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RESUMO 

Visando esclarecer conceitos e demonstrar a importância dos serviços públicos e sua 

modalidade de concessão de rodovias no dia a dia, demonstrando o que são e como 

funcionam, o presente trabalho tem o intuito de informar aos leitores como se portar diante de 

determinadas situações, evitando assim as más interpretações dos pedágios e possíveis 

prejuízos. 

 

Palavras-chave: Serviços Públicos. Concessão. Pedágio. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 Serviço público é toda atividade realizada diretamente pelo Estado ou por aqueles a 

quem é confiada que vise atender as necessidades de todos, podendos se totalmente ou em 

parte pública. Sabemos que é obrigação da  União manter as vias nacionais conservadas, 

porém a Constituição Federal nos traz formas de delegação de serviços a terceiros ou 

empresas de iniciativa privada a que damos o nome de concessão de rodovias. As praças de 

pedágio construídas por essas concessionarias são constitucionais, vez que visa à manutenção 

do capital utilizado para a preservação das estradas. Tais projetos encontram-se previstos na 

Constituição Federal de 1988, pois é dever do Estado prestar serviços essenciais a sociedade 

em geral. 

  

2. SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

Definir serviços públicos é uma tarefa árdua tendo em vista que a doutrina não é 

uniforme em seu posicionamento devido às alterações sofridas no decorrer do tempo. Mas 

essa definição deve conter dois sentidos; o sentido amplo que demonstra que toda atividade 

do Estado deve se objetivar a atender os interesses da coletividade, ou seja, interesses 

públicos; e o sentido restrito que é a prestação das atividades administrativas praticadas pela 

Administração Publica (excluindo as legislativas e judiciárias). 

Para o doutrinador Hely Lopes Meirelles serviço público é “todo aquele prestado pela 

Administração ou por seus delegados, sob normas e controles estatais, para satisfazer 



necessidades essenciais ou secundárias da coletividade ou simples conveniências do Estado”. 

Vale, portanto ressaltar que o termo serviço público abrange dois sentidos importantes, são 

estes, o sentido subjetivo e o objetivo. O sentido subjetivo é sinônimo de Administração 

pública no próprio sentido formal, destacando-se os órgãos do Estado que são os responsáveis 

pela realização dos trabalhos que tem por meta a coletividade. Já o sentido objetivo são as 

atividades ou conjunto de atividades especificas executadas pelo próprio Estado ou seus 

agentes. 

Destacam-se ainda três critérios que caracterizam o serviço público. A primeira 

corrente tem enfoque no critério orgânico que diz que o serviço público é executado por um 

ente público, propriamente pelo Estado. Mas esse primeiro critério traz uma crítica, qual seja, 

de que na atualidade essas atividades públicas são comumente transferidas a particulares. 

Temos então o critério formal que expõe que o que for disciplinado pelo regime de 

direito público é serviço público, esse critério se prende ao regime jurídico.  

E por último temos o critério material que leva em consideração à natureza da 

atividade executada, sendo então aquele que cuidasse diretamente da coletividade. 

 Passamos então para a classificação dos serviços públicos, também aqui encontramos 

ideias diferentes na doutrina, mas ainda assim apresentam ideias parecidas ao se tratar de 

serviços públicos delegáveis ou indelegáveis e coletivos ou singulares. 

 

- Serviços delegáveis e indelegáveis 

 Serviços delegáveis são aqueles que podem ser executados por terceiros desde que 

com a assistência do Estado ou mesmo prestados pelo próprio Estado, são exemplos de 

serviços públicos delegáveis o sistema de telefonia, transporte coletivo entre outros. Já os 

serviços indelegáveis são aqueles extremamente importantes à manutenção da ordem no 

Estado assim para a segurança do mesmo que só podem ser exercidos pelo próprio Estado 

diretamente, não podendo ser, portanto prestado por terceiros, são exemplos desses serviços 

públicos a fiscalização de atividades, serviços assistenciais, controle de fronteiras, defesa 

nacional entre outros. 

 

- Serviços coletivos e singulares 

 São serviços coletivos aqueles que não fazem distinção entre os indivíduos, não 

determinando assim um destinatário, temos como exemplo então os serviços de pavimentação 

de ruas, iluminação pública, tratamento de água e esgoto. Os serviços singulares por sua vez 

são aqueles que têm de início os seus beneficiados definidos, tendo então que ser utilizado por 



estes; linha telefônica, serviço de energia domiciliar são exemplos de tais serviços. 

 Podemos dizer então que as concessões ou permissões se encaixam na hipótese de 

delegação de prestações de serviços públicos a um terceiro. Esse meio de delegação de 

serviço público está expressamente autorizado no Artigo 175 da Carta Magna do nosso país. 

O artigo diz:  

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de 

concessão ou permissão, sempre através de licitação, 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. 

 Ainda assim vale lembrar que mesmo que o serviço público seja prestado por terceiro 

devidamente autorizado a titularidade do serviço público é em todos os casos do Poder 

Público, assim sendo transfere-se apenas a execução do serviço mantendo a qualidade de 

serviço público, mesmo que tenha sido prestada por terceiros particulares ou empresas 

privadas. 

À vista disso entendemos que a delegação negocial é aquela celebrada entre o Poder 

Público e o particular. É dessa forma de descentralização que me dedicarei de agora em 

diante. 

Além do artigo 175 da Constituição Federal temos também a Lei 8.987/95 que versa sobre 

o regime de Concessão e permissão. Tal lei em seu artigo 2º descreve a concessão de serviços 

públicos como sendo “a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante 

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

demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado. ’’ 

A concessão de transporte público, e a concessão de rodovias, são alguns dos objetos que 

podem ser delegados a particulares por meio de concessão.  



A concessão de serviço público precedida da execução de obra pública são aquelas em 

que o Estado celebra com o particular a execução de determinada obra, dando-lhe em 

contrapartida o direito de explora-la após a conclusão por tempo determinado.  

2.1. CONCESSÃO DE RODOVIAS   

Sabendo que é de responsabilidade da União a manutenção e modernização das vias e 

rodovias federais, mas tendo em vista a grandeza da malha viária nacional, há de se 

compreender a dificuldade aparente para se efetuar os serviços. Dessa maneira, portanto faz-

se necessário atribuir concessão a empresas de iniciativa privada para a realização de 

determinadas obras (lembrando que só é cedida a concessão e não a titularidade como já 

vimos anteriormente), esse processo faz referência ao princípio da eficiência que diz que o 

Estado deve efetuar seus serviços com a maior eficiência possível.  

A união então publicará edital para reunir as empresas que se mostrem interessadas na 

realização das obras de sinalização, conservação, recapeamento, alargamento e demais 

atividades. A remuneração por sua vez se dará através de tarifa paga pelos usuários após as 

obras encerradas, na forma do famoso pedágio. 

Chegamos então a alguns questionamentos importantes: sabendo que os cidadãos já 

pagam impostos exorbitantes que têm por finalidade voltar como realização de serviços 

públicos, seria ainda assim constitucional o sistema de pagamento de pedágio? Seria então 

inconstitucional por restringir o direito de ir e vir? A resposta é bem clara, sim é 

constitucional a cobrança feita pelos pedágios e sim é constitucional a restrição ao direito de ir 

e vir em contexto nacional. Antes de tudo é preciso esclarecer que o direito de ir e vir pode ser 

restrito o que não pode é ser abolido. O artigo 5º inciso XV da Constituição Federal bem diz: 

XV- é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, 

nos termos da lei nele entrar; permanecer ou dele sair com seus bens; a expressão ‘’nos 

termos da lei’’ é o que nos dá margem para dizer que a própria CF deixa a cargo da legislação 

infraconstitucional a regulamentação. Temos ainda o Artigo 60 da CF que trata das emendas à 

Constituição, que em seu paragrafo 4º diz:  

§ 4º- Não será objeto de deliberação a proposta de ementa tendente a abolir:  

 I - a forma federativa de Estado; 

II - o voto direto, secreto, universal e periódico; 

          III - a separação dos Poderes; 



IV - os direitos e garantias individuais. 

E temos ainda o Artigo 150 da CF o qual traz expressamente a possibilidade de 

existência do pedágio, o artigo diz: Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas 

ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

 V - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos 

interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias 

conservadas pelo Poder Público;  

 Assim concluímos que a Constituição Federal admite a restrição do direito de ir e vir, 

desde que não fira o núcleo essencial e não o modifique totalmente de forma a prejudicar os 

detentores de tal direito, ou seja, não é permitido que haja a sua extinção.  

A cobrança de taxa pelo Estado ou seus delegados no pedágio por sua vez é amparada 

por lei uma vez que o Artigo 77 Código Tributário Nacional diz: Art. 77. As taxas cobradas 

pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas 

respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a 

utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao 

contribuinte ou posto à sua disposição. Este artigo permite que o Estado cobre pelo uso das 

rodovias como forma de ressarcir o custo com a manutenção das vias públicas.  

 A implantação do pedágio próximo a Correia de Almeida é um fato novo que tem 

gerado inúmeras dúvidas e discussões. Será mesmo possível limitar o acesso da população 

dentro do próprio município em razão da construção de uma praça de pedágio dentro da 

delimitação deste mesmo município? Tendo em vista que tais moradores necessitam ir a 

Barbacena por motivos de emprego, quitação de contas, compras, laser, para ir ao médico, 

escolas, entre outras atividades, não é justo que se cobre dessa população para transitar dentro 

de sua própria cidade. 

Essa praça de pedágio instalada entre as cidades de Barbacena e Correia de Almeida 

de fato fere o direito de ir e vir uma vez que essas são dependentes uma da outra e se a 

situação perdurar os moradores dos dois municípios que precisam fazer o trajeto pelo menos 

duas vezes as dia (ida e volta) terão grandes prejuízos. Podemos então afirmar que há 

inconstitucionalidade nessa praça de pedágio baseando no Artigo 150 da CF que discorre 

sobre os limites ao poder de cobrar impostos, e embora permita a criação dos pedágios a 

cobrança de tributo só pode ser feita em âmbito interestadual ou intermunicipal e nunca 

poderá ser intra-municipal como no caso de Barbacena / Correia de Almeida. Assim mesmo 



sabendo que a cobrança do pedágio consista em taxa, neste caso acaba por se tornar um 

tributo ferindo então o direito de livre locomoção dentro do município e ainda o Artigo 5º, 

XV e o artigo 150º, V da Constituição Federal. 

 Já que a estrutura está pronta e a praça de pedágio em pleno funcionamento a solução 

evidente, aparentemente mais correta e compatível com o senso de justiça é a isenção das 

tarifas aos moradores da cidade de Barbacena e o Distrito de Correia de Almeida, isso se dará 

mediante ao cadastramento de todos os veículos emplacados na cidade. A construção de uma 

via alternativa também poderia ser uma solução, mas que em contrapartida necessitará de 

fiscalização já que outros cidadãos poderiam tentar burlar o pedágio e se beneficiar com a 

situação. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Na presença de tais discussões acerca dos pedágios, é permitido afirmar que este não 

vai de confronto as normas previstas no nosso ordenamento jurídico. Entretanto quando 

analisado acerca de em qual ente está prestando os serviços públicos a empresa privada 

deverá se atentarão que a Constituição Federal dispõe, vez que em âmbito intra-municipal 

essa relação não poderá ocorrer, pois é contra ao que é permitido pelo nosso ordenamento 

jurídico.   

 Dessa forma é dever da administração pública impedir que pedágios sejam construídos 

de maneira incompatível com a norma prevista na CF e sejam assim abusivamente cobrados, 

vez que estará prejudicando a sociedade e o Estado não estará cumprindo o seu papel de 

prestar a população as atividades e direitos que lhes devem ser garantidos.  
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