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RESUMO 

Na presente pesquisa, buscou-se esclarecer ao leitor uma noção preliminar e sucinta, 
de Direito Administrativo, bem como sua localização, e relação constitucional, 
apresentando sua noção teórica de desenvolvimento e aplicabilidade. Após tal 
apresentação, entra-se na ênfase da questão acerca do tema Atividades 
Administrativas – serviço público, e a questão relacionada à temática, por meio da 
qual se indaga por que o serviço público constitui-se em uma das mais importantes 
noções do Direito Administrativo, bem como as consequências da privatização desses 
serviço frente a própria noção de Direito Administrativo, sendo esse último 
apresentado em forma de questionamento para melhor compreensão da problemática 
do assunto.  O objetivo central da pesquisa se aloca na supremacia do serviço público 
para o êxito organizacional da vida social de toda a coletividade, bem como sua 
importância. Por fim, foram apresentadas por meio da pesquisa as conclusões sobre 
as dúvidas do tema, quando percebemos a definição de serviço público que é sempre 
prestado em favor da coletividade, sujeitando-se a controle tanto interno como externo 
à administração, para que se possa prevenir abusos ou omissões do próprio Estado, 
pois é sabido que esses serviços devem acontecer conforme as necessidades, tempo 
e lugar, para proporcionar uma qualidade de vida confortável aos administrados.  Após 
essa noção percebemos a grande problemática que se instaura nos países 
subdesenvolvidos como o nosso, em relação a privatização desses serviços, bem 
como a invasão no nosso setor econômico por países externos que visam apenas o 
chamado “vampirismo econômico”, e assim o desaparecimento das noções de Direito 
Administrativo e prestação de serviços públicos, pois uma vez privatizado não será 
mais o serviço público, estando ele atrelado à livre iniciativa e pretensão particular.  
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INTRODUÇÃO  



 

 
 

 
 

No desenvolvimento que se segue, será abordado o tema referente às atividades 

da administração pública – serviço público.  Com a realização dessa pesquisa surgiu-

se a ânsia de esclarecimento do porquê o serviço público constitui-se em uma das 

mais importantes noções do Direito Administrativo? Essa indagação surgiu devido à 

percepção de sua importância frente a coletividade e a supremacia do bem comum. 

Assim como a importância do estudo por estar diretamente relacionado a nossa 

própria vida, afinal se é sabido que até o final dela viveremos sendo administrados e 

usufruindo do serviço público.  

O objetivo geral da presente pesquisa se torna uma tomada especial em relação 

importância do serviço público para a organização e convivência social harmônica, 

sendo apresentado a sua importância ao encontrarmos, na Constituição Federal do 

Brasil, uma série de cuidados e deveres da administração pública, que exerce essa 

prestação frente aos administrados visando a supremacia da coletividade.  

Após uma longa e detalhada pesquisa em livros, direcionadas a um dos mais 

abrangentes, esclarecedores e críticos doutrinadores do nosso país, obteve-se êxito 

e muita clareza para com as dúvidas que surgiram acerca do tema principal, o autor 

consultado para a realização da pesquisa foi o doutrinador Celso Antônio Bandeira de 

Melo (2014). 

O desenvolvimento do corpo material dessa pesquisa se fez por títulos, sendo o 

primeiro denominado de direito administrativo – fundamentação preliminar, que 

esclarece e informa de uma forma objetiva e superficial do que seria e onde se aloca 

o Direto Administrativo, o segundo título sobre as atividades administrativas – serviço 

público, onde se conceitua o que é esse serviço, e seus princípios no terceiro tópico, 

são 10 (dez) princípios titulados e conceituados de uma forma bem sucinta e objetiva. 

Logo nas discussões é abordado o questionamento acerca do serviço público e sua 

importância frente a Constituição do Brasil, e a problemática quanto em relação a 

privatização desses serviços. 

 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO – FUNDAMENTACAO PRELIMINAR 

 



 

 
 

 
 

Como se é sabido, o direito é um conjunto de normas, princípios e regras, que 

por sua vez são dotadas de coercibilidade para disciplinarem a vida em sociedade. 

Contudo o direito se bifurca em dois grandes ramos, o direito público e o direito 

privado, sendo que esse último que se destina aos interesses de particulares, o direito 

público, inversamente, destina-se a questões de interesses da sociedade, interesses 

públicos, sem que possa falar em autonomia de vontade particular.  

O Direito Administrativo sendo um ramo do direito público, se ocupa na função 

administrativa do Estado. Sendo assim, não surpreendentemente que os títulos 

fundamentais do direito administrativo se encontrem alojados junto ao direito 

constitucional.  

Então há de se dizer que, a função precípua do direito administrativo no Estado 

Democrático de Direito consiste na atividade exercida no cumprimento do dever de 

alcançar o interesse público, por meio do uso dos poderes instrumentalmente 

necessários que são conferidos pela ordem jurídica. 

 O aparelho estatal é o exercente das atividades administrativas, sucintamente, 

o atuante do direito administrativo é composto pelo próprio Estado, que atua por meio 

de suas unidades interiores, os órgãos, e por pessoas jurídicas que ele cria para 

auxiliar na atividade administrativa de maneira externa, que tem por dever a satisfação 

do interesse da coletividade. 

 

CATEGORIAS DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA – SERVIÇO PÚBLICO 

 

Ao se falar em atividades administrativas, é necessário que se possa agrupar 

uma serie de categorias, que apresentem finalidades jurídicas com suas principais 

espécies. No desenvolvimento dessa pesquisa optou-se pela abordagem principal de 

uma - e crucial - das seis categorias da atividade administrativa, qual seja, o serviço 

público. 

A começar a abordagem em sentido primordial, faz-se referência ao serviço 

público, como sendo atos consistentes em atividades materiais que o Estado assume 

como próprias, pois é considerável que seja de seu dever prestá-las ou patrocinar a 

prestação, a fim de que se possa atingir um limite satisfatório e cômodo da totalidade 



 

 
 

 
 

social, que devem ser consideradas fundamentais em dado tempo e lugar. E 

justamente por esta razão, a administração é submetida a uma disciplina jurídica, a 

fim de garantir a proteção do interesse público, e evitar omissões e desvirtuamento 

contra terceiros e até mesmo do próprio Estado.  

Nos termos da Constituição Federativa do Brasil, em relação a grande maioria 

do serviço público, o Estado tem diretamente a obrigação de prestá-lo, nem que seja 

feito por uma pessoa jurídica de criação do mesmo, podendo o Estado estar vinculado 

no mero patrocínio a terceiros, a fim de que estes possam prestar o serviço, mediante 

concessão ou permissão da máquina pública.  

Conhecendo as características do serviço público, versa da seguinte maneira o 

Melo, (2014, p. 687): “Cumpre, pois, conhecer as características do serviço púbico, as 

exigências constitucionais ao respeito, assim como o regime jurídico que legalmente 

preside as concessões e permissões do serviço público”. 

Ainda nas palavras do renomado doutrinador, Celso Antônio Bandeira de Melo, 

pode-se conceituar a espécie de atividade administrativa, o serviço público, da 

seguinte maneira:   

 

 “Serviço público é toda atividade de oferecimento de utilidade ou comodidade 
material destinada a satisfação da coletividade em geral, mas fruível 
singularmente pelos administrados, que o Estado assume como pertinente a 
seus deveres e presta por si mesmo e que lhe faz as vezes, sob um regime 
de Direito Público – portanto, consagrador de prerrogativas de supremacia e 
de restrições especiais -, instituindo em favor dos interesses definidos como 
públicos no sistema normativo.” MELO (2014. P 689). 

 

Conforme o entendimento do doutrinador Hely Lopes Meirelles, (1998, p. 285) 

o conceito só se admite como público o serviço que: “É prestado ela administração ou 

por seus delegados”. 

Já o doutrinador estrangeiro Javier Urrutigoity, (1994, p. 64), caracteriza e 

adota, a respeito, de um conceito mais estrito, admitindo o serviço público como: 

 
“atividade administrativa, indispensável para a vida social, de prestação ao 
público, assumida com exclusividade pelo Estado, sob um regime jurídico 
público, cujas as características são a regularidade, continuidade, 

obrigatoriedade, mutabilidade e igualdade’. URRUTIGOITY, (1994, p. 
64). 



 

 
 

 
 

 

Então compreende-se como prestação de serviço público, um regime conferido 

a quem tenha cargo público, garantir a melhor prestação com meios jurídicos 

necessários para assegurar a satisfação do interesse coletivo encarnado no serviço 

público.  

 

ELEMENTOS CARECTERIZADORES DO SERVIÇO PÚBLICO 

 

O serviço público, em suas noções jurídicas, tem dois elementos 

caracterizadores, o formal e o material.  

O elemento formal e caracterizador do serviço público em seu regime jurídico 

é o fato da submissão a um regime de Direito Público, qual é o regime jurídico-

administrativo. Sendo esse regime de suma importância para a noção de serviço 

público, pois aqui se tem uma normatização e legalidade conferindo caráter jurídico 

de agir por parte do administrador, que sempre trabalha para os administrados.  

Já se tratando do elemento material para a noção desse serviço, é a própria 

prestação de serviços por parte do administrador em face do administrado, então essa 

atividade estatal chamada serviço público em sua materialidade, como por exemplo: 

o fornecimento de água potável e saneamento básico, transporte coletivo dentre 

outros serviços públicos. Tais prestações são considerais fruíveis pelo administrado, 

estando ele consumindo diretamente o serviço prestado, que o Estado assume como 

próprio, por serem consideradas necessárias, imperioso ou até mesmo de 

comodidade relevante para a ordem e bem estar básicos da sociedade em dado 

tempo histórico.  

 

PRINCÍPIOS DO SERVIÇO PÚBLICO 

 

Quanto aos princípios do serviço público temos singularmente classificados 10 

(dez), princípios que são cruciais para a atividade administrativa de prestação de 

serviço público. 

1. Dever inescusável do Estado de promover-lhe a prestação, seja direta 



 

 
 

 
 

ou indiretamente. 

2. Princípio da supremacia do interesse público, que rege que as decisões 

administrativas são sempre tomadas em conveniência a coletividade. 

3. Princípio da adaptabilidade, que é a adaptação e modernização das 

necessidades sociais, dentro dos limites do orçamento público. 

4. Princípio da universalidade, segundo o qual o serviço público é 

indistintamente aberto à generalidade do público.  

5. Princípio da impessoalidade, que decorre da inadmissibilidade de 

discriminação entre os usuários. 

6. Princípio da continuidade, que decorre da impossibilidade de sua 

interrupção.  

7. Princípio da transparência, significando o conhecimento de tudo a que 

concerne o serviço e sua prestação. 

8. Princípio da motivação, para o qual as decisões ao serviço devem ser 

fundamentadas.  

9. Princípio da modicidade das tarifas, a partir do qual os integrantes dessa 

coletividade não devem pagar importâncias que os onerem sobremaneira para 

possam desfrutá-los.  

10. Princípio do controle, que diz respeito ao controle interno e externo sobre 

as condições de prestação dos serviços.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Para o esclarecimento da indagação que move a presente pesquisa - por que o 

serviço público constitui-se em uma das mais importantes noções do direito 

administrativo? A resposta não pode ser diferente da encontrada na realização da 

pesquisa, que se apresenta no seguinte desenvolvimento: o serviço público constitui-

se em uma das mais importantes noções do direito administrativo porque ele possui 

assento constitucional, que, por sua vez, traz em seu corpo um vasto desenvolvimento 

no campo de deveres do Estado Brasileiro em relação à sociedade. 



 

 
 

 
 

Quais as consequências e problematização da privatização desses serviço frente 

à própria noção de Direito Administrativo? 

No Brasil, a privatização compreende a transferência de todas as formas em 

relação das atividades do setor público ao setor privado, inclusive a alienação de 

empresas do Governo vendendo as respectivas ações aos particulares. E essa 

convicção é abrangida pelos doutrinadores de todo o mundo, então por obvio constnte 

também na doutrina Italiana, conforme as palavras de Franco Reviglio (1992, p. 13 

ss). 

 
“Tende-se, contudo, a sublinhar que a gestão pública direta de um monopólio 
pode, mais facilmente pela forma organizativa alternativa, determinara 
ocupação de espaços impróprios da parte do poder político que conduzam a 

gestões particulares ineficientes”. REVIGLIO (1992, p. 13 ss). 
 

 

Antes, porém, aqui há uma questão relevante, o fato de que se chegou a 

apregoar o desaparecimento do serviço público no Brasil, assim como a superação 

do direito administrativo, passando as duas noções a serem substituídas pela livre 

iniciativa e autorregulação do mercado. Tudo isso proporcionado por invasões de 

ideias norte-americanas, na questão da privatização da atuação da administração 

direta e indireta.  

Acerca do tema versa o doutrinador Celso Antônio Bandeira de Melo: 

 
“Os que disto se fizeram arautos se cumpriram, em sua maioria sem se 
aperceber, o papel de massa de manobra para a portentosa campanha de 
marketing conduzida pelos organismos financeiros internacionais manejados 
pelos países centricos, nos quais, para penetrar livremente nos mercados dos 
países emergentes e praticar o “vampirismo econômico”, foram elaborados os 
motes “globalização” e “reforma do Estado” em termos que lhes facilitassem os 
objetivos.” MELO (2014. P.691).  

 

Dessa forma, a pretendida ocupação econômica já se completou em partes aqui 

no Brasil, como por exemplo a alienação do serviço de telecomunicação e grande 

parte das que efetuavam a produção, transmissão e distribuição de energia elétrica, a 

liberação para estrangeiros de exploração das riquezas minerais, assim também como 

a invasão devastadora de instituições bancarias no setor, isso para citar uma 

importante área da nossa economia.  



 

 
 

 
 

E como cediço, na importância do serviço público para o direito administrativo, 

por estar em consonância com a nossa carta Constitucional, toda essa questão de 

alienação do serviço público tanto já realizado e quanto o está por vir, está 

regulamentado por emendas constitucionais, e audaciosas manobras políticas que 

foram e são patrocinadas pelo grande condutor de desnacionalização.  

Como efeito, se assim fosse, o serviço público como o nome diz, não seria mais 

público, mas tão somente a satisfazer o interesse de particulares e não mais de toda 

a coletividade, restando estar extinta a noção administrativa como num todo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização dessa pesquisa foi eficiente, produtiva e esclarecedora sobre 

um dos pontos mais importantes dentro do direito administrativo, que corresponde ao 

serviço público, prestado em face aos administrados. Esse serviço é classificado como 

um dos mais relevantes por ele estar alojado no corpo da nossa Constituição Federal, 

a qual é a luz do nosso ordenamento e o guia para as demais legislações especificas. 

Sobre a supremacia popular, que rege basicamente a totalidade de atuação 

do administrador público, agindo de acordo com o tempo e o lugar, tanto diretamente 

(atuação do administrador dentro da instituição Estado) quanto indiretamente 

(autarquias, empresas publica, sociedade de economia mista etc.), para o bem estar, 

comodidade, necessidade dentro do limite econômico do Estado. 

E, por fim, a crítica em relação à privatização desses serviços, por estes 

serem não de livre iniciativa como a de particulares, mas de interesse da coletividade, 

sendo assim se deixado fosse de ser prestado e por fim privatizado ele não teria mais 

o caráter público em face da coletividade, mais sim o de livre iniciativa em prol aos 

particulares, fazendo com que se perdesse a noção de direito administrativo e serviço 

público.  
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