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RESUMO 

 

  Busca o presente trabalho apresentar ao leitor as diversas formas pelas quais 

poderá o particular, executor de atividade pública, se remunerar. Com o desenvolvimento 

do direito administrativo novos modelos contratuais permitiram a adoção de modais 

remuneratórios diversos, aptos a viabilizar delegações antes inconcebíveis, quando 

idealizadas sob a ótica do regime tarifário. 

 

  O estudo se inicia com a delimitação da noção de remuneração, a definição 

de quem são os particulares e do que é atividade pública. Após a identificação de quais 

destas atividades são passíveis de delegação à execução privada, a problemática da 

remuneração é tratada perante 3 (três) grandes blocos de atuação estatal. 

 

  No primeiro bloco são analisadas as especificidades remuneratórias do 

particular prestador de serviço público. A tarifa (forma tradicional) é colocada em 

confronto com outras fontes de receitas (alternativas, complementares, acessórias, 

contraprestações públicas, subsídios). No segundo grande bloco a exploração direta de 

atividade econômica pelo Estado, tendo como partícipe o particular, é alvo de avaliação. O 

terceiro bloco se destina à análise da execução de atos de polícia pelo agente privado. 

 

  Por fim, novas formas de remuneração são aventadas, demonstrando que são 

inúmeras as possibilidades para estruturação de delegações de funções estatais. A proposta 

é, ao final, identificar a existência de um regime jurídico de remuneração do particular que 

executa atividade pública. 

 

PALAVRAS-CHAVE:  1) remuneração; 2) atividades públicas; 3) regime jurídico 

remuneratório. 
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ABSTRACT 

 

  The present work aims at introducing its reader to the many diverse ways in 

which the private, executor of public sector activities, may be compensated. With the 

development of the administrative law new contractual practices have allowed the adoption 

of various compensating models. They are capable of making feasible delegations that 

have once been considered inconceivable when idealized by the tax regime concept. 

 

  The study begins with a delimitation of how to perceive compensation, the 

definition of who the private is and what public sector activities mean. After identifying 

which of these activities are susceptible to the delegation of the private sector, the 

problematic of compensation is discussed before three major blocks of the state. 

 

  The first block analyzes the compensatory specifications of the private civil 

servant. The traditional tax is confronted with other sources of income (alternative, 

complementary, accessory, public consideration, subsidies). In the second major block the 

exploration of State economic activity, in which the private sector is a participant, is 

subject to evaluation. 

 

  At last, new compensatory ways are exposed, demonstrating the innumerous 

possibilities of structuring the delegations of state functions. The proposal is to finally 

identify the existence of a judicial compensatory regime of the private sector that enforces 

the public sector activities. 

 

KEYWORDS:  1) compensation; 2) public sector activities; 3) judicial 

compensatory regime. 
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RIASSUNTO 

 

  Cerca il presente lavoro di esporre al lettore le diverse forme per cui potrà il 

privato, esecutore di attività pubblica, remunerarsi. Con lo sviluppo del diritto 

amministrativo nuovi modelli contrattuali hanno permesso l’adozione di modali 

remunerativi diversi, atti a consentire delegazioni prima inconcepibili, quando ideate sotto 

l’ottica del regime tariffario. 

 

  Lo studio si inizia con la delimitazione della nozione di remunerazione, la 

definizione di chi sono i privati e di cos’è l’attività pubblica. Dopo l’identificazione di 

qualli di queste attività sono passibili di delegazione all’esecuzione privata, la problematica 

della remunerazione è trattata da tre grandi blocchi di attuazione statale. 

 

  Nel primo blocco sono analizzate le specificità remunerative del privato 

prestatore di servizio pubblico. La tariffa (forma tradizionale) é messa a confronto con altre 

fonti di risorse (alternative, complementari, acessorie, controprestazioni pubbliche, 

sussidi). Nel secondo grande blocco l’esplorazione diretta di attività economica dallo Stato, 

avendo come partecipe il privato, è bersaglio di valutazione. Il terzo blocco si destina 

all’analisi dell’esecuzione di atti di politica dall’agente privato. 

 

  Infine, nuove forme di remunerazione sono avventate, dimostrando che sono 

innumeri le possibilità per la strutturazione di delegazioni di funzioni statali. La proposta è, 

alla fine, identificare l’esistenza di um regime giuridico di remunerazione del privato che 

esegue attività pubblica. 

 

PAROLE-CHIAVE:  1) remunerazione; 2) attività pubbliche; 3) regime giuridico 

remunerativo. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Abrangência da noção de remuneração; 1.2. 

Quem é o particular; 1.3. O que é atividade 

pública. 

 

  O mundo contemporâneo depara-se com um fenômeno que vem ganhando 

força dia após dia. A globalização, tomada em seu mais amplo sentido, tem acarretado 

mudanças em todo o planeta. As economias deixaram de ser independentes, formando hoje 

um complexo e sensível conjunto de elementos interligados de produção, distribuição e 

consumo de bens e serviços. A cultura das nações se aproxima com a polarização dos 

idiomas. Os sistemas econômicos se identificam, num momento em que os poucos países 

ainda ditos socialistas se arrastam à beira do colapso de seus Estados. O capital impõe um 

ritmo frenético de evolução social, impulsionada pelos avanços tecnológicos que “tornam o 

mundo cada vez menor”. 

 

  Neste cenário de intensa globalização é exponencial o crescimento da 

complexidade das atividades particulares. Tais atividades, hoje realizadas em grande parte 
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do planeta num regime de livre concorrência, acabam por impor aos Estados a necessidade 

de regulação, sob pena de permitir a grandes grupos privados a exploração e possível 

domínio de setores, produtos e serviços de extrema importância à vida em sociedade. 

 

  Surge, portanto, a necessidade dos Estados se adequarem rapidamente a 

variados contextos. Novas demandas socioeconômicas reclamam outras formas de atuação 

do Poder Público. Antes adstritos apenas à prestação dos denominados “serviços públicos 

clássicos”, hoje afloram atividades diversas que impõem a revisão de conceitos 

tradicionais, amoldando a atuação administrativa aos desafios do novo milênio. 

 

  O Estado atual é deveras mais complexo do que o de décadas e séculos 

passados. Sua atuação encontra-se em franca expansão, englobando vários flancos antes 

alheios à sua competência. Neste sentido são as lições de Alexandre Santos de Aragão
1
: 

 

No início do século XX, o Estado deixou de ser monoclasse para ser pluriclasse em razão do 

advento do voto universal (não mais censitário como no Estado liberal). Com isso, para atender 

a todas as demandas dos legitimados a votar e, portanto, titulares de poder político, foram 

bastante aumentadas as funções exercidas pelo Estado, passando a intervir mais intensamente 

na vida social e econômica (tinha de dar conta dos interesses de todas as classes que podiam 

votar, não mais circunscritas apenas à burguesia). 

 

  O contexto acima descrito delineia uma nova forma de pressão social: a 

busca por maior respeito e proteção das liberdades individuais, da igualdade entre os 

indivíduos e do bem comum. Os Estados, que antes centralizavam as diversas atividades 

públicas (ocasionando o inchaço da máquina administrativa e, consequentemente, tornando 

ineficiente sua execução), foram obrigados, num processo iniciado no final da década de 

70 do século passado, a lançarem-se num amplo programa de privatização. 

 

  No Brasil, hoje um dos principais atores econômicos mundiais, o processo 

não foi diferente. Diminuiu-se significativamente a intervenção do Estado no domínio 

econômico, desmonopolizaram-se as atividades econômicas, venderam-se ações de 
                                                           
1
 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Curso de direito administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 7. 
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empresas estatais ao setor privado (desestatização), ampliando a participação e colaboração 

do particular na gestão das coisas públicas. 

 

  Assim, as privatizações (elogiadas por uns, demonizadas por outros) 

significaram a tentativa de redefinir o Estado, substituindo seus antigos por novos 

objetivos através do fortalecimento das liberdades econômicas das pessoas. Nas lições de 

Odete Medauar
2
: 

 

Vários fatores explicariam a privatização de empresas estatais e a transferência de serviços 

públicos à execução de particulares: financeiros, para conter o déficit público e reduzir 

despesas; jurídicos, ante o peso dos controles centrais; políticos – nos governos de inspiração 

neoliberal, para reforçar o setor privado, e nos de inspiração socialista, como revisão de 

dogmas políticos. De modo mais amplo, menciona-se a privatização como uma das respostas à 

crise do Welfare State. 

 

  Com as privatizações novos instrumentos jurídicos surgiram, dando ensejo à 

intensificação da delegação de atividades públicas à iniciativa privada: concessões 

(comuns), permissões, autorizações. Mais recentemente, frente à sensível carência de 

recursos públicos para implementação de infraestrutura capaz de suportar a continuidade 

do desenvolvimento da economia, uma nova forma de delegação de atividades públicas à 

exploração privada surgiu: as denominadas “Parcerias Público-Privadas”, que vieram no 

intuito de alargar ainda mais o campo de atuação dos particulares em setores antes 

exclusivos do Estado. Com elas, diversas atividades (não necessariamente atreladas à 

noção de serviço público) têm sido transferidas à prestação pelos particulares. 

 

  O fato é que, ao entregar a execução de uma atividade qualquer a um 

particular, o Estado assume o ônus de pagá-lo por esta prestação; ou, visando sua 

remuneração, deve permitir a obtenção de uma (ou algumas) fonte de recursos, 

preferencialmente decorrente do próprio negócio, sob pena de, fugindo da lógica 

capitalista, tornar impossível sua vontade. 

 
                                                           
2
 MEDAUAR, Odete. O direito administrativo em evolução. 2. Ed. São Paulo: RT, 2003, p. 249. 
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  O objetivo deste estudo é, portanto, analisar as diversas formas pelas quais 

um particular, ao executar atividades públicas, poderá se remunerar. Provavelmente nem 

todas as possibilidades serão aventadas, pois frente às novas modalidades de atuação 

privada, novas formas de remuneração afloram. 

 

  Adiante serão traçadas as premissas que nortearão o presente trabalho. Serão 

estabelecidos os limites de abrangência de aspectos essenciais relacionados ao tema da 

tese: o que será considerado remuneração; quem é o particular; o que é atividade pública. 

Nosso intuito, ao final do estudo, é responder a pergunta: existe um regime jurídico próprio 

de remuneração dos particulares executores de atividades públicas? 

 

 

1.1. ABRANGÊNCIA DA NOÇÃO DE REMUNERAÇÃO 

 

  Ao se falar em remuneração é natural que venha imediatamente à mente a 

ideia de dinheiro. Um prêmio, uma recompensa por um serviço ou um favor prestado. 

Normalmente se imagina uma gratificação em espécie, tão logo o serviço tenha sido 

realizado. 

 

  Contudo, nem sempre é assim. A pessoa que faz jus à remuneração pode se 

dar por satisfeita ao receber algum objeto em troca de seus serviços, em deixar de cumprir 

dada obrigação ou mesmo em usufruir de alguma vantagem oferecida pelo seu devedor. 

Muitas são as formas de se remunerar uma atividade. Por vezes a somatória de algumas 

delas pode dar azo à quitação de um débito. 

 

  No caso da execução de atividades públicas, as espécies remuneratórias 

aumentam exponencialmente. Não é factível listar todas as modalidades viáveis, pois, para 

cada situação, novas formas podem ser aventadas. É razoável partir do pressuposto de que 
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todas as potencialidades econômicas da atividade podem ser exploradas como formas de 

remuneração. Este raciocínio decorre da intelecção do princípio da eficiência, como 

apontado por Rafael Wallbach Schwind
3
: 

 

Conforme destaca Marçal Justen Filho, uma das mais significativas inovações na exploração de 

serviços públicos diz respeito justamente à apropriação de ganhos econômicos derivados de 

oportunidades acessórias ou secundárias. Trata-se aqui de derivação direta do postulado da 

eficiência, que propugna a exploração dos empreendimentos por todos os seus ângulos 

possíveis e economicamente relevantes, como forma de melhorar a qualidade do serviço e 

reduzir a necessidade de outras fontes de recursos. 

(sem ênfase no original) 

 

  Vale também trazer à discussão a mudança de paradigma que as relações 

Poder Público/iniciativa privada têm sofrido nos últimos anos. Antes adstritos à ideia de 

oposição de interesses, hoje os pactos entre Administração e particulares se assemelham 

mais a parcerias entre partes, em prol de um objetivo comum. Por certo que em alguns 

aspectos (principalmente financeiros) aparenta existir um “conflito de interesses”. Todavia, 

na maior parte de uma relação contratual os propósitos são os mesmos. Essa 

transformação, que nas concessões comuns, por exemplo, passou do modelo de 

transferência integral dos riscos da atividade concedida ao concessionário para o seu 

compartilhamento, tornou hoje viáveis novas formas de remuneração dos particulares na 

execução de atividades públicas. 

 

  Vide os subsídios estatais
4
, que se tornaram necessários para a concretização 

de algumas concessões cujas receitas possivelmente extraíveis da própria atividade não 

eram suficientes para cobrir os custos de sua operação. Neste sentido são as lições de Vitor 

Rhein Schirato
5
: 

 

A necessidade de subsídios tarifários não é distante. Muito ao contrário, é bastante corriqueira, 

sobretudo em um país com alto déficit de infraestrutura como o Brasil. Muitas vezes, a 

prestação de um determinado serviço público não é viável por si só em sua integralidade ou 

com relação a parcela dos usuários, sendo necessária a criação de mecanismos de subsídios 

                                                           
3
 SCHWIND, Rafael Wallbach. Remuneração do concessionário: concessões comuns e parcerias público-

privadas. Belo Horizonte: Fórum, 2010, p. 32. 
4
 O Capítulo 7, item 7.3.1., trata especificamente dos subsídios, suas espécies e particularidades. 

5
 SCHIRATO, Vitor Rhein. Livre iniciativa nos serviços públicos. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 263. 
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públicos para possibilitar ou a própria prestação dos serviços, ou a sua fruição por parcela da 

população. 

 

  Por fim, com o advento da Lei Federal nº. 11.079/2004, que instituiu as 

parcerias público-privadas, contraprestações pagas diretamente pelo Poder Concedente 

também passaram a ser formas viáveis de remuneração. Como adiante será demonstrado, 

não se confundem com os subsídios, compondo outra categoria remuneratória. 

 

  Portanto, no intuito de sintetizar a noção de remuneração, podemos afirmar 

se tratar dos benefícios de qualquer natureza extraíveis de toda e qualquer potencialidade 

econômica da atividade explorada, bem como subsídios e contraprestações, desde que 

tendentes à viabilidade de sua prestação. 

 

 

1.2. QUEM É O PARTICULAR 

 

  Traçada a diretriz acerca do que adotaremos por remuneração, cumpre 

determinar, com clareza, quem será seu alvo. Em outras palavras, identificar quem faz jus a 

recebê-la, ou seja, quem executa atividades públicas, quando não o faz o próprio Estado 

(em seu sentido amplo). 

 

  A primeira definição a se adotar é a decorrente de exclusão: particular é 

todo aquele que não é Poder Público. Tal raciocínio remete à conclusão de que particular 

são todos os outros que não a Administração Pública. Desta forma, estar-se-á a afastar da 

definição não só a Administração Direta, mas também as entidades componentes da 

Administração indireta: autarquias, fundações públicas
6
, empresas públicas, sociedades de 

                                                           
6
 Nas lições de Odete Medauar, “no tocante às entidades componentes da Administração indireta, a redação 

de alguns dispositivos da Constituição de 1988 ensejou entendimento diverso do que dispõe a atual redação 

do Dec.-lei 200/67, em virtude de usarem a expressão “administração direta e indireta, incluídas as fundações 

instituídas e mantidas pelo Poder Público” (por exemplo, art. 71, inc. III). De acordo com essa corrente, 



21 
 

economia mista e consórcios públicos, estes últimos desde que possuam personalidade 

jurídica de direito público e se constituam em associação pública
7
. 

 

  Mas, apesar de válida, tal distinção ainda mantém ampla a noção daquilo 

que adotaremos como particular executor de atividade pública. Um segundo critério leva 

em consideração não quem executa a atividade, mas sim qual atividade executa. Nesta 

linha, o importante é saber o que é atividade pública – qualquer pessoa que a efetue estará 

no espectro do presente estudo. No próximo item do presente capítulo iremos tratar deste 

critério. 

 

  Por fim, podemos tentar listar quem são os particulares executores de 

atividades públicas, correndo o risco de, frente a situações práticas específicas, pecar pelo 

esquecimento de uns e pela evocação equivocada de outros. É necessário dizer, outrossim, 

que ante a imprecisão de conceitos, melhor se revela indicar o elenco de particulares, para 

os fins desta tese. Assumimos os riscos de nossa pretensão. São eles: 

 

i) Concessionários de serviços públicos e de obras públicas: 

i.1) pessoas jurídicas de direito privado; 

i.2) consórcio de pessoas jurídicas de direito privado; 

i.3) sociedades de propósitos específicos. 
                                                                                                                                                                                
assim mencionando a Constituição Federal estaria retirando as fundações públicas do âmbito da 

Administração indireta, para incluí-las numa “Administração fundacional”. Parece, no entanto, melhor o 

entendimento que inscreve as fundações públicas no rol das entidades da Administração indireta. Isso porque 

o próprio Dec.-lei 200/67 assim prevê; e, por outro lado, todas as leis de reestruturação da Administração 

federal posteriores à Constituição de 1988 repartem-na em direta e indireta, não mencionando 

“Administração fundacional”. Além do mais, outros dispositivos da Constituição Federal levam à convicção 

de que a Administração Pública se reparte somente em direta e indireta, nesta última se incluindo as 

fundações públicas.” (MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 12. Ed. São Paulo: RT, 2008, pp. 

67/68). 
7
 Lei Federal nº. 11.107/2005: 

Art. 6º O consórcio público adquirirá personalidade jurídica: 

I – de direito público, no caso de constituir associação pública, mediante a vigência das leis de ratificação do 

protocolo de intenções; 

(...) 

§ 1º O consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a administração indireta de 

todos os entes da Federação consorciados. 
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ii) Permissionários de serviços públicos: 

ii.1) pessoas físicas; 

ii.2) pessoas jurídicas de direito privado. 

 

iii) Autorizatários de serviços públicos. 

iii.1) pessoas físicas; 

iii.2) pessoas jurídicas de direito privado. 

 

iv) Ordens e conselhos profissionais. 

 

v) Fundações de apoio. 

 

vi) Empresas semiestatais
8
 
9
. 

 

                                                           
8
 Adotaremos como conceito de empresa semiestatal o apresentado por Carlos Ari Sundfeld, Rodrigo Pagani 

de Souza e Henrique Motta Pinto: “Entre as ações do movimento de reforma do estado que tomou impulso no 

Brasil a partir da metade dos anos 1990 destaca-se a cada vez mais frequente associação empresarial do 

poder público com particulares. Essa associação em geral ocorre pela participação estatal, minoritária mas 

relevante, em empresa cuja maioria do capital votante fica nas mãos de particulares. O controle é exercido 

em conjunto, mas com predominância do acionista privado. As empresas fruto dessa associação não são 

empresas estatais – pois o conceito de empresa estatal está vinculado à existência de maioria do estado no 

capital votante – de modo que elas não fazem parte da Administração Pública indireta. Mas essas empresas 

são parte muito relevante da estratégia de atuação do estado na economia. São empresas semiestatais.” 

(SUNDFELD, Carlos Ari; SOUZA, Rodrigo Pagani de; PINTO, Henrique Motta. Empresas semiestatais. 

Revista de direito público da economia – RDPE. Belo Horizonte, ano 9, n. 36, out./dez. 2011). 
9
 Alexandre Santos de Aragão, ao analisar tal fenômeno, optou por denominar as empresas resultantes dessa 

participação acionária estatal de empresas público-privadas. Todavia, traz um elemento diferenciador do 

conceito apresentado na nota anterior: “Ademais, importante questão que os casos concretos podem trazer é 

se a participação minoritária que contemple acordo de acionistas ou golden shares, chega a transformar o 

Estado em controlador ou cocontrolador da sociedade, com o que seria defensável que ela teria se tornado 

uma empresa controlada pelo Estado, integrando-a ao regime da Administração Indireta, aplicando-se-lhes as 

normas de direito público cabíveis do art. 37, CF”. (ARAGÃO, Alexandre Santos de. Curso de direito 

administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 137). 
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vii) Serviços sociais autônomos. 

 

viii) Entes do Terceiro Setor: 

viii.1) organizações sociais; 

vii.2) organizações da sociedade civil de interesse público. 

 

ix) Particulares em colaboração com o Poder Público: 

ix.1) notários e registradores; 

ix.2) leiloeiros, tradutores e intérpretes públicos. 

 

 

1.3. O QUE É ATIVIDADE PÚBLICA 

 

  Cabe ao Estado a realização de imensa gama de atividades. Apesar de 

heterogêneas, é possível agrupá-las por categorias, conforme pondera Celso Antônio 

Bandeira de Mello
10

. Para o citado publicista a atividade administrativa pode ser dividida 

nas seguintes espécies: serviços públicos, intervenção do Estado no domínio econômico e 

social, limitações administrativas à liberdade e à propriedade, imposição das sanções 

previstas para as infrações administrativas, sacrifícios de direito e gestão dos bens 

públicos. 

 

  Dentre elas, ganha relevo os serviços públicos, pois nesta espécie concentra-

se grande parte das atividades que poderão ser delegadas à execução por particulares. Nas 

lições de Marçal Justen Filho
11

: 

                                                           
10

 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 21. Ed. São Paulo: Malheiros, 2006, 

p. 637. 
11

 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 8. Ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 687. 
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Serviço público é uma atividade pública administrativa de satisfação concreta de necessidades 

individuais ou transindividuais, materiais ou imateriais, vinculadas diretamente a um direito 

fundamental, insuscetíveis de satisfação adequada mediante os mecanismos da livre iniciativa 

privada, destinada a pessoas indeterminadas, qualificada legislativamente e executada sob 

regime de direito público. 

 

  É intensa na doutrina a discussão acerca do conceito de serviço público. O 

acima transcrito permite diferenciar a atividade prestacional de outras exercidas pelo 

Estado, como a intervenção no domínio econômico e social, na qual a Administração opera 

em segmentos ordinariamente reservados à livre iniciativa, se atendidos alguns requisitos
12

, 

e atua como agente de mercado, sem gozar de nenhum privilégio que a diferencie das 

empresas privadas. A autossuficiência do mercado deixou de ser uma verdade tomada 

como absoluta, dando ao Estado condições de, verificadas falhas, intervir. Vale ressaltar 

também a possibilidade de interferência no domínio social por meio dos serviços públicos 

sociais, que suprem carências deste campo da livre iniciativa. 

 

  Uma terceira espécie de atuação estatal pode ser denominada de poder de 

polícia, embora também controverso o uso deste título pela doutrina (bem como a 

preservação de seu conteúdo)
13

. Importa, todavia, é saber o que se caracteriza como tal 

nesta espécie de atividade. Parece-nos mais adequado, desta forma, adotarmos o conceito 

dado pela própria lei – “Código Tributário Nacional, art. 78: considera-se poder de polícia 

atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou 

                                                           
12

 Constituição Federal: 

Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo 

Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse 

coletivo, conforme definidos em lei. 
13

 Odete Medauar trata de apresentar a crítica e contestá-la: “No século XIX e primórdios do século XX, o 

poder de polícia era enfocado sob o único prisma de garantir a ordem, a tranquilidade e a salubridade 

públicas. Com a ampliação das funções do Estado, aumentou o campo do poder de polícia, para atuar 

também na ordem econômica e social, e não somente mediante restrições, mas, ainda, por imposições. Isso 

contribuiu para o surgimento de linha doutrinária adversa à preservação da noção de poder de polícia no 

direito administrativo. Uma corrente mais suave troca o título da matéria, surgindo os termos atividade 

administrativa de limitação, procedimentos ablatórios (Giannini), administração de vigilância; mais 

recentemente, atividade interventora, poder ordenador. (...) Parece que o ponto nuclear no entendimento de 

quem prega essa eliminação é a preocupação com um poder de polícia indeterminado, independente de 

fundamentação legal, baseado num suposto dever geral dos indivíduos de respeitar a ordem ou baseado num 

“domínio eminente” do Estado. Essa louvável preocupação perde consistência ante a realidade presente de 

mais solidez na concepção de Estado de direito, ante o princípio da legalidade regendo a Administração e 

ante a maior valoração dos direitos fundamentais.” (MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 12. 

Ed. São Paulo: RT, 2008, pp. 332/333). 
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liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público 

concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do 

mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização 

do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos 

individuais ou coletivos”. 

 

  Decorre do poder de polícia o dever de imposição das sanções previstas 

para as infrações administrativas. Essa atividade reside na atuação da Administração no 

sentido de desmotivar o descumprimento das normas, intimidando os destinatários de suas 

determinações a não atentarem contra a ordem administrativa. 

 

  Os sacrifícios de direitos, por sua vez, são atuações estatais que visam a 

realização de interesses públicos em detrimento de direitos dos administrados. Tratando do 

tema Maria Sylvia Zanella Di Pietro
14

 assim consignou: 

 

Na monografia sobre Servidão Administrativa (1978:18-22), já nos havíamos colocado entre os 

que explicam as várias formas de intervenção do Estado na propriedade privada como 

manifestações do poder de polícia: “na realidade, tanto as chamadas limitações administrativas 

à propriedade (em sentido estrito), como a ocupação temporária, a requisição administrativa, a 

servidão administrativa e a desapropriação constituem formas de limitações do Estado sobre a 

propriedade privada, cada uma delas atingindo o exercício desse direito de maneira mais ou 

menos intensa, mas sempre com o objetivo de satisfazer o interesse público. Assim, em sentido 

amplo, as limitações administrativas abrangem todas essas modalidades; em sentido restrito, 

referem-se apenas àquelas impostas pelo poder de polícia do Estado, condicionando o exercício 

do direito de propriedade ao bem-estar social, sem implicar desdobramento dos poderes 

inerentes ao domínio. 

 

  Com razão a doutrinadora ora trazida à baila. Decorrem do poder de polícia 

os sacrifícios de direitos/limitações administrativas
15

 que dão ao Estado condições de 

comprimir direitos dos administrados. Todavia, manteremos, para fins de sistematização 

                                                           
14

 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 22. Ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 126. 
15

 Celso Antônio Bandeira de Mello aponta diferença entre sacrifícios de direitos e limitações 

administrativas: “Enquanto nas limitações administrativas a Administração nada mais faz que conter os 

administrados na intimidade da esfera de seus direitos, tal como delineados pela lei, nos sacrifícios de direito, 

os direitos já compostos e definidos pela lei são objeto de uma compressão ou de uma supressão por uma 

providência administrativa.” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 21. Ed. 

São Paulo: Malheiros, 2006, p. 639). 
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do presente estudo, como atividades estatais diversas, pois analisaremos a possibilidade de 

delegação de cada uma à execução por particulares. 

 

  Por fim, seguindo a sistematização proposta por Celso Antônio Bandeira de 

Mello para diferenciação das atividades administrativas, temos a gestão dos bens públicos, 

ou seja, a gerência de seu patrimônio, determinando suas destinações e aplicações aos fins 

que se pretendem alcançar. 

 

  Afora as atividades acima explicitadas, parece-nos assistir razão ao 

Professor Marçal Justen Filho
16

 que, ao tratar dos tipos de atividade administrativa, aponta 

também o fomento e a regulação econômico-social (talvez alguns consigam visualizar 

essas duas atividades como incursas dentre as já acima tratadas; para nós não estão 

compreendidas em nenhuma delas). Conforme leciona, fomento é uma atividade 

administrativa de intervenção no domínio econômico para incentivar condutas dos sujeitos 

privados mediante a outorga de benefícios diferenciados, inclusive mediante a aplicação 

de recursos financeiros, visando a promover o desenvolvimento econômico e social
17

. Tal 

atividade difere do serviço público – neste a Administração é a titular da atividade, 

executando-a diretamente ou delegando sua execução a particulares; naquele é apenas uma 

estimuladora de sua efetivação, cabendo à livre iniciativa sua consecução. 

 

  O fomento, enquanto atividade estatal, também não pode ser confundido 

com a atuação regulatória do Estado. Para Marçal Justen Filho, a regulação econômico-

social consiste na atividade estatal de intervenção indireta sobre a conduta dos sujeitos 

públicos e privados, de modo permanente e sistemático, para implementar as políticas de 

governo e a realização dos direitos fundamentais
18

. A diferença reside no seguinte 

aspecto: na regulação são dados, pelo Estado, parâmetros de liberdade de atuação privada; 

no fomento são dados incentivos para que os particulares, atuando dentro das balizas 

                                                           
16

 Op. Cit.. 
17

 Op. Cit., p. 677. 
18

 Op. Cit., p. 637. 
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traçadas pela regulação, desenvolvam atividades consideradas, naquele momento, de 

interesse do Estado. 

 

  Também não se deve confundir regulação com poder de polícia. Apesar de 

se ter regulação através do exercício do poder de polícia, não se restringe a isso. Na 

regulação, a atuação estatal visa ao atingimento de objetivos econômicos e sociais 

desejáveis. No poder de polícia, a finalidade está muito mais atrelada à observância do 

princípio da legalidade, na verificação da atuação dos particulares. 

 

  Indicadas as funções da Administração, ou seja, os âmbitos de sua 

competência, podemos partir do raciocínio de que toda e qualquer atividade administrativa 

(sejam elas quantas e quais forem) tem, em termos gerais, duas finalidades precípuas: a 

ordenação da sociedade e a manutenção de condições que propiciem a sua perpetuidade. 

 

  Acima está, portanto, o que será considerado “atividade pública”. Adiante 

serão analisadas quais delas poderão ser delegadas à execução por particulares, dando 

ensejo à análise do modal remuneratório dos seus executores. 
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17. CONCLUSÃO 

 

  É chegado o momento de apresentarmos as conclusões obtidas das 

discussões e reflexões lançadas nas linhas precedentes. O trabalho elaborado é fruto de 

uma mescla de estudos teóricos e experiências profissionais; talvez por isso o leitor 

consiga identificar nas conclusões adiante expostas aspectos acadêmicos e pragmáticos. 

 

  O estudo de temas jurídicos, a nosso ver, parte de uma premissa: a 

experiência jurídica é uma experiência normativa. Quem melhor analisou a questão foi 

Norberto Bobbio
19

, em sua “Teoria geral do direito”: 

 

Nossa vida desenvolve-se em um mundo de normas. Acreditamos ser livres, mas na verdade 

estamos envoltos numa densa rede de regras de conduta, que desde o nascimento até a morte 

dirigem nossas ações nesta ou naquela direção. 

(...) 

Podemos dizer desde já, ainda que em termos genéricos, que o direito constitui uma parte 

notável, e talvez também a parte mais visível, da nossa experiência normativa. E por isso um 

                                                           
19

 BOBBIO, Norberto. Teoria geral do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2007, pp. 3/4. 
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dos primeiros resultados do estudo do direito é de nos tornar conscientes da importância do 

“normativo” em nossa existência individual e social. 

 

  A tese ora apresentada é uma análise de um fenômeno jurídico atinente a um 

ramo da ciência jurídica. Nesta esteira, o pressuposto de análise da temática foi o de 

observância às normas regulamentadoras da matéria. A legislação brasileira que rege o 

assunto foi a linha condutora do exame do tema. Em alguns momentos a norma deu lugar à 

doutrina e à jurisprudência, especificamente nas situações onde sua vagueza não permitia a 

obtenção de soluções práticas adequadas. 

 

  Todo trabalho científico deve seguir um caminho, no intuito de se chegar a 

um destino. Contudo, nem sempre o destino alcançado é aquele inicialmente idealizado 

pelo pesquisador. A estrada é tortuosa, nem sempre se segue por onde se espera. E o 

resultado, por vezes, surpreende. É o que aconteceu na presente tese! 

 

  Antes de partimos especificamente às conclusões, cumpre apontar ainda 

outra particularidade do problema discutido no estudo: trata-se de tema deveras dinâmico. 

Diferente de outros assuntos relacionados ao direito administrativo, as alterações 

legislativas são intensas; outrossim, a doutrina mais atual se desprega de conceitos 

clássicos, dando à matéria uma nova roupagem e um novo brilho. 

 

  Vejamos, portanto, a quais conclusões chegamos: 

 

1) Ao Estado cumpre a execução de uma grande quantidade de atividades. Dessas 

atividades, apenas algumas podem ser delegadas à execução por particular. São 

elas: serviços públicos, intervenção do Estado no domínio econômico e social e 

aspectos do poder de polícia; 
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2) Nas hipóteses onde a delegação é possível, deve o Estado prover condições do 

particular se remunerar, visando a continuidade e atualidade da atividade; 

 

3) A tarifa, fonte tradicional de receita do particular executor de atividade pública, tem 

perdido espaço para modais remuneratórios mais sofisticados e eficientes; 

 

4) A remuneração nem sempre advém de fonte única. São possíveis modelagens de 

delegações em que diversos modais remuneratórios coexistem; 

 

5) Com o advento das parcerias público-privadas tornou-se possível a remuneração do 

particular exclusivamente por recursos públicos (não caracterizáveis como subsídio 

ou subvenção); 

 

6) É possível se vislumbrar a participação do particular como agente imediato da 

exploração direta de atividade econômica pelo Estado, quando integrante da 

sociedade de economia mista criada para tal desiderato; 

 

7) Boa parte dos elementos que compõem o poder de polícia podem ser delegados à 

execução privada. A remuneração do particular que exerce poder de polícia é 

legítima, mas não será feita através da cobrança de taxas; 

 

8) A criatividade e competência da iniciativa privada em modelar novos negócios 

podem ser aproveitadas pela Administração através da promoção de PMIs 

(Procedimentos de Manifestação de Interesse); 

 

9) É pressuposto da relação público/privado a manutenção das condições iniciais da 

avença; 
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10) Os pactos da Administração devem ser flexíveis, permitindo adaptações às 

mudanças que acometem relações de longo prazo; 

 

11) A diversidade de atuações administrativas permite a concepção de uma infinidade 

de modais remuneratórios. 

 

  O desenvolvimento e o progresso do Estado brasileiro estão intimamente 

ligados à interação “público/privado”. A incapacidade estatal de investir impõe ao Poder 

Público a busca pelo capital privado. O Brasil é uma economia em ampla expansão, freada 

apenas pela deficitária infraestrutura pública e elevada carga tributária. Novos modelos de 

“negócios públicos” podem retirar das mãos do Estado o dever de custear a construção 

dessa infraestrutura insuficiente e antiquada, culminando com a redução da carga tributária 

e a alavancagem do desenvolvimento nacional. 

 

  Cumprirá ao Estado, então, ser o grande gestor e idealizador dessa 

“reforma”, ficando incumbido de arquitetar as atuações privadas. Não mais atuará como 

executor, mas sim como fiscal da implementação da infraestrutura necessária ao 

desenvolvimento do país. 

 

  Como dito alhures, a diversidade de atuações administrativas e de modais 

remuneratórios não nos permitiu identificar um “regime remuneratório do particular 

prestador de atividade pública”. Existem, sim, alguns aspectos comuns em toda e qualquer 

delegação de funções da Administração à iniciativa privada. Todavia, insuficientes para 

caracterizar um regime, assim entendido como o conjunto de imposições, jurídicas e 

fiscais, que determinam a maneira de reger uma determinada situação. 
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  Essas eram as conclusões que puderam ser extraídas das reflexões lançadas 

no trabalho. A dinâmica da evolução administrativa continuará a nos brindar com novas 

soluções, impondo a necessidade de revisão das ideias aqui expostas num curto espaço de 

tempo. Que o texto sirva de provocação aos pensamentos do leitor. Se vossa inquietude for 

maior do que vossa concordância, teremos atingido nosso objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Onde está a felicidade? No amor ou 

na indiferença? Na obediência ou no 

poder? No orgulho ou na humildade? 

Na investigação ou na fé? Na 

celebridade ou no esquecimento? Na 

nudez ou na prosperidade? Na 

ambição ou no sacrifício? A meu ver, 

a felicidade está na doçura do bem, 

distribuído sem ideia de remuneração. 

Ou, por outra, sob uma fórmula mais 

precisa, a nossa felicidade consiste no 

sentimento da felicidade alheia, 

generosamente criada por um ato 

nosso.” 

Rui Barbosa 
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