal do júri, os mesários na eleição e outros; 

 voluntários: são os particulares que atuam na Administração de forma 

espontânea, por isso denominados sponte propria, assumem a gestão da coisa 

pública perante situações anômalas, para socorrer em necessidades públicas 

prementes, como, por exemplo, os médicos voluntários em hospitais públicos, casos 

de guerra, em que as autoridades constituídas ou os agentes regulares abandonaram 

suas funções ou foram mortos ou presos pelo inimigo, além de outros9; 

 contratados por locação civil de serviço: como ocorre, por exemplo, 

com um renomado advogado contratado para realizar uma sustentação oral em um 

tribunal, o contratado para elaborar um parecer ou executar uma escultura 

(arts. 593 a 609 do CC); 

 os trabalhadores que atuam nas concessionárias e 

permissionárias de serviços públicos, enquadrando-se, nessa categoria, somente 

aqueles que exercem uma função pública. Por exemplo, os empregados que 

prestam transporte coletivo; 

 os delegados de função ou ofício público: essa terminologia foi utilizada 

pelo art. 236 da CF10, quando se referiu àqueles que exercem os serviços notariais 

                                                             
9
 Esses agentes são denominados agentes de fato necessários, considerados aqueles que praticam atos e executam atividades em si tuações 

excepcionais, tais como as de emergência, colaborando com o Poder Público. Distinguem-se dos agentes de fato putativos que são os agentes 
que desempenham atividade pública em razão de uma investidura ilegal (sem concurso ou com concurso fraudulento).  
 
10

 CF, “Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. § 1
o
 Lei regulará as atividades, 

disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo 
Poder Judiciário. § 2

o
 Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de 

registro. § 3
o
 O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia 

fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses.” Para disciplinar mais detalhes sobre o tema o Conselho 
Nacional de Justiça publicou a Resolução n

o
 80, de 09.06.2009, que declara a vacância dos serviços notariais e de registro ocupados em desacordo com 
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(antigos cartórios extrajudiciais), categoria regulamentada pela Lei no 8.935/94. 

Importante ressaltar que os oficiais dos serviços notariais, apesar da exigência de 

concurso público, não perdem a qualidade de particular, não devendo ser incluídos 

na categoria de servidores públicos, como alguns acabam confundindo; 

 sujeitos que, com o reconhecimento do Poder Público, praticam atos 

dotados de força jurídica oficial, como ocorre com os particulares que prestam 

serviços públicos, independentemente de contrato de concessão ou permissão, e 

que recebem o poder para fazê-lo diretamente do texto constitucional, tais como o 

ensino e a saúde. Assim também agentes públicos particulares em colaboração, os 

diretores de faculdade particular ou de hospital privado. 

 

DICA IMPORTANTE: Nesse rol, os doutrinadores tradicionais utilizam ainda 

a terminologia agentes honoríficos que são cidadãos convocados, 

designados ou nomeados para prestarem, transitoriamente, determinados 

serviços ao Estado, em razão de sua condição cívica, de sua honorabilidade, 

ou de sua notória capacidade profissional, mas sem qualquer vínculo 

empregatício ou estatutário e, normalmente, sem remuneração. Hipótese 

incluída nesse trabalho entre os agentes requisitados ou voluntários, 

dependendo do caso. São exemplos os jurados, os mesários, os comissários 

de menores, os presidentes de entidade de classe. 

 

JURISPRUDÊNCIA 

 

Ementa: MEDIDA CAUTELAR. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 
4º, 5º, 8º, § 2º, 10 E 13 DA LEI 9.295/1996. TELECOMUNICAÇÕES. ALEGADA 

VIOLAÇÃO DOS ARTS. 2º, 5º, 21, XI, 37, XX E XXI, 66, § 2º, 170, IV E V, E 175 DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA. I – 

                                                                                                                                                                                                       
as normas constitucionais pertinentes à matéria, estabelecendo regras para a preservação da ampla defesa dos interessados, para o período de 
transição e para a organização das vagas do serviço de notas e registro que serão submetidas a concurso público e a Resolução n

o
 81, de 09.06.2009, 

que dispõe sobre concurso público para esses serviços. 
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A regra do art. 66, § 2º, da Constituição Federal não exige que o veto parcial 

abranja o caput do artigo e seu(s) parágrafo(s). II - É dispensável a autorização 

legislativa para a criação de empresas subsidiárias, desde que haja previsão para 
esse fim na lei de instituição da empresa pública, sociedade de economia mista ou 

fundação matriz, tendo em vista que a lei criadora é também a medida autorizadora. 

III – O Serviço de Valor Adicionado – SVA, previsto no art. 10 da Lei 9.295/1996, 
não se identifica, em termos ontológicos, com o serviço de telecomunicações. O SVA 

é, na verdade, mera adição de valor a serviço de telecomunicações já existente, uma 

vez que a disposição legislativa ora sob exame propicia a possibilidade de 

competitividade e, assim, a prestação de melhores serviços à coletividade. IV – 
Medida cautelar indeferida. 

(ADI 1491 MC, Relator(a):  Min. CARLOS VELLOSO, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. 

RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 08/05/2014, DJe- 30-10-
2014) 

 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE SERVIÇO 
PÚBLICO. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. ALEGADO 

DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO STJ, NO JULGAMENTO DO RMS 

1.604-3/TO, EM DESFAVOR DE EMPRESA DETERMINADA. ATOS PRATICADOS COM 

BASE EM SUPERVENIENTE LEGISLAÇÃO LOCAL, EM FAVOR DE OUTRAS 
EMPRESAS.QUESTÕES NÃO DECIDIDAS, NA AÇÃO CUJO CUMPRIMENTO DE 

DECISÃO SE BUSCA GARANTIR. PRECEDENTES DO DO STJ. RECLAMAÇÃO JULGADA 

IMPROCEDENTE.I. Reclamação em que se sustenta que o ESTADO DO TOCANTINS e 
a AGÊNCIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - 

ATR, ao celebrarem, com outras empresas - que não figuraram no anterior Mandado 

de Segurança, cuja a decisão se alega descumprida -, termos de compromisso de 

prestação de serviços de transporte público intermunicipal de passageiros, teriam 
violado a autoridade da decisão proferida pela Segunda Turma do Superior Tribunal 

de Justiça, no julgamento do RMS 1.604-3/TO, em favor da ora reclamante e contra 

determinada empresa, que houvera sido beneficiada pelos atos anulados, no anterior 
writ.II. No julgamento do RMS 1.604-3/TO, a Segunda Turma do STJ, em 1994, 

concedeu a ordem, em Mandado de Segurança no qual a ora reclamante postulava a 

anulação de ato do Secretário da Viação e Obras Públicas do Estado do Tocantins, 
que outorgara, a Expresso São José do Tocantins Ltda., a execução de serviços de 

transporte das mesmas linhas das quais ela era concessionária. De acordo com o 

referido julgado, tal ato foi anulado, ao fundamento de que teria sido praticado "ao 

arrepio do Decreto Estadual n.º 408/90, que regulamenta a matéria, notadamente 
em seu art. 6º, § 3º, que traça o procedimento a ser adotado na hipótese de 

insuficiência do atendimento pela concessionária".III. Na hipótese dos autos, os 

contratos indicados pela reclamante como violadores da decisão proferida pelo STJ, 
além de envolverem outras empresas, estão embasados em superveniente legislação 

local (Leis Estaduais 1.758/2007, 1.419/2003, 1.692/2006, Decreto Estadual 

3.133/2007 e Resoluções ATR 10/2008, 67/2012 e 70/2012), não apreciada, no 
julgamento do RMS 1.604-3/TO, ocasião em que a Segunda Turma do STJ limitou-se 

a apreciar a adequação do ato de outorga de linhas, à empresa Expresso São José do 

Tocantins Ltda., com o Decreto Estadual 408/90, vigente à época.IV. Tendo ocorrido, 
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no caso, superveniente alteração legislativa, não há ofensa à autoridade da decisão 

proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, pois, além de o writ anular atos 

praticados apenas em favor de empresa determinada - Expresso São José do 
Tocantins Ltda. - os atos ora impugnados envolvem questões não decididas, no 

acórdão tido por violado. Precedentes: STJ, Rcl 1.215/DF, Rel. Ministro HAMILTON 

CARVALHIDO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 05/08/2008; STJ, Rcl 7.484/BA, Rel. 
Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/10/2012; STJ, Rcl 

2.006/AP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, SEGUNDA SEÇÃO, DJU de 03/05/2006.V. 

Reclamação julgada improcedente.(Rcl 19.861/TO, Rel. Ministra ASSUSETE 

MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2015, DJe 29/04/2015) 

 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. Art. 37, § 6o, 

DA CONSTITUIÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO 
PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO. CONCESSIONÁRIO OU 

PERMISSIONÁRIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM RELAÇÃO A TERCEIROS NÃO USUÁRIOS 
DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. I – A responsabilidade civil das pessoas 

jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a 

terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6o, da 

Constituição Federal.II – A inequívoca presença do nexo de causalidade entre o ato 
administrativo e o dano causado ao terceiro não usuário do serviço público, é 

condição suficiente para estabelecer a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica 

de direito privado. III – Recurso extraordinário desprovido (RE 591874/MS, STF – 
Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowsky, julgamento: 26.08.2009, DJe: 

18.12.2009) 

 

PROCESSUAL   CIVIL.   DIREITO   ADMINISTRATIVO.  SERVIÇOS  
PÚBLICOS.POSSIBILIDADE  DE  COBRANÇA PELA CONCESSIONÁRIA PELO USO DA 

FAIXA DE DOMÍNIO  DE  RODOVIA  NA QUAL FORAM INSTALADOS CABOS DE FIBRA 

ÓTICA.PREVISÃO NO CONTRATO DE CONCESSÃO. LEGALIDADE. REEXAME DAS 
CLÁUSULAS DO CONTRATO DE CONCESSÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 

7/STJ.1.  Na  hipótese  dos  autos,  o  Tribunal de origem consignou que é possível  

à  concessionária cobrar pelo uso da faixa de domínio para passagem  de  cabos  de  
fibra  óptica,  desde  que haja previsão no contrato de concessão.2. Estando a 

moldura fática do caso concreto delineada no sentido de que  há previsão no 

contrato de concessão da possibilidade de exigir outras  contrapartidas,  a cobrança 

pretendida pela Concepa encontra induvidosa previsão legal no art. 11 da Lei 
8.987/1965 (Precedente).3.  Com  efeito,  o punctum dolens do presente feito, 

suscitado pela parte  agravante,  está  em  avaliar  se  o  contrato  de  concessão 

possibilita, ou não, a cobrança pelo uso da faixa de domínio. Quanto a  este  tema,  
o  Sodalício a quo foi categórico ao afirmar que tal cobrança é permitida e está 

prevista em contrato.4.  O  acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do 

contrato de concessão e do contexto fático-probatório, que foram escrutinados de  
forma  exauriente pelo Tribunal de origem. Por tal razão, incide in casu o óbice das 

Súmulas 5 e 7/STJ.5. Não se aplica à hipótese dos autos o entendimento firmado no 
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REsp 1.246.070,   pois   o   referido   precedente   está   assentado  na 

impossibilidade  de  cobrança  de  contrapartida  pelo  uso  de solo público  em  face  

da  concessionária,  em virtude de essa exigência estar sendo feita pelo próprio 
poder concedente.6. A situação do caso concreto é bastante diversa, já que a 

cobrança não  se  estabelece entre poder concedente e concessionária, mas sim 

entre  duas  concessionárias  de serviço público, a primeira, a quem foi  outorgada  a  
concessão  da  exploração  da Rodovia RS 290, e a segunda, a quem fora concedida 

a prestação do serviço de telefonia.Ou   seja,   não   há  a  antijuridicidade  

reverberada  pela  parte recorrente.7. Agravo Regimental não provido.(AgRg no 

AgRg no REsp 1435691/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 27/09/2016, DJe 14/10/2016) 

 

ANOTAÇÕES DA AULA 
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QUESTÕES DE CONCURSO 

 

1. Banca: FCC - Órgão: PGE-MT - Prova: Procurador (ADAPTADA) 

A cobrança de pedágios em rodovias públicas somente é possível 

por meio do oferecimento de via alternativa e gratuita para o 

usuário. ERRADA 

 

2. Banca: CESPE - Órgão: DPE-PE - Prova: Defensor Público 

Segundo o entendimento jurisprudencial dominante no STJ relativo ao 

princípio da continuidade dos serviços públicos, não é legítimo, ainda 

que cumpridos os requisitos legais, o corte de fornecimento de serviços 

públicos essenciais, em caso de estar inadimplente pessoa jurídica de 

direito público prestadora de serviços indispensáveis à população. 

CORRETA 

 

3. Banca: FUNDATEC Órgão: PGE-RS Prova: Procurador do Estado 

(ADAPTADA) 

I. A concessão patrocinada é uma concessão de serviços públicos e/ou 

obras públicas em que, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários, há 

uma contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. 

CORRETA 

II. Os contratos de parceria público-privada têm prazo de vigência não 

inferior a 5 (cinco) anos e não superior a 35 (trinta e cinco) anos, incluindo 

eventual prorrogação. CORRETA 

 

4. CESPE – PC/PE - Delegado de Polícia 
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Empregado público é o agente estatal, integrante da administração 

indireta, que se submete ao regime estatutário. 

ERRADA 

 

5.TRT - 3ª Região (MG) - Juiz do Trabalho  

Relativamente aos agentes públicos, assinale a proposição INCORRETA: 

a) Os cargos, empregos e funções públicos são acessíveis a todos os 

brasileiros e, excepcionalmente, aos estrangeiros, como for disposto em 

lei. 

b) Os servidores públicos efetivos adquirem estabilidade no cargo após 

três anos de efetivo exercício do cargo de provimento efetivo em 

virtude de concurso público. 

c) São agentes políticos os ocupantes dos cargos públicos instituídos 

diretamente pela Constituição Federal. 

d) As funções de confiança e os cargos de confiança são de livre nomeação 

por indicação do titular do cargo público a que servem, sendo 

igualmente de livre demissibilidade por quem os nomeia 

LETRA D 

 

6.FCC -  TRT - 6ª Região (PE) - Juiz do Trabalho Substituto  

O conceito de agente público NÃO é coincidente com o de agente 

político, cabendo destacar que 

a) os particulares que atuam em colaboração com a Administração, 

embora no exercício de função estatal, não são considerados agentes 

públicos. 
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b) todos aqueles que exercem função estatal em caráter transitório, sem 

vínculo com a Administração, não são considerados agentes públicos e 

sim agentes políticos. 

c) apenas os ocupantes de cargos, empregos e funções na Administração 

pública podem ser considerados agentes públicos. 

d) são exemplos de agentes políticos os Chefes do Executivo e seus 

auxiliares imediatos, assim entendidos Ministros e Secretários de 

Estado. 

e) os detentores de mandato eletivo são os únicos que se caracterizam 

como agentes políticos. 

LETRA D 
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