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RESUMO 

 

O Direito brasileiro muito se aproveita da terminologia dos "serviços de utilidade pública" para 

designar atividades econômicas reguladas, que de alguma maneira compartilham elementos 

com o conceito de serviço público. Questiona-se qual é a natureza jurídica destes serviços de 

utilidade pública e quais são as regras a ele aplicáveis, já que a doutrina não fornece uma 

teorização clara a precisa neste sentido. Para fazer frente a este problema de pesquisa, procedeu-

se à investigação da narrativa histórica da introdução deste conceito no Brasil, sob a influência 

do conceito das public utilities norte-americanas, que são, basicamente, atividades privadas de 

relevante interesse social que sofrem regulação estatal. Para investigar como vem sendo 

entendida e empregada a terminologia dos serviços de utilidade pública no Brasil, este estudo 

procedeu-se à revisão bibliográfica da doutrina brasileira dos serviços de utilidade pública para 

compilar o maior número possível de elementos caracterizadores e desenvolveu-se pesquisa 

empírica, por meio da qual estudou-se toda a produção normativa federal brasileira a respeito 

desta categoria, de modo a investigar como este tipo de serviço tem normatizado, de modo a, 

também, tentar extrair seus atributos.  

 

Palavras-chave: Direito da Regulação. Governança regulatória. Objetivos econômicos, 

políticos e sociais. Serviços públicos. Public utilities. 



  

ABSTRACT 

 

Brazilian law takes great advantage of the terminology of "utilities" to designate regulated 

economic activities, which somehow share elements with the concept of public service. It is 

questioned what is the legal nature of these utilities and what are the rules applicable to it, since 

the doctrine does not provide a clear and precise theorization in this regard. To face this research 

problem, the historical narrative of the introduction of this concept in Brazil was investigated 

under the influence of the concept of North American public utilities, which are private 

activities of relevant social interest that are subject to regulation. To investigate how the 

Brazilian jurist has understood and used the terminology of utilities, this study proceeded to a 

bibliographic review of the Brazilian doctrine of utilities to compile the largest possible number 

of characterizing elements and empirical research was developed, through which all the 

Brazilian federal normative production regarding this category was studied, to investigate how 

this type of service has standardized, to also try to extract its attributes.  

 

Keywords: Regulatory law. Regulatory governance. Economic, political and social objectives. 

Public services. Public utilities. 
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INTRODUÇÃO 

 

Desde 1908, no Brasil, as leis fazem menção ao serviço de utilidade pública. Exemplos 

disso são o serviço meteorológico; o aproveitamento de energia hidráulica na produção de 

energia elétrica para prover serviços essenciais; o abastecimento nacional de petróleo; e o 

transporte marítimo, fluvial e lacustre. 

O cerne da racionalidade das public utilities está no interesse público efetivado quando 

o privado oferece, após autorização do Estado, a utilidade. Relevante notar, ainda que tenham 

se destacado no Brasil nas décadas de 1930 e 1940 e evoluído em forma e quantidade, conforme 

as novas necessidades da população, as leis continuaram a adotar a nomenclatura “serviços de 

utilidade pública”. 

A história normativa brasileira aponta para o enquadramento, nesta categoria, do 

transporte individual de passageiros (táxi); da política nacional de navegação e marinha 

mercantes; serviços portuários; da navegação aérea; dos serviços telegráficos, radiotelegráficos 

e telefônicos; da radiodifusão comunitária integrada aos serviços da defesa civil; e do serviço 

de gás, água, luz, força ou calor.  

O tema ressurgiu nas décadas de 1980 e 1990, com a telefonia e outras atividades que 

separavam, em sua prestação, o serviço público daquele privado. Nessa ocasião, a doutrina 

associou o serviço de utilidade pública à public utility norte-americana, permeada por ideais da 

regulação de uma propriedade investida de utilidade pública, sendo compreendida como uma 

atividade privada de relevante interesse social que deve ser regulada pelo Estado, por meio de 

entidades dotadas de independência.  

Percebe-se que este tem sido um conceito apto a abarcar uma série de atividades, que 

podem ser muito distintas. Embora a doutrina admita uma distinção entre os serviços públicos 

e as atividades econômicas em sentido estrito, pouco investiga os serviços de utilidade pública. 

Este trabalho se funda na necessidade de averiguar as características deste tipo de atividade, de 

modo a buscar maior segurança jurídica e conforto interpretativo acerca do conceito de serviço 

de utilidade pública. 

Este trabalho é exploratório e investiga a plausibilidade de se extrair, a partir da pesquisa 

doutrinária e normativa, um conceito de serviço de utilidade pública no Brasil. A densidade 

normativa do verbete é buscada por meio de um método descritivo, valendo-se de revisão 

bibliográfica e pesquisa empírica. 

A pergunta de pesquisa deste trabalho é descritiva e parte de dados observacionais para 

o levantamento dos elementos necessários e suficientes à caracterização de um serviço rotulado 
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de utilidade pública. Para o desenvolvimento da pesquisa, elaborou-se esta dissertação em três 

capítulos. 

O capítulo de abertura apresenta o conceito de “serviço de utilidade pública” a partir de 

uma perspectiva histórica, que permite a compreensão deste instituto, que – por ser uma 

decorrência de circunstâncias fáticas dos contextos socioeconômicos de determinadas épocas – 

não foi uniformemente adotado na história brasileira e mostrou-se permeado de imprecisões 

terminológicas e conceituais. Analisou-se a incorporação de possíveis serviços de utilidade 

pública à atividade normativa brasileira nos seguintes períodos históricos: Império, República 

Velha, Era Vargas e República Populista, Governo Militar e Nova República.  

Este estudo perpassa necessariamente pela noção de serviço público, ponto de partida 

sob os aspectos histórico e jurídico, que muitas vezes é confundido com os próprios serviços de 

utilidade pública. Como o serviço público brasileiro se desenvolveu sob as influências da 

experiência de vários outros ordenamentos jurídicos (aqui destacados o francês, o norte-

americano e o europeu), faz-se necessário compreender os aspectos basilares de cada um deles, 

que serão expostos de maneira ordenada historicamente no capítulo, partindo-se da narrativa de 

implementação dos serviços de utilidade pública no Brasil e apontando as possíveis razões pelas 

quais se fez uso desta nomenclatura. A partir destas informações será, indiretamente, traçado 

um diálogo entre as necessidades brasileiras e as soluções potencialmente oferecidas pelas 

doutrinas estrangeiras acima descritas (respectivamente, “serviço público”, “public utility” e 

“serviço econômico de interesse geral”). 

No segundo capítulo será apresentada uma revisão bibliográfica que compila elementos 

que configuram um serviço de utilidade pública, com foco nos autores clássicos e alguns 

contemporâneos que tratem desta expressão. Tentou-se depreender o que estes autores 

entendem por serviço de utilidade pública e como eles sugerem que o Estado se porte diante 

desta atividade, o que normalmente conduz à necessidade de regulação. 

O terceiro capítulo investiga as condições sob as quais se deu a implementação dos 

serviços de utilidade pública na atividade normativa brasileira, de modo a entender como estas 

normas foram editadas e como elas conceituam – se é que o fazem – os serviços de utilidade 

pública. Analisou-se, em consonância com os insumos históricos do primeiro capítulo, os atos 

normativos editados durante os períodos históricos do Império, República Velha, Era Vargas e 

República Populista, Governo Militar e Nova República.  

Os resultados da pesquisa trazem os contornos formais das normas editadas; bem como 

a materialidade do conceito do serviço de utilidade pública e sua manutenção no ordenamento 

recente. Para a realização desta análise, construiu-se um Banco de Dados que compila todas as 



10  

normas que potencialmente abordem os serviços de utilidade pública no Brasil. A metodologia 

do Banco de Dados será explicada em seção própria. 
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METODOLOGIA 

 

 

O método utilizado nesta pesquisa foi o indutivo, cujo propósito é “chegar a conclusões 

mais amplas do que o conteúdo estabelecido pelas premissas nas quais está fundamentado”1. 

Por meio desta estratégia, torna-se possível observar objetos (história, doutrina e atividade 

normativa) e, com um certo esforço de generalização, verificar a possibilidade de se estender 

as características extraíveis de seus entendimentos aos demais exemplares do grupo dos 

serviços de utilidade pública.  

Entretanto, o método indutivo leva “a resultados plausíveis, mas não dotados daquele 

grau de rigor que a Lógica chama de conclusões necessárias”2. Para que a investigação proposta 

nesta pesquisa se aproximasse do cumprimento de seus objetivos, foi necessário estruturá-la em 

etapas que promovessem a sua decomposição, seguindo a lógica da pesquisa científica, para 

instruir corretamente a análise e a consequente interpretação de seus resultados.  

Tais etapas podem ser traduzidas: (i) na identificação do problema de pesquisa e sua 

elaboração de maneira precisa; (ii) no levantamento de instrumentos que pudessem auxiliar na 

elucidação do problema (neste caso, a revisão bibliográfica e os dados empíricos); (iii) na busca 

por respostas à pergunta de pesquisa por meio dos dados levantados e, por fim; (iv) na tentativa 

de elucidação da questão a partir de novos elementos (neste caso, a análise das normas), no 

intuito de contribuir para o debate jurídico sobre os serviços de utilidade pública. 

Definiu-se, como pergunta de pesquisa3 do presente trabalho, a seguinte indagação: 

“Existe uma definição doutrinária ou legal dos serviços de utilidade pública”? Esta pergunta de 

pesquisa é descritiva, porque parte de dados observacionais para o levantamento dos elementos 

necessários e suficientes à caracterização de um serviço de utilidade pública. Avalia, ainda, 

como doutrina e legislação se utilizam deste conceito e o empregam para trazer soluções 

jurídicas a problemas fáticos. 

Muito embora o tema possa parecer estar antiquado, visto que seu auge se deu nas 

                                                      
1 MEZZAROBA, Orides; MONTEIRO, Cláudia Servilha. Manual de metodologia da pesquisa de direito. 7ª ed. 

Editora Saraiva, 2017. p. 91.  
2 MEZZAROBA, Orides; MONTEIRO, Cláudia Servilha. Manual de metodologia da pesquisa de direito. 7ª ed. 

Editora Saraiva, 2017. p. 91. 
3 Os problemas de pesquisa podem ter naturezas diversas, quais sejam: descritiva, quando se pretende analisar 

como uma questão é tratada no mundo real, pela observação de fenômenos que serão observados por meio de 

pesquisa empírica; normativa ou prescritiva, quando o pesquisador se propõe a criar uma solução para o problema 

apresentado, sob um tom de “como deveria ser”, em um mundo ideal; ou conceitual, quando há esforço acadêmico 

de identificação de conceitos necessários e suficientes à caracterização do fenômeno. Ressalte-se, ainda, que pode 

haver uma combinação de algumas destas abordagens na manipulação do problema de pesquisa.  
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décadas de 1930 e 1940, tendo sido retomado nas décadas de 1980 e 1990, seu estudo ainda é 

relevante e poderá tornar-se ainda mais, com as novas possibilidades de categorização de 

atividades, como o “transporte individual de passageiros” e “internet” como serviços de 

utilidade pública, discussões já postas.  

Como justificativa para este trabalho tem-se a pretensão de trazer um incremento à 

segurança jurídica e conforto interpretativo do conceito dos serviços de utilidade pública nos 

ambientes regulados. Isto porque, a investigação a respeito da carga semântica do conceito 

permite esclarecer se a possibilidade de classificação de uma atividade como serviço de 

utilidade pública tem sido uma “carta branca” para o legislador ou se há fundamento jurídico 

para a manutenção normativa do verbete. 

Na busca por conhecimentos e instrumentos relevantes e suficientes à resolução do 

problema (teorias, dados empíricos, tecnologias), optou-se, inicialmente, pela análise 

doutrinária, para a qual utilizou-se, como referencial teórico, uma compilação dos autores que 

conceituem ou discutam a terminologia dos serviços de utilidade pública. Fez-se uso de 

doutrinas clássicas (dentre as quais se destacam Bilac Pinto e Francisco Campos, responsáveis 

pela apresentação do conceito como uma solução prática aos problemas brasileiros) e 

contemporâneas. 

A análise do fenômeno dos serviços de utilidade pública requer a compreensão dos fatos 

para que se possa fazer inferências a respeito de sua conformação jurídica. A construção de um 

Banco de Dados que compila todas as normas brasileiras, que potencialmente versem sobre os 

serviços de utilidade pública, faz parte da metodologia adotada para a análise de tais normas a 

partir dos insumos doutrinários, tornando possível uma melhor compreensão da carga semântica 

do conceito. Pretendeu-se, com isto, investigar como o legislador brasileiro tem adotado a 

terminologia dos serviços de utilidade pública. 

Para fazer frente à indagação de se “existe uma definição precisa dos serviços de 

utilidade pública na doutrina ou na lei?”, a hipótese preliminar é de que, a partir da doutrina e 

legislação, será possível extrair uma gama de características relacionadas à atividade, mas não 

um conceito único, havendo bastante imprecisão terminológica em torno dos serviços de 

utilidade pública.  
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A OPÇÃO PELO BANCO DE DADOS 

 

 

Um Banco de Dados das normas que tratam dos serviços de utilidade pública foi eleito 

como o meio viável para a realização do teste empírico da hipótese, que se realizaria por meio 

das etapas de análise abaixo descritas.  

A ideia central foi depreender o contexto de criação e implementação das normas e quais 

seriam os elementos jurídicos centrais de uma atividade denominada de “serviço de utilidade 

pública”. Os resultados da pesquisa serão gradativamente apresentados neste trabalho, visto que 

a correlação das variáveis e inferências que dela decorrem é tarefa complexa, que demanda um 

esforço metodológico contínuo de avaliação da pertinência das variáveis propostas, num 

processo de learning by doing4.  

Serão expostas, abaixo, as etapas que orientaram a construção e a análise do Banco de 

Dados. 

 

 

(I) LEVANTAMENTO DAS NORMAS SOBRE OS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA E SUPRESSÃO DE 

EVENTUAIS DUPLICIDADES 

 

 

Para a extração das normas, dois passos principais foram tomados. Procedeu-se à busca, 

nos sítios eletrônicos do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, em todo o repositório de 

legislação federal, por atos normativos que atendessem aos critérios nominais de busca pelo 

plural “serviços de utilidade pública” ou pelo singular “serviço de utilidade pública”. A opção 

pelo perquirimento da literalidade da expressão se deu com o intuito de analisar o emprego puro 

da expressão em um contexto normativo.  

As Figuras 1 e 2 abaixo são um exemplo ilustrativo dos mecanismos de busca de 

legislação nos sítios eletrônicos do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, 

respectivamente, de onde foram extraídas as normas sobre “serviços de utilidade pública” e 

“serviço de utilidade pública”, que compõem o universo inicial de análise da presente pesquisa: 

 

                                                      
4 REESE, Hayne W. The learning-by-doing principle. Behavioral development bulletin. v. 17, n. 1, p. 1, 2011. 
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Figura 1 – Captura de tela que exemplifica o mecanismo de busca adotado (Senado Federal) 

Fonte: Disponível em: 

<https://www6g.senado.leg.br/busca/?q=%22servi%c3%87o+de+utilidade+p%c3%9ablica%22>.  

Acesso em: 16. mai. 2019. 

 

 

 

Figura 2 – Captura de tela que exemplifica o mecanismo de busca adotado (Câmara dos Deputados) 

Fonte: Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao>. Acesso em: 16. 

mai. 2019. 

 

Para que normas mais antigas (potencialmente omitidas no levantamento online nos 

sítios eletrônicos das Casas do Congresso Nacional) fossem contempladas, este estudo foi 

desenvolvido em cotejo com a evolução histórica do instituto das concessões de serviço público, 

que muitas vezes são estudadas em paralelo com os serviços de utilidade pública e acaba, por 

vezes, por apresentar confusões terminológicas. 
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Foram encontrados, no levantamento online, 324 (trezentas e vinte e quatro) 

correspondências pelo mecanismo de busca do Senado Federal e 332 (trezentas e trinta e duas) 

pelo mecanismo da Câmara dos Deputados. Dentre estas normas foram identificadas algumas 

duplicidades, possivelmente decorrentes do fato de a busca ter sido realizada em dois sítios 

eletrônicos distintos. Optou-se pela preservação de todas as correspondências, procedendo-se à 

exclusão das duplicidades, o que, somado às normas extraídas da doutrina de Floriano de 

Azevedo Marques Neto5, resultou em um universo de análise de 407 (quatrocentas e sete) 

normas. 

A delimitação da legislação, em seu âmbito federal, como objeto de pesquisa se deu 

para garantir que fosse seguido o mesmo padrão de análise em todos os períodos históricos, 

para todas as regiões brasileiras. Considerando que a pesquisa contempla quase 200 (duzentos) 

anos de história dos serviços de utilidade pública no Brasil, é de se pressupor que o universo de 

análise fosse, por si só, numericamente relevante e, mais importante que isto, a adoção do 

critério federal evita que análises enviesadas sejam desenvolvidas (ex.: concentração da análise 

na edição de um grande número de normas em determinada região do país que tenha relevância 

central na economia e, portanto, no oferecimento de utilidades à população).  

Como não é possível identificar, com a imparcialidade necessária ao desenvolvimento 

de uma análise acadêmica, todas as nuances político-econômicas que possam ter influenciado 

a produção normativa referente aos serviços de utilidade pública, optou-se pelo estudo das 

normas federais, que são uniformemente aplicáveis a todo o território brasileiro e não contempla 

o poder normativo de outras instituições recentes (a exemplo das agências reguladoras). 

 

 

(II) FILTRAGEM E CLASSIFICAÇÃO DAS NORMAS 

 

 

Para garantir a adequação da legislação federal aos critérios de pesquisa que importam 

para este levantamento, realizou-se uma conferência manual, norma a norma, para garantir que 

a expressão “utilidade pública” fosse identificada, em sua literalidade, no corpo do texto, o que  

ocorreu em 305 (trezentas e cinco) normas. Este critério, entretanto, não se configurou como 

um excludente definitivo da norma para fins de análise, porque verificou-se a existência de 

normas que tratavam de serviços de utilidade pública sem, entretanto, aproveitar-se da 

expressão literal.  

                                                      
5 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Concessões. Belo Horizonte: Fórum, 2016. p.76-112. 
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Em decorrência da dificuldade de se obter acesso a todas as normas, datadas desde o 

ano de 1817, um segundo processo de revisão foi implementado com vistas a garantir que não 

fosse suprimida qualquer norma que potencialmente tratasse de um serviço de utilidade pública 

ou que o criador da norma entendesse como tal. Com base na leitura de todas as normas e 

ementas extraídos da pesquisa inicial, foi realizada filtragem definitiva com as normas cujas 

temáticas fossem aderentes à disciplina dos serviços de utilidade pública. O universo final de 

análise restou composto, portanto, de 216 (duzentas e dezesseis) normas, cujas ementas estão 

dispostas no Anexo I. 

Complementarmente – mas de modo não excludente, isto é, não realizou-se nenhuma 

nova exclusão de normas – iniciou-se uma etapa de classificação quanto ao objeto do ato 

normativo: (i) caso a norma implementasse uma facilidade aos cidadãos e, de modo direto, 

regulasse um setor, adotar-se-ia a classificação “objeto principal”; (ii) se, por sua vez, a norma 

produzisse efeitos jurídicos reflexos sobre o oferecimento de uma utilidade e constituísse, de 

algum modo, regulação incidente sobre a atividade em si, a classificação correspondente seria 

“objeto acessório”. 

 

 

Figura 3 – Banco de Dados, exemplo de classificação das normas como objeto principal ou acessório 

Fonte: Elaboração própria. 

 

No exemplo acima, tem-se normas do Banco de Dados classificadas como “objeto 

acessório”, por criar a regra que atribui prerrogativa a veículos prestadores de serviço de 

utilidade pública6; e uma norma que tem o serviço de utilidade pública de RadCom como objeto 

principal, por instituí-lo nesta qualidade7.  

                                                      
6 BRASIL. Lei n. 9.503, de 23 de setembro de 1997. Institui o Código de Trânsito Brasileiro. Brasília, DF: 

Presidência da República, [1997]. 
7 BRASIL. Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998. Aprova o Regulamento do Serviço de Radiodifusão 

Comunitária. Brasília, DF: Presidência da República, [1998]. 
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 (III) BUSCA POR INFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

 

 

Depreender um eventual regime jurídico da atividade normativa que versa sobre os 

serviços de utilidade pública – ou as possíveis explicações para a sua inexistência –, por tratar-

se de experiência observacional, pode encontrar explicações em elementos não inicialmente 

mapeados na análise.  

Pode-se suscitar, por exemplo: um enviesamento político tendente a implementar 

serviços de utilidade pública como uma forma de intensificar a ingerência pública sobre uma 

atividade privada; um possível protagonismo de um dos três poderes na delimitação do que são 

os serviços de utilidade pública; um protagonismo regional no oferecimento de utilidades à 

população por motivações sociais, econômicas ou políticas; a possibilidade de existência de 

aspectos contingenciais de cada período histórico que tenham contribuído para a maior ou 

menor incidência destas atividades; a abertura nacional às influências estrangeiras na regulação; 

dentre outros. 

Nesta etapa, o preenchimento do Banco de Dados se deu da seguinte maneira: os 

quadros destacados em rosa (isto é, eixo X) são as variáveis que trazem aspectos diversos 

referentes às normas editadas, e as linhas (isto é, eixo Y) são as unidades de análise, quais sejam, 

as normas federais estudadas: 

 

 
Figura 4 – Recorte de tela do Banco de Dados: Aspectos diversos sobre as normas extraídas 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Para fazer frente às inúmeras possibilidades de explicação na conformação das regras 

regulatórias incidentes sobre potenciais serviços de utilidade pública, estas foram classificadas 

segundo os seguintes critérios, que compõem o segundo grupo de variáveis de análise no Banco 

de Dados: 
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Variável Significado e pretensão explicativa 

Ano de edição da 

norma 

Apreensão do ano de edição da norma mapeada, representado numericamente 

(ex.: 2019). O ano de edição da norma deve fornecer elementos para que esta 

possa ser situada dentro de um período histórico específico, que configura uma 

variável independente. 

Período histórico de 

edição da norma 

O período total compreendido pelas normas mapeadas no estudo normativo dos 

serviços de utilidade pública foi fragmentado em seis (06) períodos históricos 

independentes, a saber: 

- Império (1822-1889) 

- República Velha (1889-1930) 

- Era Vargas (1930-1945) 

- República Populista (1945-1964) 

- Governo militar (1964-1985) 

- Nova República (1985-até hoje) 

 

A divisão nestes períodos acompanha a nomenclatura adotada por Floriano de 

Azevedo Marques Neto em seu livro “Concessões”8, que em muito auxiliou na 

etapa de levantamento das normas. 

Espécie normativa 

Partiu-se da nomenclatura adotada pela Constituição Federal de 1988, segundo 

a qual, podem ser resultado do processo legislativo: emendas constitucionais, 

leis (complementares, ordinárias e delegadas), medidas provisórias, decretos 

legislativos e resoluções9. 

A espécie normativa foi extraída da literalidade do enunciado da norma, o que 

resultou no mapeamento das seguintes categorias: 

- Carta Régia 

- Constituição 

- Decreto 

- Decreto Legislativo 

- Decreto-Lei 

- Emenda Constitucional 

- Lei 

- Medida provisória 

- Resolução 

Poder responsável 

pela edição da norma 

Variável que se presta a identificar de quem emanou a norma a respeito dos 

serviços de utilidade pública, que encontra duas possibilidades de categorização: 

 

- Poder Executivo – possibilidade de edição de norma pelo Rei, Presidente 

da República ou Ministro de Estado. 

 

- Poder Legislativo – possibilidade de edição de norma pelo Congresso 

                                                      
8 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Concessões. Belo Horizonte: Fórum, 2016. 
9 “Art. 59, Constituição Federal de 1988. “Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de: 

I - emendas à Constituição; II - leis complementares; III - leis ordinárias; IV - leis delegadas; V - medidas 

provisórias; VI - decretos legislativos; VII - resoluções.”. BRASIL. Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, [1988]. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 08 jun. 2019. 



19  

Nacional. 

 

Adotou-se, para a criação desta variável, a separação tripartite de poderes, de 

Montesquieu, que compreende o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. 

Observa-se, neste estudo, que o Poder Judiciário não foi elencado como uma 

categoria de Poder responsável pela edição de normas sobre serviços de utilidade 

pública pelo fato de, segundo o levantamento realizado, não ter editado, no 

exercício de suas funções atípicas, nenhuma norma neste sentido. 

Teor do comando 

jurídico emanado 

Para a classificação das normas quanto ao teor do comando jurídico que ela 

emana, foram criadas as seguintes subdivisões: 

 

- Atos de consentimento – por meio dos quais se permite que um 

indivíduo ou companhia preste um serviço de utilidade pública. 

 

- Atos normativos – instrumentos destinados à emissão de um regramento 

geral sobre os serviços de utilidade pública. 

-  

Extensão de 

aplicação da norma 

Variável a ser analisada conjuntamente com a de “Teor do comando jurídico 

emanado”, de modo que a extensão de aplicação da norma seja categorizada 

como: 

- Individual – para os casos em que a norma incida sobre um único evento, 

especificamente considerado. 

 

- Setorial – para os casos em que a norma incida sobre todo um setor de 

serviço de utilidade pública. 

 

- Geral – para os casos em que a norma incida sobre o regime jurídico 

como um todo, extrapolando os limites setoriais e não se destinando a 

um evento em específico. 

-  

Setor a que a norma 

se destina 

Variável destinada à identificação do setor sobre o qual a norma incide. Foram 

identificadas as seguintes categorias: 

 

- Energia 

- Infraestrutura urbana 

- Mineração 

- Telecomunicações 

- Transporte 

- Outro 

Limite territorial de 

aplicação 

Variável que permite a organização das normas sobre serviços de utilidade 

pública segundo o critério territorial, de modo que possam ser categorizadas 

segundo o estado de sua aplicação (Exemplo: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas 

Gerais) e, por conseguinte, segundo a região do país à qual pertence (Exemplo: 

Sudeste, Nordeste, Sul). Caso a norma não se limite à extensão de um estado, 

categoriza-se como pertencente a “todo o território nacional”. 

Tabela 1 - Grupo 2 – Dicionário das variáveis que orientam a etapa final de análise 
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1. REVISÃO HISTÓRICA DA RELAÇÃO ESTADO-MERCADO E O DESENVOLVIMENTO DOS 

ARRANJOS JURÍDICOS ENSEJADORES DO CONCURSO DOS PARTICULARES PARA A 

CONSECUÇÃO DE FINALIDADES COLETIVAS10  

 

 

Em alguns momentos da história brasileira o Estado prestou certas atividades, 

diretamente ou indiretamente, sob um regime de serviço público, mas, em outras situações, 

conformou-se, como a opção mais viável, sua abertura à iniciativa privada, exercida 

diretamente e de forma livre ou, alternativamente, conjugada com uma certa dose de regulação 

estatal, denominados de serviços de utilidade pública.  

Este capítulo de abertura apresenta as nuances históricas que permeiam os serviços de 

utilidade pública, a fim de oferecer substrato para que elementos históricos sejam 

progressivamente incorporados às discussões doutrinária e normativa dos capítulos seguintes.  

 

 

1.1. HISTÓRICO 

 

 

A explicação dos influxos estrangeiros11 envolvidos neste processo é relevante porque 

fornece insumos complementares à investigação dos principais aspectos relacionados tanto aos 

serviços públicos quanto aos serviços de utilidade pública brasileiros. Para entender melhor o 

desenvolvimento desta terminologia; a influência de outros países12; e o contexto nacional de 

absorção destes insumos se mostram como sendo uma estratégia de pesquisa apta a auxiliar a 

investigação dos fatos jurídicos e as decorrentes construções de conceitos a eles associados. 

Será feita uma investigação a respeito de como se deu o desenvolvimento de setores 

como mineração, energia, transporte, telecomunicações e infraestrutura urbana, mormente os 

tratados, em alguma época, como serviços de utilidade pública, nos seguintes períodos: Império, 

                                                      
10 Denominação utilizada por Floriano de Azevedo Marques Neto. In. MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. 

Concessões. Belo Horizonte: Fórum, 2016. 
11 "Tentamos esboçar, neste capítulo e no que o precede, a estrutura econômica da concessão de serviço público 

nos dois sistemas em que o nosso direito administrativo recolhe a sua fonte de inspiração. É certo que, na visão do 

direito comparado, o mesmo princípio da estabilidade financeira desponta na legislação, ou na prática 

administrativa de outros países. Não há, contudo, traços, traços de originalidade nessas aparições nacionais. São 

reflexos das instituições criadas na jurisprudência francesa, ou na experiência regulamentar norte-americana, como 

forma de recepção de conceitos e técnicas dessa procedência". TÁCITO, Caio. O equilíbrio financeiro na 

concessão de serviço público. Revista de Direito Administrativo, v. 65, p. 33, 1961. 
12 "O estudo do direito comparado autoriza, portanto, a convicção da universalidade do conceito do equilíbrio 

financeiro, ou da equação financeira do contrato, como um dos alicerces em que assenta a concepção jurídica da 

concessão de serviço público". TÁCITO, Caio. O equilíbrio financeiro na concessão de serviço público. Revista 

de Direito Administrativo, v. 65, p. 35, 1961. 
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República Velha, Era Vargas e República Populista, Governo Militar e Nova República. 

 

 

 

1.1.1. IMPÉRIO (1822-1889) 

 

À mesma época em que se consagrava o período imperial brasileiro, a França 

experimentava o alargamento de um instituto que alcançou grande centralidade naquele 

ordenamento e muito inspirou a experiência brasileira: o dos serviços públicos. A respeito 

destes serviços públicos franceses é relevante trazer algumas questões para que haja uma 

conexão entre as bases investigadas neste capítulo com as investigações doutrinárias e 

normativas adiante apresentadas13.  

No Brasil Imperial, a vinda da família real suscitou a necessidade do desenvolvimento 

de uma infraestrutura mínima voltada aos núcleos urbanos. O oferecimento de utilidades à 

população e a própria estrutura urbana demandavam o emprego de novas soluções que 

permitissem a exploração territorial e o desenvolvimento de um ambiente menos precário. 

 

 

1.1.1.1. INFLUÊNCIA DO SERVIÇO PÚBLICO FRANCÊS 

 

Em 1873, na França, se deu o caso Arrêt Blanco14, cujas cunstâncias fáticas discutiam 

o pedido formulado pelo pai de uma criança que foi atropelada e seriamente ferida por um vagão 

pertencente a uma companhia integrante da administração pública francesa. A vítima era Agnès 

Blanco, de cinco anos, que, em 1872, ao atravessar uma via na cidade de Bordeaux, foi 

atropelada e tivera sua perna amputada, razão pela qual seu pai foi a juízo pleitear uma 

indenização pelo ocorrido.  

                                                      
13 Não se pretende trazer a ampla discussão sobre a evolução do conceito do serviço público. Para este tema, 

remente-se o leitor para as seguintes obras: ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos serviços públicos. Rio 

de Janeiro: Forense, 2007; CHEVALLIER, Jacques. O serviço público. Tradução, estudo introdutório e notas 

explicativas de Augusto Neves Dal Pozzo e Ricardo Marcondes Martins. BH: Forum, 2017; GORDILLO, 

Agustín. Tratado de derecho administrativo y obras selectas. Tomo 2, La defensa del usuario y del 

administrado. 9a edición, Buenos Aires, F.D.A., 2009; SCHIRATO, Vitor Rhein. Livre iniciativa nos serviços 

públicos. Belo Horizonte: Fórum, 2012; GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. O serviço público e a constituição 

brasileira de 1988. São Paulo: Malheiros, 2003; MEDAUAR, Odete. Serviços públicos e serviços de interesse 

econômico geral. In Uma avaliação das tendências contemporâneas do direito administrativo. (Diogo de 

Figueiredo Moreira Neto – Coord.). Rio de Janeiro: Renovar, 2003; e SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito 

administrativo das concessões. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. 
14 Comentários à decisão Disponível em: Tribunal des conflits, 8 février 1873, Blanco. <https://www.conseil-

etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/les-grandes-decisions-du-conseil-d-etat/tribunal-des-conflits-8-fevrier-

1873-blanco>. Acesso em: Acesso em: 05 mai. 2019. 
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 O caso foi levado ao Tribunal de Conflitos para que fosse sanado o conflito negativo 

de competência que se dava entre o Conselho de Estado, incumbido do julgamento de casos em 

que o Estado era parte, e a Corte de Cassação, destinada ao contencioso comum. A decisão do 

Tribunal reconheceu a responsabilidade do Estado no caso pelo fato de o vagão causador do 

acidente ser de propriedade da Companhia Nacional de Manufatura do Fumo, integrante da 

administração pública. Atraiu-se, portanto, a competência do Conselho de Estado para dirimir 

o conflito e caso Blanco tornou-se paradigmático pelo fato de ter reconhecido um novo critério 

delimitador do conteúdo do Direito Administrativo, que não o serviço público.  

A perda da centralidade – e exclusividade – da noção de serviço público enquanto 

sinônimo de administração pública foi um incremento à evolução do conceito que, embora 

ainda não possuísse significado doutrinário desenvolvido, foi largamente explorado pela Escola 

do Serviço Público, ou “Escola de Bordeaux”. As figuras de renome desta Escola foram León 

Duguit e Gaston Jèze, para os quais “o serviço público era a ideia mestra do direito 

administrativo e o Estado seria uma cooperação de serviços públicos, organizados e controlados 

pelos governantes”15.  

Esta concepção fornece ferramental extremamente vago à caracterização do serviço, 

descrevendo tão somente uma “situação objetiva que emerge naturalmente do estado atual das 

relações sociais, nos termos da “interdependência social”. Por conseguinte, os serviços públicos 

não são determináveis a priori”16. A indicação deste critério material, vinculado à 

interdependência social, é tão amplo que pouco contribui para a delimitação de uma teoria 

jurídica do serviço público, e caracteriza uma noção extremamente fluida do conceito, “o que, 

aliás, de certa forma é reconhecido pelo próprio Duguit”17.  

Os debates iniciais acerca da noção de serviço público, orientados por León Duguit 

(1859-1928), consideravam este conceito o fundamento da existência do próprio Estado e, por 

conseguinte, do Direito Público. Para Duguit, o serviço público era caracterizado por uma 

atividade que fosse indispensável à sociedade, somente podendo ser assegurada, regulada e 

controlada pelos governantes18. 

O precursor da Escola do Serviço Público reconhecia que as atividades voltadas à 

satisfação da necessidade social eram dinâmicas e se alteravam com o decorrer do tempo, o que 

                                                      
15 MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 378. 
16 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Serviço público e concessão de serviço público. São Paulo: Malheiros, 

2017. p. 21. 
17 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Serviço público e concessão de serviço público. São Paulo: Malheiros, 

2017. p. 20. 
18 DUGUIT, Léon. Traité de droit constitutionnel. 2ª ed., vol. II, Paris, Ancienne Librairie Fontemoing & Cie. 

Éditeus, 1923. p. 55. 
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faria o rol de serviços públicos se reconfigurar constantemente. Daí a necessidade de que não 

se fosse criado um conceito fechado, restrito. 

O conceito de serviço público deixava de ser, então, um critério que atraia a competência 

da jurisdição administrativa, tornando-se a existência de prerrogativas de puissance publique 

(uma espécie de potestade pública que caracterizava os poderes especiais do Estado) necessárias 

à fixação da competência nesta segunda categoria. Isto significa que, para que fosse atraída a 

competência da jurisdição administrativa, não bastava existir um serviço público, devendo 

haver prerrogativas especiais de Estado envolvidas na atividade.  

Discípulo de León Duguit, Gaston Jéze (1869-1953) “considera igualmente a noção de 

serviço público como o elemento fundamental definidor do direito administrativo”19, sendo este 

ramo do direito o conjunto de regras voltadas à disciplina dos serviços públicos. Jéze diferencia-

se de seu precursor, entretanto, por esforçar-se para criar uma concepção jurídica do termo, e 

não meramente sociológica. Enfatiza, portanto, o critério formal para tentar delimitar o regime 

jurídico dos serviços públicos, o que Duguit não faz, ao restringir-se apenas à análise dos 

critérios formais envolvidos no conceito de serviço público. O serviço público francês era, 

sobretudo, um diferenciador entre o direito público e o privado e, por isto, culminava na 

aplicação de regras específicas para tal categoria. 

A noção francesa de serviço público teve inegável contribuição para a formação da 

doutrina brasileira a respeito deste instituto. Ainda que no campo doutrinário as ideias clássicas 

tenham perdido espaço, é fundamental o entendimento das contribuições da Escola do Serviço 

Público, que justificava a existência do Estado pela necessidade de oferecimento dos serviços 

públicos, que ainda serviam como critério de alocação de competência na jurisdição do Estado.  

Com o passar dos anos, passou-se a suscitar uma crise na noção de serviço público, 

constituindo a transmutação para um cenário de modificação de antigas concepções20, que serão 

tratadas em seção própria. As bases da doutrina francesa são fundamentais porque servem de 

alicerce à ideia do serviço público, conceito que foi – e ainda é – constantemente modificado 

ao longo da história.  

                                                      
19 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Serviço público e concessão de serviço público. São Paulo: Malheiros, 

2017. p. 29. 
20 “O termo ‘crise’, de uso frequente para o direito em geral, para o Estado, para determinadas figuras jurídicas, 

referido ao direito administrativo expressa a situação de passagem para um novo momento de sua elaboração. 

Adquirido o status de ciência autônoma, edificada sua estrutura sistemática fundamental, seu nível de maturidade 

permite que evolua, sem riscos de diluição das suas características científicas. Parece habitual a atitude de 

qualificar como crise a situação de renovação de antigas regras e equilíbrios. Também frequente se torna a 

afirmação de que as crises constituem oportunidades de mudança nos sistemas humanos; é na medida em que há 

crises dos modos de raciocínio assentados que surgem possibilidades de mudança. Este é o significado da crise 

atribuída ao direito administrativo: a passagem para um momento de modificação de antigas concepções”. 

MEDAUAR, Odete. O direito administrativo em evolução. Brasília: Gazeta Jurídica, 2017. p. 386. 
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A flexibilização da noção de exclusividade da prestação estatal foi mitigada, por exemplo, 

pelas contribuições da experiência norte-americana de incorporação da teoria liberal, que 

funcionaram como um contraponto à dogmática francesa. Tais aspectos serão destacados mais 

adiante. 

 

 

1.1.1.2. BRASIL IMPÉRIO E A CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS 

BÁSICAS SOB A FORMA DE PRIVILÉGIOS 

 

 

 Enquanto a chegada da família real em solo brasileiro trouxe consigo a necessidade de 

uma série de mudanças que garantissem uma infraestrutura mínima aos núcleos urbanos em 

formação, pode-se notar que, “[s]e antes Portugal não se preocupava com a infraestrutura da 

colônia ou com a disponibilidade de utilidades públicas, com a transferência da Corte esta 

passou a ser uma preocupação fundamental”21. D. João VI adotou medidas para desenvolver e 

ocupar o território, valendo-se do auxílio dos particulares para a implementação destas 

infraestruturas e serviços.  

As concessões, sob a forma de privilégio, foram largamente empregadas pelo príncipe 

regente D. João VI, de modo a permitir a ocupação e o desenvolvimento de infraestruturas e 

utilidades. Já D. Pedro II, o segundo e último imperador do Brasil, “foi o governante que mais 

recorreu ao instituto da concessão, fosse para permitir a implantação e a operação de utilidades 

públicas (...) fosse para admitir que os particulares explorassem atividades ou inventos”22. 

Durante o final do segundo reinado havia, ainda, preocupação com a promoção da integração 

do território brasileiro por meio de estradas, vias férras e fluviais23. 

Ao final do período imperial, na segunda metade do século XIX, os institutos da 

concessão/privilégio eram reconhecidos como mecanismo de engate entre Poder Público e 

particulares no sentido de viabilizar a implantação de utilidades e serviços públicos24. Ressalte-

se que esta relação entre o público e o privado não necessariamente levaram à preponderância 

                                                      
21 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Concessões. Belo Horizonte: Fórum, 2016. p. 77. 
22 “No que toca às concessões para delegação de utilidades públicas, a par de se continuar a outorgar as concessões 

para exploração minerária, avultaram nesse período as concessões para prestação de serviços públicos e 

implantação de infraestruturas altamente demandantes de recursos, o que refletiu na introdução, nos atos de 

outorga, de um conjunto maior de regras de serviço e de proteção aos investimentos”. MARQUES NETO, Floriano 

de Azevedo. Concessões. Belo Horizonte: Fórum, 2016. p. 80. 

23 SOUSA NETO, Manoel Fernandes de; MORAES, Antônio Carlos Robert de. Planos para o império: os planos 

de viação do segundo reinado (1869-1889). 2004. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. 
24 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Concessões. Belo Horizonte: Fórum, 2016. p. 83. 
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dos ditos serviços de utilidade pública. Concomitantemente, serviços públicos implementados 

diretamente ou na forma de concessão e outras atividades privadas se estabeleciam para trazer 

desenvolvimento àquele ambiente. Diversos setores já experimentavam uma certa dose de 

evolução e, gradualmente, surgiam as bases gerais para a utilização de instrumentos jurídicos 

voltados à implementação de utilidades públicas.  

Ainda em relação aos instrumentos jurídicos aplicados, Floriano de Azevedo Marques 

Neto esclarece que “[u]ma característica que se nota em grande parte dessas concessões do 

Império é o fato de elas serem, quase sempre, (...) outorgadas por um critério de preferência do 

imperador, para seus áulicos e, no mais das vezes, atendendo pedido do interessado”25. Nos 

tempos atuais, critérios para a escolha do concessionário muito se alteraram em comparação 

com aquelas concessões praticadas à época do Império. 

            

 

1.1.2. REPÚBLICA VELHA (1889-1930) 

 

No período conhecido como República Velha, a atuação de particulares no 

desenvolvimento e exploração de determinadas atividades ocorria sob a forma de privilégios, 

praticados desde a época do Império. Com a chegada da república foram estabelecidos sólidos 

vínculos entre as oligarquias do Estado, que se davam na forma de conluio entre forças políticas 

e econômicas de um movimento chamado coronelismo26, uma rede nacional de poder27 que 

tinha base na economia cafeeira.  

A corrupção, a concentração de poder social e econômico e o jogo de interesses era uma 

realidade. Havia confusão entre os interesses público e privado e o Brasil carecia de empréstimo 

estrangeiro até mesmo para financiar a agricultura, não havendo qualquer espaço para a 

industrialização – e, por conseguinte, para a disponibilização de serviços de utilidade pública 

para a população. 

Não obstante, com a chegada da República, consolidava-se o anseio de adequar a 

infraestrutura brasileira às necessidades propugnadas pelo liberalismo econômico28.  

                                                      
25 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Concessões. Belo Horizonte: Fórum, 2016. p. 87. 

26 CARONE, Edgard. Coronelismo: definição histórica bibliografia. Revista de Administração de Empresas. 

São Paulo, v. 11, n. 3, p. 85-92, 1971. 
27 LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto: o município e o regime representativo no Brasil. Editora 

Companhia das Letras, 2012. 
28 “No seio do liberalismo político vibra o liberalismo econômico, com a valorização da livre concorrência, da 

oferta e da procura, das trocas internacionais sem impedimentos artificiais e protecionistas”. FAORO, Raymundo. 

Os donos do poder. 3. ed. São Paulo: Globo, 2001. p. 567. 



26  

Entretanto, “[o] perfil marcadamente liberal da Constituição republicana de 1891 em nada 

alterou a utilização da concessão em regime de privilégio exclusivo como instrumento para 

cometer aos particulares a implantação e a operação de utilidades públicas” 29, sendo que os 

postulados do liberalismo econômico somente poderiam ser desenvolvidos com base em 

acordos políticos entre as oligarquias mineira e paulista30.  

Uma eventual tentativa de abandono da prestação de utilidades pelo Estado pode ser 

entendida, sobretudo, pela limitação intrínseca à capacidade de este ator conseguir prover, de 

forma efetiva, serviços tão distintos. Durante a República Velha, como uma “segunda crise” do 

conceito de serviço público, destacavam-se as mudanças produzidas pelo movimento de 

liberalização da economia global, da introdução do regime de livre concorrência na prestação 

dos serviços e de um consequente abandono da titularidade estatal exclusiva. Isto porque, “[n]a 

segunda metade da década de 1910, surgiu nas concessões federais outro elemento que veio a 

integrar o regramento jurídico geral do instituto, qual seja, a previsão de concursos ou 

concorrências para selecionar o concessionário” 31. 

A expectativa de alternância de poder entre paulistas e mineiros à Presidência da 

República – caracterizada pelas alianças da política do café com leite – foi interrompida. A 

candidatura e eleição de Júlio Prestes deu lugar à Revolução de 193032, um movimento armado 

que resultou em uma troca de governante33.  

Este movimento tirou do poder o presidente Washington Luís e foi um óbice à posse de 

Júlio Prestes, e “Getúlio Vargas então, assume a chefia do “Governo Provisório” em 3 de 

novembro de 1930, data que marca o fim da República Velha e da início as primeiras formas 

de legislação social e de estímulo ao desenvolvimento industrial”34.  

 

 

                                                      
29 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Concessões. Belo Horizonte: Fórum, 2016. p. 80. 

30 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos serviços públicos. Rio de Janeiro: Fórum, 2017. p. 62. 

31 Por esta razão, na República Velha, em alguns setores começava a emergir a “(...) percepção da necessidade de 

contar com os privados para implementar utilidade pública ensejada pela tecnologia, mas para consecução da qual 

o Estado, isoladamente, sentia-se incapaz”. MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Concessões. Belo 

Horizonte: Fórum, 2016. p. 89-90. 
32 FELIZARDO, Joaquim José. História nova da República Velha: do manifesto de 1870 à Revolução de 1930. 

Editora Vozes, 1980. 
33 BERCITO, Sonia de Deus Rodrigues. Nos tempos de Getúlio: da Revolução de 30 ao fim do Estado Novo. 

Atual Editora, 1990. 
34 Revolução de 1930. Disponível em: <https://www.sohistoria.com.br/ef2/eravargas/p3.php>. Acesso em: 03 

nov. 2019. 
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1.1.3. ERA VARGAS (1930-1945) E REPÚBLICA POPULISTA (1945-1964): INFLUÊNCIA 

NORTE-AMERICANA DAS PUBLIC UTILITIES 

 

Para o estudo do período de mais intensa industrialização no Brasil, no qual diversos 

setores econômicos sofreram relevantes incrementos, optou-se pela apresentação conjunta dos 

fatos econômicos e sociais ocorridos nos períodos denominados Era Vargas e República 

Populista.  

Relevante notar que não havia uma distinção clara e objetiva entre a noção de serviço 

público e serviço de utilidade pública. O particular era envolvido na economia de modo a 

auxiliar o Estado no oferecimento de soluções coletivas, o que se refletiu na produção normativa 

brasileira e na confusão de nomenclaturas para definir situações de oferecimento de utilidades 

e comodidades à população, ainda que tão distintas em termos de titularidade.  

A figura abaixo apresenta, para fins didáticos, a estrutura das fases que compõem cada 

período: 

 

Figura 5 – Linha do Tempo (1930-1964) 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A Era Vargas divide-se em três períodos: (i) O Governo Provisório, datado de 1930 a 

1934 (logo após a mencionada Revolução de 1930), fase mais intensa de desenvolvimento da 

indústria e do comércio; (ii) o Governo Constitucional, de 1934 a 1937, que merece destaque 

em razão da edição de uma Constituição que já criava as bases para a regulação dos serviços 

explorados sob concessão: a de 1934; (iii) o Estado Novo, datado de 1937 a 1945, quando 

promulgou-se a Constituição de 1937, que incrementou as exigências regulatórias quanto a este 

tipo de atividade. Neste mesmo período, influxos da economia da Segunda Guerra Mundial 

contribuiam para a expansão da indústria nacional brasileira. 

Para Floriano de Azevedo Marques Neto, todos estes períodos foram contemplados com 

um “traço de modernização econômica e burocrática, mas com um fortíssimo viés autoritário 
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(centrado na autoridade estatal)”35, o que pode explicar, em parte, a implementação de serviços 

de utilidade pública como uma tentativa de intensificar o controle estatal sobre atividades 

privadas exercidas livremente, sendo um caminho intermediário rumo à estatização. A retórica 

de Getúlio Vargas girava em torno da modernização do país e a necessidade de uma grande 

liderança para a construção de uma nação forte. 

Coadunando com tal perspectiva, a partir dos anos 1930, o grande diferencial era que, 

“[p]ela primeira vez na história econômica brasileira, o centro dinâmico da economia nacional 

era ocupado pelo setor industrial e não pela agricultura”36. O impulso de industrialização se 

manifestava pela primeira vez, e em decorrência disto: 

  
(...) a indústria brasileira passou por uma notável recuperação ao 

longo dos anos após 1933. Com o mercado de café em queda 

continuada e a consequente deficiência no câmbio, os brasileiros 

foram forçados a abrir mão do luxo dos produtos importados e 

voltar-se para os bens produzidos no país. Os anos 1930, 

portanto, “presenciaram o primeiro impulso verdadeiro na 

industrialização do Brasil”37. 

 

 

A economia centrada na agricultura refletia as primeiras preocupações regulatórias no 

Brasil. Novas autarquias foram criadas, à época, para incentivar e fiscalizar setores básicos da 

economia. Em 1931, foi declarado de utilidade pública o Instituto de Cacau da Baía, por meio 

do Decreto nº 20.233, de 22 de julho de 1931.  

Em 1933, foi criado o Departamento Nacional do Café (“DNC”), por meio do Decreto 

n. 22.452, de 10 de fevereiro de 1933, com a atribuição de dirigir e superintender os negócios 

de café. Tal medida centralizava a gestão do setor cafeeiro nas mãos do governo central, já que, 

o café ocupava papel central na economia e sua exploração era de interesse nacional. Anos 

depois, com o objetivo de executar a política cafeeira nacional, foi criada Divisão da Economia 

Cafeeira (“DEC”), pelo Decreto-lei número 9.784, de 6 de setembro de 1946, e, mais tarde, o 

Instituto Brasileiro do Café (“IBC”)38. 

Em 1933, instituiu-se o Instituto do Açúcar e do Álcool (“IAA”), pelo Decreto nº 

22.789, de 1º de junho de 1933 para orientar, fomentar e controlar a produção de açúcar e álcool 

                                                      
35 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Concessões. Belo Horizonte: Fórum, 2016. p. 94. 
36 MCDOWALL, Duncan. Light: a história da empresa que modernizou o Brasil. Ediouro Publicações, 2008. 

p. 380. 
37 VILLELA, Annibal V.; SUZIGAN, Wilson. Política do governo e crescimento da economia brasileira, 1889-

1945. Rio de Janeiro: Ipea/Inpes, 1975. p. 170. apud. MCDOWALL, Duncan. Light: a história da empresa que 

modernizou o Brasil. Ediouro Publicações, 2008. p. 380. 
38 PÉRICO, Ana Lívia; BARON, Cristina Maria Perissinotto. O Instituto Brasileiro Do Café: uma história sobre 

o patrimônio industrial. In: Colloquium Humanarum. 2015, p. 105-118. 
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e de suas matérias-primas no território nacional39. Esta inovação deu início à regulação deste 

setor segundo as diretrizes da época. 

Complementarmente, em 1938, criou-se o Instituto Nacional de Mate (“INM”) por meio 

do Decreto-lei nº 375, de 13 de abril de 1938, segundo o qual, cabia a esta entidade coordenar 

e superintender os trabalhos relativos à defesa da produção de mate, comércio e propaganda. 

Dois anos depois, por meio do Decreto-lei nº 2.398, de 10 de junho de 1940, foi instituído o 

Instituto Nacional do Sal, para regular a produção e comercialização deste produto. Também 

em 1940 foi criado o Instituto Nacional do Sal (“INS”) e o Instituto de Resseguros do Brasil 

(“IRB”)40. Em 1941, Getulio Vargas criou também o Instituto Nacional do Pinho (“INP”), por 

meio do Decreto-lei nº 3.124, de 19 de março de 1941, para regular o mercado madeireiro 

brasileiro. 

O que há de comum entre estes institutos é o fato de, além de serem entidades 

reguladoras de produtos elementares à indústria agrícola das décadas de 1930 e 1940, estarem 

dotadas de autonomia decisória quanto às medidas necessárias à regulação de seus respectivos 

mercados. Foram criados para, fundamentados em conhecimentos técnicos, elaborarem 

soluções regulatórias setoriais, de modo a fomentar e desenvolver setores primários, garantindo 

a sustentação e robustecimento do mercado nacional. Foram, portanto, elaboradas a exemplo 

do que acontecia nos Estados Unidos da América, que experimentavam o crescimento de 

commissions, isto é, reguladores independentes, figura propugnada pela doutrina das public 

utilities.  

Nesta época, o Brasil sofreu fortes influxos norte-americanos, o que contribuiu para a 

adoção da estratégia de intensificação do controle estatal sobre as utilidades fornecidas à 

população. Emerge, neste sentido, a absorção, pelo Brasil, de parte da experiência norte-

americana na tentativa de dar destinação jurídica ao que, desenvolvido em território próprio, 

era uma espécie de “serviço de utilidade pública”. 

Nos Estados Unidos imperava – e ainda impera – a regra de que, ressalvadas aqueles 

serviços típicos de Estado, como a justiça e a defesa, a maioria dos serviços ficam abertos à 

livre iniciativa, colocados à disposição de quem por eles se interessem, admitindo-se alguma 

ingerência estatal apenas para garantir o correto funcionamento da atividade. 

A absorção da teoria liberal por esta nação fez reverberar tais ideais na regulation of 

                                                      
39 RAMOS, Pedro; BELIK, Walter. Intervenção estatal e a agroindústria canavieira no Brasil. Revista de 

economia e sociologia rural, v. 27, n. 2, 2019, p. 197-214. 
40 GUERRA, Sérgio. Agências reguladoras da Organização Administrativa Piramidal à Governança em 

Rede. Belo Horizonte: Forum, 2012. p. 49. 
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property vested with a public utility (isto é, regulação da propriedade investida de utilidade 

pública)41. Mesmo as atividades socialmente reconhecidas como de relevância pública eram 

abertas à iniciativa privada, havendo verdadeira restrição do escopo de atuação Estatal em 

benefício da liberdade econômica.  

O cerne do conceito das public utilities reside justamente no interesse público efetivado 

quando a utilidade é prestada42. São atividades privadas que admitem forte regulação estatal e 

diferenciam-se de uma atividade econômica clássica, exercida pela iniciativa privada, pelo fato 

de a interferência admitida nesta primeira poder superar os limites do poder de polícia 

clássico43. O particular, a quem cabe a titularidade do serviço, não se enquadra em uma situação 

de ampla e irrestrita liberdade para prestar uma public utility. Antes de tudo, o Estado deve 

autorizar que este o faça e, durante o seu oferecimento, a atividade sofrerá regulação: 

 
A exploração de um serviço ou atividade de caráter público 

(public utility) depende de autorização do Estado. O ato de 

outorga (franchise) gera um vínculo contratual, um direito 

incorpóreo (incorporeal property) sujeito às normas razoáveis da 

regulamentação do Poder Público44. 

 

O conceito de public utility45 norte-americano é compreendido, portanto, (i) como uma 

                                                      
41 LOUREIRO, Luis Gustavo Kaercher. A indústria elétrica e o código de águas: o regime jurídico das 

empresas de energia, entre a concession de service public e a regulation of public utilities. Porto Alegre: Sergio 

Antonio Fabris, 2007. p. 117. 

42 “There is no closed class or category of businesses affected with a public interest, and the function of courts in 

the application of the Fifth and Fourteenth Amendments is to determine in each case whether circumstances 

vindicate the challenged regulation as a reasonable exertion of governmental authority or condemn it as arbitrary 

or discriminatory. P. 291 U. S. 536.”. Nebbia v. New York, 291 U.S. 502 (1934). Disponível em: 

<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/291/502/>. Acesso em: 05 dez. 2019. 
43 A essência dos debates modernos acerca do instituto do poder de polícia é orientada pela lógica das mutações 

do Direito Público, que fizeram esta função estatal se conformar sob novos contornos que em muito diferem de 

sua acepção clássica. Há, inclusive, uma certa interseção entre o conceito de poder de polícia e a própria regulação, 

que em muito se aproximam e, por vezes, se confundem. Debates doutrinários são comumente travados para tentar 

se delimitar (ou atestar a equivalência) os contornos destes conceitos, mas para fins deste trabalho, a regulação 

será admitida como um conceito que em muito se diferencia do poder de polícia. 
44 TÁCITO, Caio. O equilíbrio financeiro na concessão de serviço público. Revista de Direito Administrativo, 

v. 65, p. 33, 1961. 
45 “The Supreme Court of the United States was thereby led to decide the case of Munn v. Illinois and to make its 

first significant pronouncement on the public utility concept”. BLOMQUIST J. R. (1950). Warehouse Regulation 

Since Munn v. Illinois. Chi.-Kent L. Rev., 29, 120. 
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atividade privada46 47; (ii) de relevante interesse social48; e (iii) regulada por commissions49 para 

garantir o oferecimento da utilidade em padrões de disponibilidade e qualidade adequados50 . 

Para desempenhar este mister, nos Estados Unidos da América existem comissões estaduais e 

federais regulamentadoras51 de diversos serviços52 53 54. 

 

 

1.1.3.1. CÓDIGO DE ÁGUAS DE 1934 E A INSTITUIÇÃO DO CONTROLE ESTATAL 

SOBRE OS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 

 

As mudanças implementadas pelo Código de Águas eram almejadas por Getúlio Vargas 

(durante o Governo Provisório, que se deu entre 1930 e 1934), em razão de uma legislação 

                                                      
46 "When, therefore, one devotes his property to a use in which the public has an interest, he, in effect, grants to 

the public an interest in that use, and must submit to be controlled by the public for the common good, to the extent 

of the interest he has thus created. He may withdraw his grant by discontinuing the use, but, so long as he maintains 

the use, he must submit to the control". Munn v. Illinois, 94 U.S. 113 (1876). Disponível em: 

<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/94/113/>. Acesso em: 01 fev. 2020. 
47 "In most countries such enterprises are state-owned and state-operated, but in the United States they are mainly 

privately owned and are operated under close governmental regulation". Public utility. Disponível em: 

<https://www.britannica.com/technology/public-utility>. Acesso em: 02 nov. 2019. 
48 “To say that property is “clothed with a public interest,” or an industry is “affected with a public interest,” means 

that the property or the industry, for adequate reason, is subject to control for the public good. Pp. 291 U. S. 531-

536”. Nebbia v. New York, 291 U.S. 502 (1934). Disponível em: 

<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/291/502/>. Acesso em: 01 fev. 2020. 
49 "In practice, regulation aims to ensure that the utility serves all who apply for and are willing and able to pay for 

its services, that it operates in a safe and adequate manner, that it serves all customers on equal terms, and that its 

rates are just and reasonable". Public utility. Disponível em: <https://www.britannica.com/technology/public-

utility>. Acesso em: 02 nov. 2019. 
50 "As a result, under the common law (and subsequently reflected in many states’ statutes) public utilities have 

the obligation to provide adequate service and facilities at just and reasonable rates and to render service to all 

applicants without discrimination." CHERRY, Barbara A. Crisis of public utility deregulation and the 

unrecognized welfare State. 29ª Conferência TPRC, 2001. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/cs/0109038>. 

Acesso em: 05 dez. 2019. 
51 “All states have regulatory commissions, and the federal government has several, including the Interstate 

Commerce Commission, the Civil Aeronautics Board, the Federal Power Commission, the Federal 

Communications Commission, and the Securities and Exchange Commission”. Public utility. Disponível em: 

<https://www.britannica.com/technology/public-utility>. Acesso em: 02 nov. 2019. 
52 A New Hampshire Public Utilities Commission é instituição incumbida da regulação de diversas utilidades, tais 

como serviços de eletricidade, gás natural, água e esgoto. A missão deste órgão regulador é de “garantir que os 

clientes das concessionárias regulamentadas recebam serviços seguros, adequados e confiáveis a preços justos e 

razoáveis”. New Hampshire Public Utilities Commission. About the Public Utilities Commission. Disponível 

em: <http://www.puc.state.nh.us/Home/aboutus.htm>. Acesso em: 30 nov. 2019. 
53 A California Public Utilities Commission, reguladora dos serviços de eletricidade, gás natural, 

telecomunicações, água, ferrovia, transporte ferroviário e transporte de passageiros, por sua vez, “regula serviços 

e utilidades, protege os consumidores, protege o meio ambiente e garante o acesso dos californianos a infra-

estrutura e serviços seguros e confiáveis”. California Public Utilities Commission. Disponível em: 

<https://www.cpuc.ca.gov/>. Acesso em: 30 nov. 2019. 
54 A Oregon Public Utility Commission regula as tarifas das empresas de eletricidade, gás natural, água e telefone, 

tendo a missão de garantir à população “acesso a serviços públicos seguros, confiáveis e de alta qualidade a preços 

justos e razoáveis”. Oregon Public Utility Commission. Disponível em: <https://www.oregon.gov/puc/about-

us/Pages/default.aspx>. Acesso em: 30 nov. 2019. 
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“obsoleta e em desacordo com as necessidades e interesses da coletividade nacional”55. O 

código era de interesse de “uma parte significativa do empresariado nacional e das classes 

médias e trabalhadoras, os quais estavam cansados de pagar preços abusivos pela eletricidade, 

e os militares preocupados com a presença estrangeira em um setor estratégico”56.  

Enquanto a Constituição de 1934 ditava as bases gerais, o Código de Águas “visava à 

administração específica dos recursos de energia hidráulica do Brasil”57. Vargas, por sua vez, 

identificava a “necessidade de modificar esse estado de coisas dotando o país de uma legislação 

adequada, de acordo com a tendência atual, e que permitisse ao Poder Público controlar e 

incentivar o aproveitamento industrial das águas”58.  

O setor elétrico começaria a passar, portanto, por uma adequação à política nacional-

desenvolvimentista. O Código de Águas emergia como uma solução, tendo sido elaborado por 

homens (militares) “dotados de abundante fervor patriótico e carentes de conhecimento de 

natureza prática quanto à geração de eletricidade”59. 

Entretanto, este código tinha embasamento jurídico e foi concebido, também, por uma 

equipe de juristas. “Com a Revolução de 1930, foram constituídas as comissões legislativas, e 

perante uma delas, a Subcomissão do Direito das Águas, composta por Alfredo Valadão, Castro 

Nunes e Veríssimo de Melo”60, encarregados da definição dos contornos jurídicos do Código 

de Águas.  

O jurista Alfredo Valadão publicou, em 1904, uma obra jurídica que o recomendou para 

a organização do Código de Águas, que resultaria o Decreto nº 26.643, de 193461. Valadão 

reestruturou as bases do projeto do Código das Águas, “apresentando um capítulo novo sobre 

a regulamentação das forças hidráulicas inspirada na moderna doutrina jurídica norte-

                                                      
55 BRASIL. Código de Águas. Decreta o Código de Águas. Brasília, DF: Governo Provisório da República dos 

Estados Unidos do Brasil, [1934]. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D24643.htm>. 

Acesso em: 05 out. 2019. 
56 ESPÓSITO NETO, Tomaz. Uma análise histórico-jurídica do Código de Águas (1934) e o início da presença 

do Estado no setor elétrico brasileiro no primeiro Governo Vargas. Revista Eletrônica História em Reflexão, 

v. 9, n. 17, 2015. p. 7. 
57 MCDOWALL, Duncan. Light: a história da empresa que modernizou o Brasil. Ediouro Publicações, 2008. 

p. 408-409. 
58 BRASIL. Código de Águas. Decreta o Código de Águas. Brasília, DF: Governo Provisório da República dos 

Estados Unidos do Brasil, [1934]. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D24643.htm>. 

Acesso em: 05 out. 2019. 
59 MCDOWALL, Duncan. Light: a história da empresa que modernizou o Brasil. Ediouro Publicações, 2008. 

p. 411. 
60 BRASIL. Código de Águas. Decreta o Código de Águas. Brasília, DF: Governo Provisório da República dos 

Estados Unidos do Brasil, [1934]. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D24643.htm>. 

Acesso em: 05 out. 2019. 
61 BRASIL. Código de Águas. Decreta o Código de Águas. Brasília, DF: Governo Provisório da República dos 

Estados Unidos do Brasil, [1934]. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D24643.htm>. 

Acesso em: 05 out. 2019. 
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americana”62. A intensificação do controle estatal foi um marco deste instrumento, como se 

pode ver do posicionamento: 

 
[D]o ilustre Ministro Alfredo Valadão, relator daquele 

Anteprojeto [Código de Águas], justificando a adoção da 

regulamentação por comissões fez, na sua Exposição de Motivos, 

estas expressivas declarações: “O controle do Poder Público 

sobre as empresas hidroelétricas, eu o estabeleci nos termos mais 

amplos, no projeto remodelado; isto é, nos termos da 

regulamentação dos serviços de utilidade pública pela Comissão 

Administrativa, como se pratica nos Estados Unidos63. 

 

Pelos conhecimentos adquiridos, Alfredo Valadão passou a desenvolver “a doutrina 

mais avançada, com conhecimento da doutrina e da jurisprudência norte-americanas em matéria 

de public utilities”64. Foi este, então, um dos capítulos da história brasileira em que mais se 

absorveu a doutrina norte-americana das public utilities. 

O Código de Águas (Decreto n. 24.643 de 10 de julho de 1934), sob os influxos das 

public utilities dos Estados Unidos da América, “representava uma mudança completa no 

regime anterior, (...) dando ao Poder Público a possibilidade de um controle muito mais 

rigoroso”65: 

 

Os princípios básicos do exercício da produção e distribuição de 

energia elétrica constam do artigo 178 do Código de Águas, que 

determinava que o Ministério da Agricultura (hoje das Minas e 

Energia) regulamentaria e fiscalizaria o serviço de produção — 

transmissão e transformação de energia hidrelétrica com o 

objetivo tríplice de assegurar serviço adequado, fixar tarifas 

razoáveis e garantir a estabilidade financeira das empresas66. 

 

 Uma contradição aparente é o fato de o Brasil, no momento caracterizado por um 

governo central forte e a um capitalismo que atuava a serviço do mesmo, buscar influências 

                                                      
62 BRASIL. Código de Águas. Decreta o Código de Águas. Brasília, DF: Governo Provisório da República dos 

Estados Unidos do Brasil, [1934]. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D24643.htm>. 

Acesso em: 05 out. 2019. 
63 PINTO, BILAC. A Regulamentação Efetiva dos Serviços de Utilidade Pública [atualização de Alexandre 

Santos de Aragão]. 2ª. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 41-42. 
64 BRASIL. Código de Águas. Decreta o Código de Águas. Brasília, DF: Governo Provisório da República dos 

Estados Unidos do Brasil, [1934]. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D24643.htm>. 

Acesso em: 05 out. 2019. 
65 BRASIL. Código de Águas. Decreta o Código de Águas. Brasília, DF: Governo Provisório da República dos 

Estados Unidos do Brasil, [1934]. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D24643.htm>. 

Acesso em: 05 out. 2019. 
66 BRASIL. Código de Águas. Decreta o Código de Águas. Brasília, DF: Governo Provisório da República dos 

Estados Unidos do Brasil, [1934]. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D24643.htm>. 

Acesso em: 05 out. 2019. 
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justamente de uma nação liberal, os Estados Unidos da América. Se para os norte-americanos 

a lógica do sistema das public utilities era o controle de tais atividades por commissions, ou 

entidades independentes, denominado pela doutrina americana como “Administrative State”67, 

no Brasil este artefato jurídico foi adotado para intensificar o domínio estatal – na figura da 

Presidência da República – sobre as mais diversas atividades68.  

Esta crescente tendência autoritária, nacionalista e centralizadora de estabelecimento de 

rígido controle do Estado sobre o setor elétrico fora, entretanto, mitigada69: “O problema do 

controle regulamentar estabelecido pelo Código de Águas iria se tornar menos importante no 

futuro com a nacionalização de dois grandes grupos privados de energia elétrica”70, iniciativa 

voltada ao robustecimento do papel do Estado, por meio da estatização das atividades.  

Pode-se perceber, pelas relevantes alterações implementadas pelo Código de Águas no 

ordenamento jurídico brasileiro, que este fazia parte de um plano de nacionalização – que afasta 

da figura do agente privado o oferecimento de utilidades e aproxima do Estado o papel de ser 

provedor ou, ao menos, outorgante deste tipo de serviço: “Embora tenha caído nas garras do 

oportunismo político, (...) [o Código de Águas] ficou como parte de um movimento maior em 

prol do controle nacional dos recursos naturais do Brasil que, apesar de frequentemente 

substituído por preocupações mais imediatas, acabaria por triunfar”71.  

 

 

 

                                                      
67 “Considerando que a Constituição Federal norte-americana não disciplinou a estrutura do Poder Executivo para 

o desempenho de suas funções, essa questão foi desenvolvendo-se ao longo do tempo de forma diversa ao ocorrido 

na França. Construiu-se, pouco a pouco, um modelo de governança que denominou-se Estado Administrativo 

(Administrative State), também representado na doutrina pelas expressões: bureaucratic state, capitalist state, 

corporate state, posindustrial state, regulatory state e welfare state contrapondo-se ao princípio do Executivo 

Unitário”. GUERRA, Sérgio. Separação de poderes, executivo unitário e estado administrativo no Brasil. 

Revista estudos institucionais, [S.l.], v. 3, n. 1, p. 123-152, ago. 2017. p. 128. 
68 Esta constatação muda de figura com a chegada da Nova República e a instituição das Agências reguladoras que 

regulam diversos setores de serviços de utilidade pública, cujo diferencial é o fato de serem autarquias 

independentes. 
69 Ademais, como se verá em capítulo próprio, a chegada dos aos 1990 e o consequente processo de privatização 

de diversas estatais do setor elétrico foi outro fator de retração da intervenção estatal sobre o setor elétrico. 
70 “(…) o da American Foreign Power e o da Brazilian Traction Light and Power. O primeiro, constituído de 

concessões sobretudo em Minas Gerais e São Paulo, seria adquirido em 1964 pelo governo federal e incorporado 

à Eletrobrás. O segundo seria objeto de uma operação de compra e venda pelo governo brasileiro em dezembro de 

1978”. BRASIL. Código de Águas. Decreta o Código de Águas. Brasília, DF: Governo Provisório da República 

dos Estados Unidos do Brasil, [1934]. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D24643.htm>. Acesso em: 05 out. 2019. 
71 MCDOWALL, Duncan. Light: a história da empresa que modernizou o Brasil. Ediouro Publicações, 2008. 

p. 413. 
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1.1.3.2. CONSTITUIÇÃO DE 1934, SERVIÇOS PÚBLICOS, NACIONALIZAÇÃO E 

MONOPÓLIOS  

 

Em 11 de novembro de 1930, por decreto, Vargas dissolveu o Congresso Nacional, as 

assembleias estaduais e câmaras municipais72, intensificando a configuração de um cenário de 

profundas transformações. A dissolução da Constituição de 1891 resultou no fato de que 

Vargas, de fato, começou a governar por decretos73, demonstrando uma política centralizadora. 

Em 1934 a nova Constituição da República foi promulgada e, no dia seguinte, a 

Assembléia elegeu Getulio Vargas74 para a presidência constitucional da República, a realizar-

se em um mandato de quatro anos. Esta constituição propugnava um modelo político liberal e 

federalista e nacionalista75, sendo o Estado chamado a desempenhar um papel muito maior do 

que a ele antes foi atribuído.  

Era preciso trasladar a estrutura agrária para a industrial, de modo a acompanhar o ritmo 

pugnado pela forte urbanização desta década. Na Constituição de 1934, mesmo sendo editada 

antes da “guinada autoritária”76 de 1937, já se podia identificar um papel mais marcante da 

centralidade do Estado.  

Este autoritarismo era refletido na atribuição de competência privativa à União para 

explorar ou conceder diversos serviços de telecomunicação, navegação aérea, vias férreas etc. 

O mote constitucional, para fins do presente estudo, era a instituição da “possibilidade de 

nacionalizar empresas estrangeiras e de determinar o monopólio estatal sobre determinadas 

indústrias”77.  

A promulgação da Constituição de 1934, pela “(...) Assembléia Nacional Constituinte 

para organizar um regime democrático, que assegure à Nação a unidade, a liberdade, a justiça 

e o bem-estar social e econômico (...)”78. Tratava-se de um regramento constitucional muito 

                                                      
72 “No dia 11, Getúlio assinou o decreto dissolvendo o Congresso Nacional e determinando que o Governo 

Provisório exerceria também as funções do Poder Legislativo, até que, eleita a Assembleia Constituinte, fosse 

estabelecida uma nova organização constitucional do país.”. Getúlio assume a dissolve Congresso. Disponível 

em: <http://memorialdademocracia.com.br/card/getulio-vargas-e-o-presidente-provisorio-do-brasil>. Acesso em: 

03 nov. 2019. 
73 Como se verá adiante, no capítulo 3, pelo levantamento empírico realizado, as normas de serviços de utilidade 

pública, à época, foram, de fato, instituídas, em sua maioria, por decreto do Poder Executivo. 
74 D'ARAÚJO, Maria Celina Soares (Ed.). Getúlio Vargas. Edições Câmara, 2017. 
75 BASTOS, Pedro Paulo Zahluth. A construção do nacional-desenvolvimentismo de Getúlio Vargas e a 

dinâmica de interação entre Estado e mercado nos setores de base. Revista Economia, v. 7, n. 4, 2006, p. 239-

275. 
76 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Concessões. Belo Horizonte: Fórum, 2016. p. 95. 
77 BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 16 de julho de 1934. Brasília, DF: 

Presidência da República, 1934. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm>. Acesso em: 08 jun. 2019. 
78 BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 16 de julho de 1934. Brasília, DF: 
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focado no aprimoramento das estruturas industriais até então existentes no país. Determinava a 

possibilidade de execução do serviço público pelo particular, que levava em conta a máxima de 

que “O agente privado que executa, por delegação, tarefa pública, está habilitado a obter uma 

“justa remuneração” do capital (...), funcionalizada à vista (...) [do] “interesse coletivo””79.  

A nova Constituição definia um papel de centralidade ao Estado, a quem competia, 

privativamente, oferecer vários serviços: 

 
Art 5º – Compete privativamente à União:  

VIII – explorar ou dar em concessão os serviços de telégrafos, 

radiocomunicação e navegação aérea, inclusive as instalações de 

pouso, bem como as vias-férreas que liguem diretamente portos 

marítimos a fronteiras nacionais, ou transponham os limites de 

um Estado. 

 

§ 2º - Os Estados terão preferência para a concessão federal, nos 

seus territórios, de vias-férreas, de serviços portuários, de 

navegação aérea, de telégrafos e de outros de utilidade pública, e 

bem assim para a aquisição dos bens alienáveis da União. Para 

atender às suas necessidades administrativas, os Estados poderão 

manter serviços de radiocomunicação. 

 

Art 119 – O aproveitamento industrial das minas e das jazidas 

minerais, bem como das águas e da energia hidráulica, ainda que 

de propriedade privada, depende de autorização ou concessão 

federal, na forma da lei 

 

Art 119 - O aproveitamento industrial das minas e das jazidas 

minerais, bem como das águas e da energia hidráulica, ainda que 

de propriedade privada, depende de autorização ou concessão 

federal, na forma da lei.  

 

§ 1º - As autorizações ou concessões serão conferidas 

exclusivamente a brasileiros ou a empresas organizadas no 

Brasil, ressalvada ao proprietário preferência na exploração ou 

co-participação nos lucros.  

 

§ 2º - O aproveitamento de energia hidráulica, de potência 

reduzida e para uso exclusivo do proprietário, independe de 

autorização ou concessão.  

 

§ 3º - Satisfeitas as condições estabelecidas em lei, entre as quais 

a de possuírem os necessários serviços técnicos e 

administrativos, os Estados passarão a exercer, dentro dos 

respectivos territórios, a atribuição constante deste artigo.  

 

§ 4º - A lei regulará a nacionalização progressiva das minas, 

                                                      
Presidência da República, 1934. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm>. Acesso em: 08 jun. 2019. 
79 LOUREIRO, Gustavo Kaercher. "Monopólio" e "serviço público" nas constituições brasileiras (1891-

1934). Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 256, jan. 2011. p. 83. 
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jazidas minerais e quedas d'água ou outras fontes de energia 

hidráulica, julgadas básicas ou essenciais à defesa econômica ou 

militar do País.  

 

§ 5º - A União, nos casos prescritos em lei e tendo em vista o 

interesse da coletividade, auxiliará os Estados no estudo e 

aparelhamento das estâncias mineromedicinais ou 

termomedicinais.  

 

§ 6º - Não depende de concessão ou autorização o 

aproveitamento das quedas d'água já utilizadas industrialmente 

na data desta Constituição, e, sob esta mesma ressalva, a 

exploração das minas em lavra, ainda que transitoriamente 

suspensa80. 

 

 Não obstante, cabia ao Estado, ainda, editar lei feral que disciplinasse a fiscalização e a 

revisão das tarifas daqueles serviços públicos, além de intervir na “estabilidade 

remuneratória”81 do concessionário: 

 
Art. 137 – A lei federal regulará a fiscalização e a revisão das 

tarifas dos serviços explorados por concessão, ou delegação, para 

que, no interesse coletivo, os lucros dos concessionários, ou 

delegados, não excedam a justa retribuição do capital, que lhes 

permita atender normalmente às necessidades públicas de 

expansão e melhoramento desses serviços.  

 

Art. 142 – A União, os Estados e os Municípios não poderão dar 

garantia de juros a empresas concessionárias de serviços 

públicos82. 

 

 

Estas disposições constitucionais representavam o contexto de desenvolvimento de 

diversos serviços públicos, de titularidade pública, além de atividades industriais e bens de 

titularidade privada. Estabeleceram, além da exploração de tais setores pelo próprio Estado, a 

possibilidade de prestação de tais atividades pelo privado, via concessão ou autorização para o 

desenvolvimento de atividades tipicamente privadas. 

No que se refere a esta possibilidade de que Estado ou particular oferecessem tais 

serviços à população, deve-se entender que, muito embora uma atividade fosse categorizada 

como serviço público, esta seria passível de delegação:  

  

                                                      
80 BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 16 de julho de 1934. Brasília, DF: 

Presidência da República, 1934. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm>. Acesso em: 08 jun. 2019. 
81 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Concessões. Belo Horizonte: Fórum, 2016. p. 95. 
82 BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 16 de julho de 1934. Brasília, DF: 

Presidência da República, 1934. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm>. Acesso em: 08 jun. 2019. 
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Como a própria regulação constitucional sugeria, a qualificação 

de uma atividade como serviço público não afastava 

necessariamente a atuação empresarial privada (o que ocorria em 

casos de monopolização, cf. adiante). A característica antes 

mencionada, de uma “tendencial delegabilidade” dos serviços 

públicos econômicos, indicava que, sim, o serviço público 

(econômico) configurava uma intervenção estatal certamente 

intensa — diversa daquela que se poderia considerar “normal” 

—, mas não radical. Mais regulação, mais fiscalização, 

legitimação da atuação estatal em “paralelo” aos concessionários, 

mas não muito mais do que isto, a menos que, em passo ulterior, 

o serviço público sofresse uma monopolização. No plano do 

(mero) serviço público não se exige lei expressa ou indenizações 

de qualquer sorte. A “encampação conceitual” que operava a 

“expropriação ideal” não retirava a iniciativa privada desse setor 

de atividade. Isto poderia se obter para os serviços públicos pela 

monopolização83. 

 

À época do governo de Getúlio Vargas criou-se um ambiente jurídico em que o privado 

já não era mais o protagonista, papel que agora era ocupado pelo Estado, isto pode ser percebido 

porque, “[e]mbora a Constituição de fato incluísse garantias de “liberdade econômica” e “o 

direito de propriedade”, continha também termos vagos porém ameaçadores, como 

“nacionalização progressiva””84: 

 
A Constituição de 1934 facultava aos estados autorizar o 

aproveitamento industrial das águas na energia elétrica sob as 

condições estabelecidas na lei e ressalvava, ainda, que não 

dependia de concessão ou autorização o aproveitamento das 

quedas-d’água já utilizadas na data da promulgação da 

Constituição. Os dispositivos incluídos na Constituição e daí por 

diante mantidos determinavam que a lei disporia sobre o regime 

das empresas concessionárias de serviços públicos federais, 

estaduais e municipais e estabeleciam também a fiscalização e a 

revisão das tarifas, a fim de que os lucros dos concessionários, 

não excedendo a justa remuneração de capital, lhes permitisse 

atender às necessidades de melhoramento e expansão dos 

serviços85. 

 

A “Constituição de 1934 representou o início de uma nova fase na vida do país; 

entretanto vigorou por pouco tempo, até a introdução do Estado Novo, em 10 de novembro de 

1937, sendo substituída pela Constituição de 1937”86. A “(...) Constituição foi claramente uma 

                                                      
83 LOUREIRO, Gustavo Kaercher. "Monopólio" e "serviço público" nas constituições brasileiras (1891-

1934). Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 256, jan. 2011. p. 86-87. 
84 MCDOWALL, Duncan. Light: a história da empresa que modernizou o Brasil. Ediouro Publicações, 2008. 

p. 408. 
85 BRASIL. Código de Águas. Decreta o Código de Águas. Brasília, DF: Governo Provisório da República dos 

Estados Unidos do Brasil, [1934]. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D24643.htm>. 

Acesso em: 05 out. 2019. 
86 BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 16 de julho de 1934. Brasília, DF: 
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tentativa de lançar as fundações de um “novo” Brasil”87, o que foi reforçado pelo Código de 

Águas, editado naquele mesmo ano. Durante os quinze anos de governo Vargas  o Brasil passou 

por duas Constituições, a de 1934 e a de 1937, sendo esta segunda mais comprometida com o 

pensamento autoritário, e com um incremento à implementação de serviços públicos.  

 

 

1.1.3.3. CONSTITUIÇÃO DE 1937, PUBLIC UTILITIES, ESTADO NOVO E ASCENSÃO DA 

INTERVENÇÃO ESTATAL  

 

A ordem mundial passava por uma onda centralizadora e autoritária, calcada em uma 

suposta percepção de que o sistema liberal e as instituições que lhes eram características havia 

ruído. Manifestavam-se diversos regimes fascistas, caracterizados por um Estado onipresente, 

que oferecia condições ao desenvolvimento de uma forte industrialização.  

A Constituição de 1934 não perdurou por muito tempo: “[i]mpedido pela Constituição 

de se reeleger (...), o presidente, com apoio militar, deu um golpe de Estado: fechou o 

Congresso, outorgou nova Constituição, cancelou as eleições e manteve-se no poder ”88. Este 

novo governo, o Estado Novo, caracterizou-se por um regime político nacionalista, 

desenvolvimentista, autoritário e anticomunista: 

 
Embora não significasse uma evolução perfeita nem uma total 

ruptura com o passado, a nova nação brasileira foi configurada 

por diversas forças influentes. A mais poderosa delas foi o 

nacionalismo econômico e a confiança implícita na eficácia em 

promover a mudança econômica e sociais mediante a 

burocratização89.  

 

  

Mais uma vez, o Estado passou a ter grande ingerência em diversas atividades90, 

                                                      
Presidência da República, 1934. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm>. Acesso em: 08 jun. 2019. 
87 MCDOWALL, Duncan. Light: a história da empresa que modernizou o Brasil. Ediouro Publicações, 2008. 

p. 407. 
88 D'ARAÚJO, Maria Celina Soares (Ed.). Getúlio Vargas. Edições Câmara, p. 27, 2017. 
89 MCDOWALL, Duncan. Light: a história da empresa que modernizou o Brasil. Ediouro Publicações, 2008. 

p. 388. 
90 “Comissões e autarquias envolvem todas as áreas significativas da economia, para a defesa da agricultura e da 

indústria extrativa. O Departamento Nacional do Café (1933), extinto em 1946, renasceria com o nome de Instituto 

Brasileiro do Café – IBC, em 1952, submetendo os produtores a uma quota de sacrifício, depois ao chamado 

confisco cambial, em benefício da própria lavoura e da economia global. O açúcar, para o favorecimento da 

homogeneidade dos preços no mercado interno, submete-se à Comissão de Defesa da Produção do Açúcar (1931), 

transformada, em 1933, no Instituto do Açúcar e do Álcool – IAA. O pinho, o mate, o sal e a borracha cedem a 

controles oficiais, com novos mecanismos burocráticos. A regulamentação do câmbio está presente, por intermédio 

do Banco do Brasil (1931) e mais tarde com a supervisão do Ministério da Fazenda, por meio de agência própria. 
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consagrando algumas delas ao patamar de serviços de utilidade pública, a exemplo do que 

existia na doutrina norte-americana sob a denominação de public utilities:  

  
[...] a base dos debates acerca das atividades de interesse coletivo 

e sua relação com o Estado passou a tomar um rumo distinto, 

verificando-se nas primeiras décadas do século XX uma 

aproximação muito maior do direito brasileiro ao direito norte-

americano do que ao direito francês. Nesse cenário, ao invés de 

serem consideradas pertencentes à coroa, são consideradas 

atividades a demandar um controle estatal, em modelo muito 

semelhante ao das public utilities do direito norte-americano. 

Assim, o que no início sofria algum controle estatal por ser 

considerado algo pertencente à coroa em nome de privilégios 

régios passa, em fins do século XIX e início do século XX, a ser 

considerado atividade de interesse público, estando sujeita a 

alguma forma de controle estatal em razão de sua utilidade 

pública, isto é, sua necessidade pelo público91.      

 

No Brasil, para a Constituição de 1937, “idealizada e redigida pelo ministro da Justiça, 

Francisco Campos”92 sob estes influxos norte-americanos, optou-se pela intensificação do 

controle estatal sobre as facilidades fornecidas à população. A carta constitucional organizava 

o regime jurídico dos serviços públicos explorados por concessão de modo a garantir que o 

interesse público fosse garantido, isto é, que o privado que a provesse fosse remunerado de 

maneira justa e adequada, ao passo que garantisse um serviço de qualidade.  

Os serviços de utilidade pública eram tratados conjuntamente aos serviços públicos, sem 

abordagens que os distinguissem pelo critério jurídico que mais os aparta: a titularidade pública 

no caso dos serviços públicos, e a privada, no caso dos serviços de utilidade pública. 

Sendo assim, embora, juristas da época reconhecessem, por exemplo, que “a 

Constituição de 1937 corporiza em seu texto os elementos básicos à regulamentação de nossos 

serviços de utilidade pública, quando no art. 14793 assim preceitua (...)”94, percebe-se, pela 

própria leitura do dispositivo, que se trata, em verdade, de regulação dos serviços públicos 

explorados por concessão: 

 

                                                      
A legislação, modificada e modernizada, segue o mesmo curso, com o estatuto das sociedades anônimas, 

burocratizando, não raro, todas as atividades particulares”. FAORO, Raymundo. Os donos do poder. 3. ed. São 

Paulo: Globo, 2001. p. 804. 
91 SCHIRATO, Vitor Rhein. Livre iniciativa nos serviços públicos. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 41. 
92 Estado Novo. Disponível em: <https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/EstadoNovo>. Acesso em: 

10 nov. 2019. 
93 Para disciplinar o referido artigo 147 foi criada uma comissão de juristas, incumbida do dever de elaborar uma 

lei geral sobre fiscalização e controle dos serviços públicos concedidos. SCHIRATO, Vitor Rhein. Livre iniciativa 

nos serviços públicos. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 44 
94 BURKINSKI, Francisco. As tarifas nas concessões de serviços de utilidade pública. Revista de Direito 

Administrativo, v. 2, n. 2, p. 893-908, 1945. p. 899. 
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Art 147 – A lei federal regulará a fiscalização e revisão das tarifas 

dos serviços públicos explorados por concessão para que, no 

interesse coletivo, delas retire o capital uma retribuição justa ou 

adequada e sejam atendidas convenientemente as exigências de 

expansão e melhoramento dos serviços. 

  

 

O controle de atividades pela via contratual, tal qual o contrato de concessão, parecia 

engessar muito a regulação a ser desenvolvida pelo Poder Público, visto que tinha aplicabilidade 

limitada às partes, e uma formatação jurídica também adstrita a algumas cláusulas padrão. 

Identificou-se nos serviços de utilidade pública uma possibilidade de efetivação de uma 

regulação mais intensa, que permitisse ao Estado maior controle sobre as atividades.  

Esta influência norte-americana emergiu muito mais como uma forma de 

robustecimento do controle estatal e das concessões de serviço público – conformando-se como 

um passo intermediário rumo à estatização – do que como uma maneira de se lançar um 

conceito novo, autônomo e preciso na forma dos “serviços de utilidade pública”, em similitude 

ao verbete “public utilities”. 

O Estado Novo perdurou até o ano de 1946, momento em que outro influxo histórico 

marcou a estrutura social e econômica vigente, qual seja, a participação do Brasil na Segunda 

Guerra Mundial, servindo de incremento a um ambiente de insegurança, novas mudanças e 

tendências estatizantes.  

 

 

 

1.1.3.4. O BRASIL NA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL, A ESTATIZAÇÃO CRESCENTE E 

O FIM DA ERA VARGAS 

 

 

O início dos anos 40 foi marcado pela participação do Brasil na Segunda Guerra 

Mundial ao lado dos Países Aliados95 (embora o então presidente, Getúlio Vargas, tivesse 

inclinações ao modelo fascista, representado no conflito pelos Países do Eixo96). Em virtude do 

conflito, o Brasil se industrializou abundantemente. A importação de bens restou dificultada em 

                                                      
95 Inglaterra, França e Estados Unidos. 
96 “Outro capítulo importante da história do período esteve ligado à Segunda Guerra Mundial. Diante da eclosão 

do conflito, em 1939, Vargas de início manteve um posicionamento neutro. O discurso que pronunciou, em junho 

de 1940 a bordo do encouraçado Minas Gerais, criticando o liberalismo (...) foi interpretado por alguns como uma 

declaração de que o Brasil estaria se aproximando dos países do Eixo; para outros, teria sido uma forma de 

pressionar os Estados Unidos a conceder o financiamento necessário para a implantação da indústria siderúrgica, 

objetivo de fato alcançado”. D'ARAÚJO, Maria Celina Soares (Ed.). Getúlio Vargas. Edições Câmara. p. 29, 

2017. 
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virtude do conflito, o que tornou imperioso o desenvolvimento do mercado interno para suprir 

suas necessidades, tendo se aberto, ainda, uma oportunidade de incremento à exportação de 

matérias primas: 

 
A força relativa da economia do Brasil era atribuída a 

oportunidades comerciais criadas pelas economias de guerra da 

Europa e da América do Norte. Tanto as matérias-primas 

brasileiras – como borracha e minério de ferro – encontraram um 

mercado pronto na Inglaterra, no Canadá e nos Estados Unidos, 

quanto os bens manufaturados brasileiros, especialmente os 

têxteis, encontraram novos mercados no vazio criado pelo 

afastamento dos fornecedores alemães. Ao mesmo tempo, a 

incapacidade dos brasileiros para comprar nos mercados 

americanos e europeus obrigou-os a depender mais da produção 

industrial interna. A combinação entre aumento nas exportações 

e redução nas importações produziu uma notável inversão em 

termos do comércio brasileiro97. 

 

 

O desenvolvimento da economia nacional criou uma certa independência no Brasil 

diante do mercado internacional para que garantisse o provimento de suas necessidades 

internas. A indústria local se desenvolvia, acompanhada da necessidade de prover fontes 

energéticas suficientes para fazer frente a este movimento.  

Neste sentido, relevantes instituições foram fundadas98 para fazerem face a este tipo de 

necessidade: (i) o Conselho Nacional do Petróleo (1938); (ii) a Companhia Siderúrgica 

Nacional (1941); (iii) a Companhia Vale do Rio Doce (1943); e (iv) a Companhia Hidrelétrica 

do São Francisco (1945). O governo federal “assegurou sua jurisdição sobre todas as concessões 

hidrelétricas no país e adquiriu o direito inquestionável de fixar as tarifas dos serviços 

públicos”99. Ademais, criou e aprimorou infraestruturas ligadas a uma era de forte 

                                                      
97 MCDOWALL, Duncan. Light: a história da empresa que modernizou o Brasil. Ediouro Publicações, 2008. 

p. 432. 
98 "Na área administrativa, em julho de 1938 foi criado o Departamento Administrativo do Serviço Público (Dasp), 

que recebeu poderes para racionalizar a administração federal. Na área econômica, entre as instituições e conselhos 

criados no período, podem-se citar, em 1938, o Instituto Nacional do Mate (13 de abril), o Conselho Nacional do 

Petróleo (29 de abril) e o Conselho Nacional de Imigração e Colonização (4 de maio). Em 1939, ano em que o 

Conselho Federal de Comércio Exterior foi reorganizado, assumindo as funções de órgão central de coordenação 

econômica, foram criados o Instituto de Resseguros do Brasil (3 de abril), o Conselho de Águas e Energia Elétrica 

(18 de março) e a Comissão da Defesa da Economia Nacional (29 de setembro); em 1940, a Comissão Executiva 

do Plano Siderúrgico Nacional (4 de março) e o Conselho Nacional de Minas e Metalurgia (3 de outubro); em 

1941, o Instituto Nacional do Pinho (19 de março). Finalmente, tendo em vista a implantação de uma indústria de 

base no país, o governo passou a constituir diretamente grandes empresas estatais: a Companhia Siderúrgica 

Nacional (abril de 1941), a Companhia Vale do Rio Doce (1º de junho de 1942), a Companhia Hidrelétrica do São 

Francisco (3 de outubro de 1945)". D'ARAÚJO, Maria Celina Soares (Ed.). Getúlio Vargas. Edições Câmara. p. 

28-29, 2017. 
99 MCDOWALL, Duncan. Light: a história da empresa que modernizou o Brasil. Ediouro Publicações, 2008. 

p. 444. 
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industrialização no país, associada ao desenvolvimento da indústria de base e energia.  

 

Esta “promoção da indústria local não só teria deixado o Brasil menos à mercê das 

condições econômicas internacionais como também teria ajudado a solucionar um outro 

problema (...), a saber ‘o baixo poder aquisitivo das massas’”100.  

O presidente intensificava o movimento de estatização, que marcava uma fase de 

protagonismo estatal no oferecimento de utilidades voltadas a trazer desenvolvimento e 

conforto à população, passando “a ser prestados predominantemente por empresas 

societariamente controladas pelo Estado – empresas públicas ou sociedades de economia 

mista”101. 

Complementarmente, além das nuances socioeconômicas decorrentes da dinâmica de 

guerra, no ano de 1943, diversos juristas102 ganharam destaque quando divulgaram o 

“Manifesto dos Mineiros”103. Defendiam, em síntese, o fim da ditadura do Estado Novo e a 

necessidade de que o Brasil fosse redemocratizado. Quando a este aspecto, merece atenção o 

nome de Bilac Pinto, autor cuja produção intelectual será largamente explorada no capítulo 2 

deste trabalho (destinado à compilação de ideias de autores clássicos sobre serviços de utilidade 

pública).  

O presidente “usou o Estado como veículo para suas ambições nacionais. Conforme o 

próprio Vargas proclamou, em maio de 1944, “o país entrou em uma nova era de 

realizações”104, e se comprometia com a manutenção do desenvolvimento econômico e 

aceleração de sua economia. O governo central substituía, assim, o “hiato regulatório anterior 

a 1934 por uma hegemonia federal”105. 

Em 1945, Getúlio Vargas renunciou. Deu-se início à República Populista, composta por 

uma série de mandatos presidenciais. O primeiro mandato da República Populista, “[o] governo 

                                                      
100 MCDOWALL, Duncan. Light: a história da empresa que modernizou o Brasil. Ediouro Publicações, 2008. 

p. 379. 
101 PINTO, BILAC. A Regulamentação Efetiva dos Serviços de Utilidade Pública [atualização de Alexandre 

Santos de Aragão]. 2ª. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 24. 
102 “Entre seus 92 signatários incluíam-se Virgílio de Melo Franco, Pedro Aleixo, Milton Campos, Artur 

Bernardes, Afonso Arinos de Melo Franco, Adauto Lúcio Cardoso, Adolfo Bergamini, Afonso Pena Jr., Alaor 

Prata, Bilac Pinto, Daniel de Carvalho, José de Magalhães Pinto, Mário Brant e Odilon Braga”. Manifesto dos 

Mineiros. Disponível em: <https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos37-

45/QuedaDeVargas/ManifestoDosMineiros>. Acesso em: 01 nov. 2019. 
103 Manifesto dos Mineiros. Disponível em: <https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos37-

45/QuedaDeVargas/ManifestoDosMineiros>. Acesso em: 01 nov. 2019. 
104 MCDOWALL, Duncan. Light: a história da empresa que modernizou o Brasil. Ediouro Publicações, 2008. 

p. 463.  
105 MCDOWALL, Duncan. Light: a história da empresa que modernizou o Brasil. Ediouro Publicações, 2008. 

p. 444. 
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de Eurico Dutra, eleito para exercer a Presidência, seguiu lançando mão da concessão como um 

instrumento fundamental para exploração de utilidades públicas”106, a exemplo da exploração 

de reservas de petróleo, autorizada em 1945 pelo Conselho Nacional de Petróleo – CNP107.  

Neste contexto, não se desenvolveu o serviço de utilidade pública, sendo reafirmado o 

instituto da concessão na Constituição de 1946, segundo a qual, atividades como os serviços de 

telégrafos, de radiocomunicação, de radiodifusão, de telefones interestaduais e internacionais, 

de navegação aérea e de vias férreas seriam explorados pela União diretamente ou mediante 

autorização ou concessão108.  

Vargas volta ao poder, democraticamente eleito, dando continuidade ao movimento de 

estatização iniciado em seu mandato anterior, sendo o referido mandato “marcado pela 

retomada da orientação nacionalista, cuja expressão maior seria o projeto de criação da 

Petrobras”109. Tempos depois, em 1954, “[o] suicídio [de Vargas] reverteu o quadro político de 

hostilidades (...) e deu margem a que o novo presidente da República fosse escolhido entre um 

de seus aliados: Juscelino Kubitschek”110, durante cujo mandato houve o surgimento de muitas 

companhias.  

Após uma sucessão de governos, o Brasil mantinha a tendência estatizante iniciada no 

final do primeiro governo Vargas. Muito embora não se possa fazer informações categóricas a 

respeito da orientação específica de cada presidente, no geral, deve-se reconhecer, durante a 

República Populista, a tendência foi de retração na atuação do setor privado (e, por conseguinte, 

dos serviços de utilidade pública em sua acepção fundada na titularidade privada das atividades) 

e transferência da iniciativa para o Poder Público, por meio das estatais. 

 

 

1.1.4. GOVERNO MILITAR (1964-1985) 

 

Nos governos militares, notadamente entre os anos de 1969 e 1973, a história brasileira 

foi marcada por um forte crescimento na economia, momento que denominado “milagre 

econômico”. A conjuntura internacional favorável ajudou a criar um ambiente propício para a 

atração de investimentos e à consequente guinada nos movimentos de industrialização e 

                                                      
106 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Concessões. Belo Horizonte: Fórum, 2016. p. 102. 
107 Resolução nº 1, de 1 de outubro de 1945. 
108 Ver Art. 5º, VII. BRASIL. Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 18 de setembro de 1946. Brasília, 

DF: Presidência da República, 1946. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm>. Acesso em: 08 jun. 2019. 
109 D'ARAÚJO, Maria Celina Soares (Ed.). Getúlio Vargas. Edições Câmara. p. 34, 2017. 
110 D'ARAÚJO, Maria Celina Soares (Ed.). Getúlio Vargas. Edições Câmara. p. 37, 2017. 
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desenvolvimento de infraestruturas111.  

O financiamento externo foi uma estratégia utilizada tanto pelas empresas privadas 

quanto pelas estatais para fazer frente a tantos gastos. Com o passar do tempo, este movimento 

culminou em um expressivo aumento da dívida externa, mas persistiu o crescimento 

econômico. Pôde-se observar que “[a] indústria cresceu 35% entre 1974-79, principalmente nos 

setores metalúrgico, material elétrico e de transportes, papel e papelão, químico, têxtil e 

alimentos”112.  

O tratamento constitucional das atividades reguladas mantinha-se relativamente 

previsível, pois nem mesmo “[a]s alterações constitucionais perpetradas pelo regime militar 

com os atos institucionais (AI) e as emendas de 1967 e 1969 não alteraram substancialmente o 

regime da Carta de 1946 no tocante à concessão”113. O mote, entretanto, era de estatização: 

muitas empresas estatais surgiram nos mais diversos setores da economia, como Embraer, 

Correios, SERPRO, Telebrás, Embrapa, Infraero, Codevasf, Dataprev, Radiobrás, Imbel, 

Nuclep e Eletronuclear: 

 
Com efeito, as empresas estatais desempenharam um papel 

importante para o Brasil ao atingir um crescimento econômico 

recorde no início da década de 70, que ficou marcado na história 

como o período do “milagre brasileiro. Foi nessa época que a 

criação de empresas ganhou um ritmo acelerado, com destaque 

para as seguintes empresas: Embraer e Correios (1969), 

SERPRO (70), Telebrás, Embrapa e Infraero (72), Codevasf e 

Dataprev (74), Radiobrás, Imbel, Nuclep e Eletronuclear (75), 

entre outras114. 

 

Durante os períodos autoritários (1964-1985), verificou-se a existência de um processo 

decisório seletivo, discricionário e fechado que servia fundamentalmente à representação de 

interesses dos grupos ligados aos canais de circulação do poder político115, fossem eles ligados 

ao capital privado ou ao capital público, por meio de tantas empresas estatais.  

O crescimento das formas de oferecimento de conforto e facilidades à população por 

meio dos serviços públicos era uma realidade. Esta tendência estatizante perdurou até a 

redemocratização (1985), quando, na década de 1980, iniciou-se um movimento oposto: o de 

                                                      
111 Cita-se, como exemplo, a construção da Rodovia Transamazônica, da Ponte Rio-Niterói, da hidrelétrica 

binacional de Itaipu, dentre outras. 
112 BELLINGIERI, Julio Cesar. A Economia no Período Militar (1964-1984): crescimento com 

endividamento. Revista Hispeci & Lema, Bebedouro-SP, v. 8, p. 12-17, 2005. 
113 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Concessões. Belo Horizonte: Fórum, 2016. p. 103. 
114 Empresas Estatais. Histórico. Disponível em: <http://www.planejamento.gov.br/assuntos/empresas-

estatais/coordenacao/historico>. Acesso em: 12 nov. 19. 
115 ABRANCHES, Sérgio Henrique. The Divided Leviathan: State and Economic Policy Formation in 

Authoritarian Brazil. PhD. Dissertation. Cornell: University of Cornell. 1978. 
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transferência de diversas atividades para o setor privado, como uma solução para equilibrar as 

despesas públicas. 

 

 

1.1.5. NOVA REPÚBLICA (1985-ATÉ HOJE) E O PROTAGONISMO DOS AGENTES PRIVADOS 

 

Se até o Governo Militar o Estado foi intervencionista e participou ativamente do 

oferecimento de utilidades aos cidadãos, com o advento da desestatização, nos anos oitenta, a 

participação dos agentes privados tornar-se-ia ainda mais relevante. 

 Como estratégias, o Poder Público se utilizou da privatização e da construção do Estado 

Regulador para fazer frente à contenção de despesas e, simultaneamente, garantir que o Estado 

efetivasse a regulação destas atividades. Ele passaria a exercer um controle indireto e visaria 

garantir, juntamente ao financiamento e operação de agentes privados, o bom funcionamento 

das atividades. 

 

 

1.1.5.1. DESESTATIZAÇÃO E A FORMAÇÃO DO ESTADO REGULADOR BRASILEIRO 

 

Constatada a limitação do modelo intervencionista, vigente à época do governo militar, 

em efetivar o interesse público, o Brasil entrou numa fase que Paulo Mattos denomina de “novo 

Estado regulador”. Esta nova estratégia fundou-se na ordem econômica constitucional e na 

necessidade de redução do déficit estatal decorrente de uma multiplicidade de serviços 

prestacionais, notadamente os serviços públicos. 

O surgimento do modelo de Estado Regulador “não constitui uma novidade no Brasil, 

apesar de muitos preferirem qualificá-lo como “Estado desenvolvimentista” ou [...] de “Estado 

tecnoburocrático-capitalista dependente”116. Tal modelo sofreu influxos da mitigação do poder 

soberano estatal diante da globalização dos mercados117 e da revolução tecnológica que se 

impôs desde o início do século passado, transformando formas de produção, relações e 

demandas sociais118. Autores clássicos já percebiam que:  

                                                      
116 MATTOS, Paulo Todescan Lessa. O novo Estado regulador no Brasil: Eficiência e legitimidade. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2017. p. 110. 
117 CASSESE, Sabino. La globalización jurídica. Madri: Marcial Pons, 2006. 
118 Este novo mercado globalizado vem exigir uma ordem jurídica transnacional, cuja demanda atual é a busca por 

respostas para problemas globais, e não se atém somente a questões como soberania, legalidade e princípios 

clássicos. A transição da tomada de decisão do nível nacional para o global acabou sendo um resultado da 

conjuntura pós-moderna estruturada em rede. 
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“[o]s progressos científicos, de fato, têm sido e continúam a ser 

tão rápidos em todos os setores dos serviços de utilidade pública, 

que mesmo agora não podemos predizer os usos e aplicações que 

estas várias fôrças atingirão daqui a cinquenta anos”119. A 

proposta de regulação vinha acompanhada, portanto, de 

iniciativas como “privatização, liberalização, reforma dos 

programas de bem-estar e também a desregulação”120: 

 

 

Era imperioso o robustecimento dos mercados, muito embora o Estado não tivesse 

fôlego para arcar com tantos investimentos, notadamente aqueles de infraestrutura, o que levou 

a umacrescente demanda por serviços de infra-estrutura de melhor qualidade [que] aumentou a 

necessidade de investimentos em infra-estrutura numa época na qual as restrições orçamentárias 

limitaram a possibilidade de financiamentos governamentais”121. 

As atividades de titularidade privada tornaram-se mais comuns, haja vista a ineficiência 

estatal122 em prestar uma vasta gama de serviços. Percebeu-se a capacidade de investimento 

estatal como limitada e a abertura à mundialização como necessária à obtenção de 

financiamento externo, o que só ocorreria com a abertura de mercados e com a progressiva 

redução da proteção aos mercados internos. 

O estímulo à competição emergia num cenário de integração dos mercados, isto porque 

“[a] inovação tecnológica, a desregulamentação e a abertura ao investimento estrangeiro [eram] 

(...) as forças propulsoras da introdução da concorrência no setor”123. As privatizações e 

liberalizações, tendências na economia mundial, pugnavam pela busca de eficiência nas mais 

diversas atividades. 

Com o crescimento da necessidade de buscar novas formas de financiamento, pois o 

                                                      
119 DE REZENDE TOSTES, Lahyr Paletta. Serviços de utilidade pública e alguns de seus problemas. Freitas 

Bastos, 1941. p. 28. 
120 MATTOS, Paulo, coordenação. Regulação econômica e democracia: o debate europeu. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2017. p. 58. 
121 NESTOR, Stilpon; MAHBOOBI, Ladan. Privatização de serviços públicos: a experiência da OCDE. In: 

PINHEIRO, Armando Castelar; FUKASAKU, Kiichiro (Ed.). A privatização no Brasil: o caso dos serviços de 

utilidade pública. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2000. p. 106. 
122 “Três fatores gerais criaram as condições para a redução do papel do Estado na economia: a) a necessidade de 

diminuir os gastos públicos; b) um entusiasmo crescente pelas soluções de mercado entre as elites latino-

americanas; e c) um desencantamento progressivo com a intervenção do Estado. Tais fatores geraram um ambiente 

no qual qualquer iniciativa de fortalecimento do setor público tinha que enfrentar imensos obstáculos [World Bank 

(1997)]”. CARNEIRO, Francisco Galrão; ROCHA, Carlos Henrique. Reforma do setor público na América 

Latina: uma perspectiva comparada. In: PINHEIRO, Armando Castelar; FUKASAKU, Kiichiro (Ed.). A 

privatização no Brasil: o caso dos serviços de utilidade pública. Rio de Janeiro: Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social, 2000. p. 47. 
123 NESTOR, Stilpon; MAHBOOBI, Ladan. Privatização de serviços públicos: a experiência da OCDE. In: 

PINHEIRO, Armando Castelar; FUKASAKU, Kiichiro (Ed.). A privatização no Brasil: o caso dos serviços de 

utilidade pública. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2000. p. 115. 



48  

Estado não mais poderia comportar o déficit124 gerado pelo seu excesso de participação no 

mercado, as delegações125 de serviços públicos e a privatização de negócios antes 

desempenhados pelo Poder Público revelavam-se como alternativas interessantes: 

 
O fracasso da regulação através da propriedade estatal explica a 

mudança para um modo alternativo de controle, pelo qual os 

serviços públicos e outros setores, considerados importantes ao 

interesse público, são deixados em mãos privadas, mas sujeitos a 

regras desenvolvidas e aplicadas por agências especializadas. 

Essas entidades normalmente são criadas por estatuto, como 

autoridades administrativas independentes, no sentido de que 

lhes é permitido operar foi da linha de controle hierárquico pelos 

ministérios do governo central. Assim, o nexo causal entre a 

privatização e a regulação legal proporciona uma importante 

explicação, ainda que parcial, para o crescimento do Estado 

regulador.126 

  

Surgia uma onda de “intensa competição global entre as grandes empresas 

multinacionais (tanto em termos operacionais como de controle) (...) [que] substituiu um 

cenário de monopólios nacionais, muito regulados, operando em mercados fragmentados”127. 

Para fazer frente a esta nova configuração, a função regulatória se manifestava como 

instrumento chave. 

Transformavam-se as antigas bases da atuação estatal, e “[a] idéia de Estado regulador, 

difundida pelo mundo a partir da década de 80, ganha força no Brasil nos anos 1990. A atuação 

do Estado brasileiro, até esse período, era tida como direta, atuando na produção de bens e 

prestação de serviços (Estado empresário)”128. Passava-se, entretanto, para um momento em 

que o Estado iniciava um movimento de intervenção indireta na economia, e o Programa 

Nacional de Desestatização (“PND”), fundamentalmente instituído pela Lei nº 8.031, de 12 de 

                                                      
124 “No Brasil, o esgotamento do modelo de intervenção direta na economia e de prestação de serviços públicos 

pelo próprio Estado, após ter propiciado um desenvolvimento satisfatório para o País na década de 30 a de 70, foi 

agravado por dois fatores: a compressão dos preços e tarifas cobradas pelas empresas públicas e sociedades de 

economia mista, utilizadas para fins de políticas macroeconômicas, sobretudo para a contenção do processo 

inflacionário; e a utilização dessas empresas para efetuar operações de financiamento quando a capacidade de 

endividamento da própria União já estava se esgotando”. ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos serviços 

públicos. Rio de Janeiro: Fórum, 2017. p. 67-68. 
125 “A partir da década de 80 do século XX ressurge o interesse pela concessão, num contexto de reforma do 

Estado, de privatização, mas com justificativa idêntica àquela que norteou sua elaboração no século XIX: execução 

de serviços públicos sem ônus financeiros para a Administração”. MEDAUAR, Odete. Direito administrativo 

moderno. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 382-383. 
126 MAJONE, Giandomenico. Do estado positivo ao estado regulador. In Regulação Econômica e Democracia: 

o debate europeu. 2. Ed. (Paulo Todescan Lessa Mattos – Coord.) São Paulo: RT, 2017. p. 10. 
127 NESTOR, Stilpon; MAHBOOBI, Ladan. Privatização de serviços públicos: a experiência da OCDE. In: 

PINHEIRO, Armando Castelar; FUKASAKU, Kiichiro (Ed.). A privatização no Brasil: o caso dos serviços de 

utilidade pública. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2000. p. 105. 
128 MISSE, Daniel Ganem. História e Sentido da Criação das Agências reguladoras no Brasil. CEP, v. 22411, p. 

030, 2010. 
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abril de 1990 e posteriormente alterado pela Lei n 9.491, de 9 de setembro de 1997, era um dos 

instrumentos centrais do plano de reforma do Estado.  

Um de seus objetivos fundamentais era justamente de transferir à iniciativa privada 

atividades que, não necessariamente, deviam exploradas pelo setor público. Esta reordenação 

se concretizou por meio da transferência, à iniciativa privada, não somente das atividades típicas 

deste segmento, mas também a execução de alguns serviços públicos: 

 
As principais formas de realização do programa brasileiro de 

privatização foram a alienação do controle acionário das 

entidades estatais, por meio de leilão nas bolsas de valores, e a 

concessão da exploração de serviços públicos a empresas 

privadas. Em se tratando da destinação de coisa pública, tal 

processo teve de ser acompanhado de previsão legal, que acabou 

por gerar as agências reguladoras, como exigência do chamado 

“Mercado”, dedicadas primeiramente aos setores de monopólios 

naturais129. 

 

 Egon Bockmann Moreira distingue tais transferências em formal – quando se trata de 

serviços públicos ou atividades para as quais há reserva constitucional de titularidade pública, 

e o Estado transfere tão somente a gestão – e substancial – quando o Estado abdica da 

titularidade130. Em outras palavras, houve a delegação de serviços públicos (transferência 

formal) e as privatizações (transferência material). 

 No âmbito do PND, observa-se uma desestatização em nível infraconstitucional, 

formal, portanto131, onde uma determinada gama de serviços públicos pode ser prestada 

diretamente pelo Estado ou ter suas prestações concedidas, permitidas ou autorizadas a agentes 

privados, sem que haja a transferência de sua titularidade. Entendemos, nestes casos, que os 

serviços públicos concedidos são um bom exemplo. 

 Por outro lado, no que se refere às empresas, bens e serviços não vinculados a qualquer 

serviço público, Egon Bockmann Moreira entende tratar-se de desestatização substancial ou 

material, visto que há transferência da titularidade nestes casos. Pode-se citar, como exemplo, 

a privatização de atividades e a instituição dos serviços de utilidade pública, marcados pela 

ausência de titularidade estatal exclusiva. 

 No Brasil, imerso neste contexto de reestruturação, a concessão dos serviços públicos 

firmava-se como uma solução capaz de aliar a consecução do interesse público, sob a 

                                                      
129 MISSE, Daniel Ganem. História e Sentido da Criação das Agências reguladoras no Brasil. CEP, v. 22411, p. 

030, 2010. 
130 MOREIRA, Egon Bockmann. Direito das Concessões de Serviço Público: Inteligência da Lei 8.987/1995 

(Parte Geral). São Paulo: Malheiros, 2010. p. 20. 
131 MOREIRA, Egon Bockmann. Direito das Concessões de Serviço Público: Inteligência da Lei 8.987/1995 

(Parte Geral). São Paulo: Malheiros, 2010.. 21.  
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titularidade do Estado, e a obtenção de lucro, anseio que move o ente privado. A ideia era que 

a concessão se configurasse na forma de uma rede de benefícios mútuos, onde o lucro do 

investidor funcionasse como um estímulo ao aperfeiçoamento da prestação do serviço132: 

 
Mudanças em prol 'da descentralização dos serviços públicos 

constituem hoje uma tendência incontestável na América Latina. 

Os governos buscam um funcionamento mais eficiente dos 

mercados, com mínima participação do Estado. Contudo, 

paradoxalmente, isso tem sido visto como um fator que contribui 

para a crise organizacional do setor público. A longo prazo, a 

descentralização administrativa e política oferece a única 

esperança de desenvolvimento de atividades que são melhor 

gerenciadas em nível local. A curto prazo, no entanto, a 

descentralização levou, freqüentemente, ao declínio no 

desempenho do setor público [Naím (1995)].  

Em conseqüência disso, uma questão pendente na região parece 

ser a criação e o desenvolvimento de instituições necessárias para 

apoiar as novas políticas econômicas (por exemplo, agências 

regulatórias, comissões antitruste e antidumping, agências de 

defesa do consumidor etc.)133.  

 

  

 Esta modalidade de prestação de serviço público tem grande importância 

socioeconômica pelo fato de muitos dos serviços concedidos serem justamente aqueles de papel 

mais central na vida econômica do país, e muitos dos setores requererem altos investimentos 

pelo particular por lidarem com a incorporação tecnológica permanente, que requerem 

investimento de longo prazo.  

 Sob esta ótica, a privatização foi, pelo menos sob o ponto de vista econômico, 

positiva134 para a coletividade, que foi contemplada com um serviço de qualidade a uma tarifa 

inferior àquela que seria supostamente praticada por um prestador único: 

                                                      
132 Ainda a este respeito, Egon Bockmann Moreira reafirma: “Ora, é incontroverso que a Constituição brasileira 

celebra um sistema capitalista e prestigia a liberdade de empresa. Isso, contudo, não significa que os empresários 

estejam autorizados a exercer abusivamente esse direito: como todas as outras, a liberdade de empresa encontra 

limites normativos – inclusive em sede constitucional (justiça social, dignidade da pessoa, função social da 

propriedade, autorizações, atividades excluídas etc). O que se acentua quando à empresa é outorgada a gestão da 

atividade qualificada normativamente como serviço público”. MOREIRA, Egon Bockmann. Direito das 

Concessões de Serviço Público: Inteligência da Lei 8.987/1995 (Parte Geral). São Paulo: Malheiros, 2010. p. 

28. 
133 CARNEIRO, Francisco Galrão; ROCHA, Carlos Henrique. Reforma do setor público na América Latina: 

uma perspectiva comparada. In: PINHEIRO, Armando Castelar; FUKASAKU, Kiichiro (Ed.). A privatização 

no Brasil: o caso dos serviços de utilidade pública. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social, 2000. p. 66. 
134 “Portanto, os governos estão reconhecendo politicamente o que os economistas pregam há muito tempo: o bem-

estar do consumidor, através de serviços melhores e mais baratos, depende da eficiência alocativa com produtores 

concorrentes em mercados de fatores e de produtos e da maior eficiência produtiva na utilização de insumos por 

empresas privadas, através de melhores incentivos e mecanismos financeiros. Os objetivos econômicos básicos 

estão, uma vez mais, ocupando um lugar central no cenário da prestação de serviços públicos”. NESTOR, Stilpon; 

MAHBOOBI, Ladan. Privatização de serviços públicos: a experiência da OCDE. In: PINHEIRO, Armando 
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Até o momento, as evidências da experiência da privatização 

vêm mostrando de forma consistente que a mudança na 

propriedade melhorou consideravelmente o desempenho em 

nível das empresas, tanto em termos de eficiência produtiva 

como de lucratividade. (...) a privatização apresentou, em geral, 

um efeito positivo sobre o bem-estar dos consumidores porque a 

separação das funções comerciais e não-comerciais permitiu uma 

alocação de recursos mais transparente, diminuindo, portanto, as 

tarifas. O grau de sucesso, entretanto, depende da estrutura do 

mercado pós-privatização e da introdução de concorrência; ou da 

existência de sistemas reguladores nos casos em que não foi 

possível introduzir a concorrência e ainda persistiram os 

monopólios naturais135. 

 

 Esta aproximação do regime dos serviços públicos à prestação de atividade econômica 

foi incorporada, na prática, sem que fossem refletidas de forma substancial na Constituição. A 

ideia de que o Estado brasileiro fosse meramente regulador e abandonasse, gradativamente, a 

prestação dos serviços públicos e algumas atividades econômicas foi, no entendimento de 

Chevallier136, uma grande contradição ao texto constitucional de 1988. 

 Contudo, a própria Lei de Concessões (Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995), 

editada na década de 1990, já afirmaria que “a outorga de concessão ou permissão não terá 

caráter de exclusividade”137, o que tornaria possível a outorga, em princípio, a mais de um 

prestador; a instituição do pensamento de que os serviços públicos devessem ser prestados, via 

                                                      
Castelar; FUKASAKU, Kiichiro (Ed.). A privatização no Brasil: o caso dos serviços de utilidade pública. Rio de 

Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2000. p. 111. 
135 NESTOR, Stilpon; MAHBOOBI, Ladan. Privatização de serviços públicos: a experiência da OCDE. In: 

PINHEIRO, Armando Castelar; FUKASAKU, Kiichiro (Ed.). A privatização no Brasil: o caso dos serviços de 

utilidade pública. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2000. p. 107. 
136 “Apesar de algumas reformas constitucionais terem sido empreendidas em prol dessa orientação, não houve 

apoio político e social para alterar os dispositivos da Constituição brasileira de 1988 relativos aos serviços públicos. 

Apesar disso, muitos juristas brasileiros passaram a sustentar no Brasil as teses europeias sobre o “novo serviço 

público”. Ademais, muitas normas infraconstitucionais consagraram essa proposta e aproximaram o regime 

jurídico do serviço público ao regime jurídico das atividades econômicas. Por conseguinte, boa parte do discurso 

de Chevallier sobre as modificações que sofreu o instituto do serviço público, na Europa, é igualmente reproduzida 

por muitos doutrinadores brasileiros para o serviço público no Brasil. Dessarte: o discurso de Chevallier, 

apresentado para o direito francês, foi repetido aqui, de modo quase idêntico. Para nós, tanto esse discurso 

doutrinário, quando manifestado sobre o nosso direito, como as normas infraconstitucionais brasileiras que lhe 

deram arrimo foram um atentado à constituição brasileira vigente. Já que não houve apoio político e social para 

reformar a Constituição brasileira e transformar, aqui, os serviços públicos em public utilities, tentou-se fazê-lo às 

esconsas. [...] [D]e modo sub-reptício, em evidente ofensa à Constituição, atribuiu-se, na legislação 

infraconstitucional, com apoio de farta doutrina, o regime das atividades econômicas aos serviços públicos. 

Obteve-se, aqui, ilicitamente, o que os europeus empreenderam lá: transformaram-se os serviços públicos em 

public utilities.” CHEVALLIER, Jacques. O serviço público: Tradução, estudo introdutório e notas 

explicativas de Augusto Neves Dal Pozzo e Ricardo Marcondes Martins. Belo Horizonte: Fórum, 2017. p. 14. 
137 Artigo 16, Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. BRASIL. Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. Dispõe 

sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição 

Federal, e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, [1995]. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8987compilada.htm>. Acesso em: 05 out. 2019. 
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de regra, por meio do regime de concorrência; e a atribuição, ao Estado, de um papel meramente 

regulador dos serviços públicos, a exemplo do que acontece em relação à ordem econômica138. 

 Segundo Vitor Rhein Schirato, a concorrência passa a ser uma ferramenta para a 

realização de finalidades do serviço público, sendo uma forma de reconhecimento dos direitos 

dos usuários a partir da excepcionalização da – antes, regra – exclusividade na prestação139. A 

tentativa de trazer eficiência (como narrado, por meio das privatizações) em setores de serviços 

públicos e serviços de utilidade pública tem, por si só, um valor intrínseco de destaque. Muitas 

vezes, são serviços que servem a vários outros setores, indústrias etc: 

 

Os serviços públicos e a infra-estrutura são setores altamente 

idiossincráticos sensíveis da economia. Em oposição ao setor de 

bens tradables, onde uma estrutura legal regulatória geral para a 

proteção da concorrência e dos consumidores é suficiente, o 

fornecimento de serviços essenciais de infraestrutura retém um 

importante componente de interesse público, porque pode 

permanecer monopolístico em determinados aspectos e também 

devido à sua importância universal para outros negócios e para 

todos os lares140. 

 Se, por um lado, o Estado facultou ao particular a prestação dos serviços, por outro, 

deveria regulá-lo. Neste contexto, foram criadas agências reguladoras independentes para 

acompanhar, normatizar, fiscalizar e sancionar agentes que desempenhassem atividades 

reguladas pelo Estado, em setores específicos141. 

 

                                                      
138 CHEVALLIER, Jacques. O serviço público: Tradução, estudo introdutório e notas explicativas de Augusto 

Neves Dal Pozzo e Ricardo Marcondes Martins. Belo Horizonte: Fórum, 2017. p. 14. 
139 Dando destaque à livre concorrência como fundamento primordial da ordem econômica constitucional, por 

mandamento do art. 170, caput, Schirato vê grande valor na concorrência aplicada aos serviços públicos, e afirma 

que “[...] os serviços públicos são obrigações impostas ao Estado para a garantia de direitos fundamentais 

insculpidos na Constituição. Via de consequência, a criação de um serviço público impõe ao Estado o dever de 

empreender determinada atividade econômica, visto que tal empreendimento – desde que proporcional – é a forma 

de atuação estatal necessária para a realização de um particular direito fundamental. Como já exposto, a existência 

de um serviço público não elide, como regra, o direito à livre iniciativa. Poderá, em casos específicos, impor-lhe 

restrições, cuja intensidade variará conforme seja proporcional para garantir o direito fundamental em questão”. 

SCHIRATO, Vitor Rhein. Livre iniciativa nos serviços públicos. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 152. 
140 NESTOR, Stilpon; MAHBOOBI, Ladan. Privatização de serviços públicos: a experiência da OCDE. In: 

PINHEIRO, Armando Castelar; FUKASAKU, Kiichiro (Ed.). A privatização no Brasil: o caso dos serviços de 

utilidade pública. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2000. p. 139. 
141 “A partir de 1990, com o Programa Nacional de Desestatização – PND, o Estado brasileiro passa a mudar sua 

forma de atuação como agente produtor de bens e serviços em determinados setores da economia, iniciando um 

longo processo de privatização das empresas estatais e intensificando a concessão de serviços públicos à iniciativa 

privada. Nesse contexto, passa também a redimensionar sua atuação como agente regulador da atividade 

econômica, voltando-se, com o desmantelamento do aparato burocrático que caracterizou o modelo de Estado 

regulador até então existente, para criação de órgãos reguladores com autonomia decisória em relação à 

administração direta e mudanças das técnicas administrativas de regulação da economia”. MATTOS, Paulo 

Todescan Lessa. O novo Estado regulador no Brasil: Eficiência e legitimidade. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2017. p. 137. 
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1.1.5.2. AGÊNCIAS REGULADORAS, OS SERVIÇOS PÚBLICOS E OS SERVIÇOS DE 

UTILIDADE PÚBLICA 

  

De fato, com o novo “Estado Regulador” e, em que pese não haver previsão 

constitucional expressa, foram editadas várias leis criando serviços de utilidade pública; sujeitos 

à regulação estatal por agências. Nestes casos, não se trata de concessão, haja vista que as 

atividades são de titularidade privada sujeita à autorização. 

As agências reguladoras foram entidades criadas com prerrogativas que lhes garantiam 

autonomia financeira e funcional em relação ao Poder Executivo Federal para desempenhar, de 

forma técnica, seu papel regulador com vistas à consecução do interesse público142. Para que se 

possa “(...) justificar a intervenção do Poder Público, é preciso que essa utilidade pública não 

possa existir sozinha, sem a ajuda daquela atividade privada”143, sendo justamente nessa relação 

imbricada entre interesse público dependente de execução por meio de recursos privados é que 

os serviços de utilidade pública se manifestam. E nele, a necessidade de regulação estatal. 

A título de exemplo, encontra-se no setor de saúde suplementar um clássico caso de 

regulação de serviço de utilidade pública, por ser uma atividade privada altamente regulada em 

razão de sua relevância social. A finalidade institucional da agência é de promover a defesa do 

interesse público na assistência suplementar à saúde, regulando operadoras de plano de saúde 

setoriais, inclusive quanto à sua relação com consumidores, de forma a contribuir para o 

desenvolvimento das ações de saúde no país por meio de uma série de escolhas regulatórias. 

Enquanto a Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos e dever 

do Estado, tratando-se de direito fundamental de segunda geração que compõe a ordem social 

que pressupõe o Estado como seu garantidor, a opção constitucional manifestou-se também no 

sentido de deixar a assistência à saúde livre à iniciativa privada, que poderá exercê-la de 

maneira complementar, de forma a fazer parte do Sistema Único de Saúde (“SUS”), ou de 

maneira suplementar, hipótese na qual os prestadores fazem parte do mercado. Este segundo 

                                                      
142 Além disso, a conformação nas agências como um “insulamento burocrático” teve o condão de induzir o 

afastamento de toda e qualquer influência política na realização do seu papel institucional, de modo que garantisse 

o efetivo atendimento ao interesse público. Neste sentido, segundo Paulo Mattos: "(...) temos a experiência da 

reforma do Estado realizada nos anos 1990, que procurou descentralizar o processo de formulação de políticas 

públicas para o desenvolvimento de setores da economia, porém adotando um regime político de insulamento das 

agências reguladoras dos canais de circulação de barganha político-eleitoral, visando com isso limitar a atuação 

dos “lobbies” clientelistas incrustados nas burocracias ministeriais". MATTOS, Paulo Todescan Lessa. A 

formação do estado regulador. Novos estudos. CEBRAP, São Paulo, n. 76, p. 139-156, Nov. 2006. Disponível 

em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-33002006000300007&lng=en&nrm=iso>. 

Acesso em: 10 jun. 2018. 
143 VERGARA, Telmo. Serviços públicos e serviços de utilidade pública. Revista de Direito Administrativo, v. 

2, n. 1, p. 381-383, 1945. p. 382. 
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cenário corresponde ao escopo de atuação da Agência Nacional de Saúde Suplementar 

(“ANS”). A Lei 9.961, de 28 de janeiro de 2000, que regula a saúde suplementar, instituiu a 

ANS com o condão de ser o órgão regulador, normatizador, controlador e fiscalizador das 

atividades que garantam a assistência suplementar à saúde.  

Em atenção aos setores encontrados no Banco de Dados sobre normas que o legislador 

entende como sendo “serviços de utilidade pública”, que será analisado em seção própria, quais 

sejam, energia, transporte, telecomunicações, infraestrutura urbana e mineração, pode-se 

destacar o papel de algumas agências reguladoras. Note-se que estas nem sempre regulam 

apenas serviços de utilidade pública, podendo, até mesmo concomitantemente, regular um 

serviço que seja, em parte, público, e, em parte, de utilidade pública.  

É o caso, por exemplo, dos setores de transporte coletivo de passageiros144, portos145, 

aeroportos146 etc. Conforma-se nestes casos uma verdadeira assimetria regulatória, modelo que 

admite a coexistência de atores públicos e privados, regidos pelos seus respectivos regimes 

jurídicos público e privado, na prestação de um serviço que é, em parte, público e, em parte, 

privado. Podem conviver, neste caso, serviços públicos (concedidos ou não) e atividades 

privadas regulamentadas. Confira-se o papel de algumas agências a seguir. 

O setor de energia perpassa, direta ou indiretamente, pelas regulações setoriais de três 

agências. A Agência Nacional de Águas (“ANA”), por sua vez, instituída pela Lei nº 9.984, de 

17 de julho de 2000, foi criada “com a finalidade de implementar, em sua esfera de atribuições, 

a Política Nacional de Recursos Hídricos, integrante do Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos”147. A Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”), instituída pela Lei 

nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, “tem por finalidade regular e fiscalizar a produção, 

transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, em conformidade com as 

políticas e diretrizes do governo federal”148.  

                                                      
144 BINEMBOJM, G. (2017). Assimetria regulatória no setor de transporte coletivo de passageiros: a 

constitucionalidade do art 3º da lei 12.996/2014/Regulatory assimetry in the colletive transportation of 

passengers: the constitucionality of art. 3º of law 12.996/2014. Revista de Direito da Cidade, 9 (3), 1268-1285. 
145 JUCÁ, Paulo Renato. A concorrência em regime assimétrico no marco regulatório dos portos: o caso dos 

terminais de contêineres de Itajaí e Navegantes. Dissertação (Mestrado em Direito da Regulação) – Escola de 

Direito do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2019.  
146 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo; ZAGO, Marina Fontão. Limites das assimetrias regulatórias e 

contratuais: o caso dos aeroportos. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 277, n. 1, p. 175-201, 

mai. 2018. 
147 Art. 3º, Lei no 9.984, de 17 de julho de 2000. BRASIL. Lei no 9.984, de 17 de julho de 2000. Brasília, DF: 

Presidência da República, [2000]. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9984.htm>. 

Acesso em: 08 jun. 2019. 
148 Art. 2º, Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996. BRASIL. Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996. Brasília, 

DF: Presidência da República, [1996]. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9427cons.htm>. Acesso em: 08 jun. 2019. 



55  

Complementarmente, no que se refere à energia produzida a partir do petróleo, gás e 

biocombustíveis, atua a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

(“ANP”), criada pela Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, tem a finalidade de “promover a 

regulação, a contratação e a fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria do 

petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis”149. 

Os setores de transporte, considerados em sua totalidade, sofrem regulação da Agência 

Nacional de Transportes Aquaviários (“ANTAQ”) e Agência Nacional de Transportes 

Terrestres (“ANTT”), criadas pela Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, são responsáveis, 

respectivamente: “por regular, supervisionar e fiscalizar as atividades de prestação de serviços 

de transporte aquaviário e de exploração da infraestrutura portuária e aquaviária”150; e regular 

 

o transporte ferroviário de cargas e passageiros do Sistema 

Nacional de Viação; o transporte rodoviário de cargas e 

passageiros interestadual e internacional e o arrendamento dos 

ativos operacionais; o transporte de cargas perigosas e especiais 

em ferrovias e rodovias e o transporte multimodal (aquele que 

utiliza mais de um tipo de veículo para fazer a mercadoria chegar 

ao destino correto)151.  

 

 

O setor de transportes aéreos também sofre influxos da regulação da Agência Nacional 

de Aviação Civil (“ANAC”), criada pela Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005 e 

responsável por “regular e fiscalizar as atividades de aviação civil e da infraestrutura 

aeronáutica e aeroportuária”152.  

No setor de telecomunicações, vige a intensa regulação da Agência Nacional de 

Telecomunicações (“ANATEL”), criada pela Lei Geral de Telecomunicações (Lei 9.472, de 16 

de julho de 1997) e responsável por “adotar as medidas necessárias para o atendimento do 

interesse público e para o desenvolvimento das telecomunicações brasileiras, atuando com 

independência, imparcialidade, legalidade, impessoalidade e publicidade”153. 

                                                      
149 Art. 8º, Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997. BRASIL. Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997. Brasília, DF: 

Presidência da República, [1997]. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9478.htm>. 

Acesso em: 08 jun. 2019. 
150 A ANTAQ. Disponível em: <http://portal.antaq.gov.br/index.php/institucional/a-antaq/>. Acesso em: 08 nov. 

2019. 
151 ANTT – você sabe qual a função da Agência Nacional de Transportes Terrestres?. Disponível em: 

<https://nacionaltransportes.com/blog/estradas-brasileiras/antt-voce-sabe-qual-funcao-da-agencia-nacional-de-

transportes-terrestres/>. Acesso em: 08 nov. 2019. 
152 Art. 2º, Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005. BRASIL. Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005. Cria 

a Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 

[2005]. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11182.htm>. Acesso 

em: 08 jun. 2019. 
153 ANATEL. Institucional. Disponível em: <https://www.anatel.gov.br/institucional/institucional-menu>. 
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Complementarmente, a Agência Nacional de Cinema (“ANCINE”), criada pela Medida 

Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, “tem como atribuições o fomento, a regulação 

e a fiscalização do mercado do cinema e do audiovisual no Brasil”154.  

A última Agência Reguladora criada no Brasil para regular um setor no qual é prestado 

um serviço de utilidade pública (mineração) é a Agência Nacional de Mineração (“ANM”), 

criada pela Lei nº 13.575, de 26 de dezembro de 2017 com o fito de “promover o planejamento 

e o fomento da exploração mineral e do aproveitamento dos recursos minerais (...) bem como 

assegurar, controlar e fiscalizar o exercício das atividades de mineração em todo o território 

nacional”155.  

As agências reguladoras de serviços públicos e serviços de utilidade pública foram 

criadas para desempenhar a função regulatória156, marcada prela predominância técnica de suas 

atividades157, realizadas em todo o território nacional com o intuito de garantir uma prestação 

adequada destes serviços, mediante justa remuneração do prestador e a um preço módico para 

seus usuários. 

 

 

1.2. CONCLUSÕES PARCIAIS 

 

Este capítulo de abertura contextualizou, historicamente, a relação Estado-mercado e a 

incorporação dos serviços públicos e serviços de utilidade pública à realidade brasileira, de 

                                                      
Acesso em: 08 nov. 2019. 
154 ANCINE. Apresentação. Disponível em: <://www.ancine.gov.br/pt-br/ancine/apresentacao>. Acesso em: 08 

nov. 2019. 
155 ANM. Institucional. Disponível em: <http://www.anm.gov.br/acesso-a-informacao/institucional>. Acesso em: 

08 nov. 2019. 
156 A respeito da escolha regulatória, esclarece Sérgio Guerra: “Diante das premissas antes apresentadas, pode-se 

formular o seguinte conceito da escolha regulatória: trata-se de uma espécie de intervenção estatal, indireta, 

exercida por autoridade pública descentralizada dotada de independência técnica, voltada à implementação de 

políticas públicas e à realização dos direitos sociais na execução de serviços públicos e realização de atividades 

econômicas de utilidade pública em setores complexos. A escolha regulatória, de forma transparente, deve 

perseguir o equilíbrio sistêmico, adotando os mecanismos que permitam, sempre que necessário, a efetiva 

participação popular. Nas questões complexas, a regulação deve ser precedida e motivada com base em estudos 

prévios que apontem os custos e benefícios da escolha, demonstrando os seus efeitos prospectivos.”. GUERRA, 

Sérgio. Discricionariedade, regulação e reflexividade: uma nova teoria sobre as escolhas administrativas. 5. 

ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 146. 
157 “(...) o objeto perseguido com a instituição de um padrão estatal regulatório deve ser a cessão da capacidade 

decisória sobre aspectos técnicos em sistemas complexos para entidades descentralizadas em troca da busca por 

credibilidade e estabilidade, demonstrando-se, com isso, que a regulação estatal deixa de ser assunto de governo 

para ser assunto de Estado. A regulação permite, com maior efetividade, gerar salvaguardas institucionais que 

signifiquem um compromisso estatal com a manutenção de regras (segurança jurídica) e contratos administrativos 

de longo prazo”. GUERRA, Sérgio. Discricionariedade, regulação e reflexividade: uma nova teoria sobre as 

escolhas administrativas. 5. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 143. 
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modo a permitir uma melhor compreensão da utilização desta última terminologia. Ressalte-se 

que, historicamente, o estudo apartado dos serviços públicos daqueles de utilidade pública 

encontra alguns óbices.  

Tais conceitos foram, muitas vezes, utilizados como sinônimos ou, até mesmo 

erroneamente, invocados para caracterizar atividades que se encaixariam perfeitamente na outra 

categoria. O instituto da concessão, por exemplo, muitas vezes foi invocado e tratado como 

forma de execução de serviços de utilidade pública, mas isto remete, de plano, a um conflito 

ontológico: a existência de um serviço de utilidade pública pressupõe a titularidade privada da 

atividade, enquanto a concessão só existe quando há titularidade pública, independente da 

forma de sua prestação, se direta ou por delegação. 

A narrativa de implantação dos serviços de utilidade pública em território brasileiro foi 

organizada segundo os seguintes períodos históricos: Império, República Velha, Era Vargas e 

República Populista, Governo Militar e Nova República.  

À época do Império (1822-1889), enquanto a França experimentava o alargamento da 

implantação dos serviços públicos, no Brasil Imperial, ainda muito precário em relação ao 

oferecimento de serviços à população, a vinda da família real suscitou a necessidade do 

desenvolvimento de uma infraestrutura mínima voltada aos núcleos urbanos.  

O oferecimento de utilidades à população e a própria estrutura urbana demandavam o 

emprego de novas soluções que permitissem a exploração territorial e o desenvolvimento de 

um ambiente menos precário. Os serviços públicos e os serviços de utilidade pública eram uma 

resposta às demandas da estrutura urbana da época. 

D. Pedro II, o segundo e último imperador do Brasil, recorreu largamente às concessões, 

nesta oportunidade aplicada sob a forma de privilégio e sem qualquer concorrência. Durante o 

final do segundo reinado havia, ainda, preocupação com a promoção da integração do território 

brasileiro por meio de estradas, vias férreas e fluviais158. Ao final do período imperial, na 

segunda metade do século XIX, os institutos da concessão/privilégio eram reconhecidos como 

mecanismo de engate entre Poder Público e particulares no sentido de viabilizar a implantação 

de utilidades e serviços públicos. 

Na República Velha (1889-1930), as concessões eram mantidas sob o mesmo regime 

de privilégios praticado à época do Império. O coronelismo e a economia cafeeira eram os 

responsáveis pelo desenvolvimento econômico brasileiro, e somente as estruturas a eles 

relacionadas eram bem desenvolvidas à época. A corrupção, a concentração de poder social e 

                                                      
158 SOUSA NETO, Manoel Fernandes de; MORAES, Antônio Carlos Robert de. Planos para o império: os 

planos de viação do segundo reinado (1869-1889). 2004. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. 
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econômico e o jogo de interesses era uma realidade. Havia confusão entre os interesses público 

e privado e o Brasil carecia de empréstimo estrangeiro até mesmo para financiar a agricultura, 

não havendo qualquer espaço para a industrialização – e, por conseguinte, para a 

disponibilização de serviços de utilidade pública para a população. 

Infraestrutura urbana, energia e transporte foram setores desenvolvidos com vistas à 

implementação de uma mentalidade mais aberta à participação privada no Brasil. A tentativa 

de gradual abandono da prestação de utilidades pelo Estado pode ser entendida, sobretudo, pela 

limitação intrínseca à capacidade de este ator conseguir prover, de forma efetiva, serviços tão 

distintos. Começaram a surgir as concessões ligadas a processos de concursos e concorrências. 

Como uma “segunda crise” do conceito de serviço público, destacavam-se as mudanças 

produzidas pelo movimento de liberalização da economia global, da introdução do regime de 

livre concorrência na prestação dos serviços e na redução do papel central do Estado, sob sua 

titularidade exclusiva.  

A expectativa de alternância de poder entre paulistas e mineiros à Presidência da 

República – caracterizada pelas alianças da política do café com leite – foi interrompida pela 

assunção da chefia do “Governo Provisório” por Getúlio Vargas em 1930, iniciando as 

primeiras formas de estímulo à industrialização do país. Deve-se atentar para o fato de que não 

havia, juridicamente, qualquer distinção entre a noção de serviço público e serviço de utilidade 

pública. 

Durante a Era Vargas (1930-1945) e a República Populista (1945-1964), período de 

mais intensa industrialização no Brasil, diversos setores foram desenvolvidos, dentre eles os de 

energia, infraestrutura urbana, mineração, telecomunicações e transporte. A retórica de Getúlio 

Vargas girava em torno da modernização do país e a necessidade de uma grande liderança para 

a construção de uma nação forte, o que resultou em um robustecimento do Estado e de suas 

atividades (acompanhadas pela criação de diversas empresas estatais). 

A Era Vargas foi marcada: pelo (i) Governo Provisório (1930-1934), fase mais intensa 

de desenvolvimento da indústria e do comércio; (ii) Governo Constitucional (1934 a 1937), no 

qual foi editada a Constituição de 1934 e o Código de Águas, primeiros passos na instituição 

de uma regulação extremamente forte do Estado sobre as utilidade públicas; (iii) Estado Novo 

(1937 a 1945), quando promulgou-se a Constituição de 1937, que replica as disposições da 

Carta Constitucional anterior; além das alterações econômicas decorrentes da Segunda Guerra 

Mundial, que pugnavam pela expansão da indústria nacional brasileira. 

Tanto o Código de Águas quanto as Constituições de 1934 e 1937 buscaram inspiração 

no sistema de regulação das public utilities norte-americanas, para quem, a atribuição para o 
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controle das utilidades seria feita por commissions, entidades independentes. O Brasil importou 

a lógica deste artefato jurídico para intensificar o domínio estatal (pelo governo central) sobre 

as mais diversas atividades. Regulava-se nos termos propugnados pelas public utilities, mas sob 

os comandos do Presidente da República.  

O Brasil, num momento caracterizado por um governo central forte e um capitalismo 

que atuava a serviço do mesmo, buscou influências nos Estados Unidos da América para 

solucionar problemas internos e criar uma solução que intensificasse o papel de controle do 

Poder Público sobre atividades privadas, ao passo que os serviços públicos também se 

mostravam uma solução bastante utilizada para o perquirimento de níveis cada vez mais 

avançados de industrialização. 

Nos governos militares (1969-1985) houve um forte crescimento na economia, 

reforçado por uma conjuntura internacional favorável que ajudou a criar um ambiente propício 

à atração de investimentos e à consequente guinada nos movimentos de industrialização e 

desenvolvimento de infraestruturas. As alterações constitucionais do regime militar (atos 

institucionais (AI) e as emendas de 1967 e 1969) refletiam uma tendência central que, em vez 

de contar com a participação privada para o desenvolvimento de estruturas, passou a ser 

estatização: muitas empresas estatais surgiram nos mais diversos setores da economia. 

Se até o Governo Militar o Estado foi intervencionista e participou ativamente do 

oferecimento de comodidades aos cidadãos, com o advento da desestatização, nos anos oitenta, 

a participação dos agentes privados tornar-se-ia mais relevante. Esta tendência de estatização 

perdurou até a redemocratização (1985), quando, na década de 1980, iniciou-se um movimento 

de transferência de diversas atividades para o setor privado, como uma solução para equilibrar 

as despesas públicas, que eram elevadas demais no modelo ora vigente. 

 A aproximação da forma de oferecimento de serviços à população ao regime de 

prestação de atividade econômica foi incorporada, na prática, sem que fossem refletidas de 

forma substancial na Constituição de 1988, que implementava um Estado regulador no Brasil, 

de modo que abandonasse, gradativamente, a prestação dos serviços públicos e algumas 

atividades econômicas (noção de estado subsidiário). 

A Nova República (1985-hoje) foi marcada pelo Plano Nacional de Desestatização 

(“PND”), pela forte privatização de indústrias para fazer frente ao alto gasto estatal e pela 

criação das agências reguladoras setoriais, muitas delas responsáveis por setores marcados pela 

intensa presença de serviços de utilidade pública. 

A trajetória do instituto dos serviços de utilidade pública no Brasil acabou por absorver 

uma série de influências doutrinárias como a da França, Estados Unidos e União Europeia na 
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conformação do seu modelo de Estado e do próprio Direito Público que lhe é característico. 

Pode-se identificar que, em certos momentos, estas experiências gozavam de concepções 

distintas a respeito do papel do Estado no oferecimento de facilidades aos cidadãos e na sua 

forma de interação com atores privados.  

Portanto, em matéria de oferecimento de serviços brasileiros relevantes para a 

população, percebeu-se que em alguns momentos foi interessante para o Estado que certas 

atividades fossem por ele titularizadas, sob um regime de serviço público em regime de 

prestação direta ou delegada, mas em outras situações, a titularidade privada, eventualmente 

conjugada com uma certa dose de regulação estatal (isto é, sob um regime de serviço de 

utilidade pública), conformou-se como a opção mais viável. 

Seria contraditório esperar, contudo, que o Brasil, cuja história traçou rumos tão 

distintos nos mais diversos períodos e, na qualidade de importador de doutrinas tão diversas, 

conseguisse manter uma orientação única e consistente. O ponto nodal do estudo da importação, 

pelo Brasil, de doutrinas referentes aos serviços públicos ou serviços de utilidade pública é o 

reconhecimento de que, assim como as necessidades práticas da sociedade se aperfeiçoam, o 

mesmo deve acontecer com o direito, que existe para lhe ser fonte de solução.  
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2. INTERPRETAÇÃO DOUTRINÁRIA DA INTRODUÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 

NO BRASIL  

 

 

Um aspecto que aproxima as doutrinas francesa e norte-americana é a impossibilidade 

de que se determine, a priori, o que vem a ser um serviço público ou uma public utility. Se 

serviço público (sob a noção clássica) é tudo o que deve ser titularizado pelo Estado e a public 

utility tudo aquilo titularizado e prestado pelo privado sob regulação estatal, tem-se que, 

somente no caso concreto, manifestada a vontade do legislador é que será possível classificar 

as atividades. 

A compilação doutrinária será dividida entre dois tópicos principais: (i) 

posicionamentos doutrinários a respeito do que são os serviços de utilidade pública, isto é, seu 

conceito propriamente dito; e (ii) posicionamentos doutrinários quanto à forma segundo a qual 

o Estado deve posicionar-se diante dos serviços de utilidade pública. Como se verá adiante, na 

maioria dos casos pesquisados é por meio da regulação que o Poder Público, na figura das 

agências reguladoras independentes, exerce certa dose de controle sobre estas atividades, que 

são tão relevantes para a coletividade. 

 

 

2.1. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA NA DOUTRINA NACIONAL 

 

A noção genérica de public utility norte-americana não raro é utilizada como ponto de 

partida por autores brasileiros no intuito de tratar dos serviços de utilidade pública. Para fins 

deste estudo, abordaremos como referencial teórico autores clássicos, contemporâneos à 

implementação mais intensa dos serviços de utilidade pública no Brasil, quais sejam: Bilac 

Pinto, Francisco Campos, Odilon de Andrade, Alfredo Valadão, dentre outros. 

De maneira simplificada, para Odilon de Andrade, nem toda utilidade oferecida à 

sociedade poderá ser elevada à categoria de serviço de utilidade pública. Para que o seja, é 

preciso haver a conjugação de duas condições essenciais: (i) deve haver o atendimento a uma 

necessidade geral, igual e intermitente; e (ii) as circunstâncias devem forçar a intervenção do 

Estado como única maneira de solucionar questões relacionadas ao suprimento159.  

                                                      
159 Para maiores detalhamentos, conferir: ANDRADE, Odilon C. Serviços públicos e de utilidade pública. São 

Paulo, Saraiva, 1937. 
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Telmo Vergara esclarece que há uma utilidade imediata nos serviços públicos e nos de 

utilidade pública, mas a intensidade do caráter público é o que os distingue:  

 

[o]s serviços públicos e os de utilidade pública se dirigem, 

ambos, à coletividade, porque ambos contêm a utilidade imediata 

a que se refere Odilon de Andrade. O que os distingue é o grau, 

a intensidade do caráter público, cuja medida é obtida pelo grau 

ou intensidade dessa mesma utilidade imediata160. 

 

Odilon de Andrade entende, a respeito dos serviços públicos e serviços de utilidade 

pública, que “há entre ambos um como que denominador comum: o caráter público do serviço 

(...) [d]iferenciados pela utilidade imediata, que é social nos primeiros e individual nos 

segundos”161. 

Em sentido similar à identificação da utilidade imediata como critério diferenciador dos 

serviços públicos e aqueles de utilidade pública, de Vergara, Bilac Pinto diferencia tais 

atividades, ao entender que “[o]s serviços públicos e os de utilidade pública se dirigem ambos 

à coletividade; o que os distingue é a intensidade do caráter público, o grau de utilidade imediata 

que nêles contém”162. Sendo assim, Bilac Pinto encontrou na “intensidade do caráter público” 

o seu critério diferenciador entre os serviços públicos e os de utilidade pública. 

Tais atividades são revestidas de caráter público, mas este será menos intenso do que 

nos serviços públicos. Ainda que a noção brasileira de serviço de utilidade pública tenha sido 

inspirada na experiência norte-americana, confusões terminológicas envolvendo os serviços 

públicos, os serviços de utilidade pública e as public utilities são frequentes em nossa 

doutrina163. Na atualização da obra de Bilac Pinto por Alexandre Aragão, identifica-se que:  

 

Malgrado a semelhança da nossa noção de serviço público com 

o conceito anglo-saxônico de public utilities, não podemos 

perder de vista que nos Estados Unidos da América do Norte não 

há a ideia de serviço público propriamente dito; toda atividade é 

em princípio privada. Todavia, algumas atividades são de 

tamanho interesse coletivo e/ou tão sujeitas ao monopólio 

natural, que só podem ser exercidas se licenciadas pelo Estado. 

São as public utilities164. 

                                                      
160 VERGARA, Telmo. Serviços públicos e serviços de utilidade pública. Revista de Direito Administrativo, v. 

2, n. 1, p. 381-383, 1945. p. 382. 
161 VERGARA, Telmo. Serviços públicos e serviços de utilidade pública. Revista de Direito Administrativo, v. 

2, n. 1, p. 381-383, 1945. p. 381. 
162 VERGARA, Telmo. Serviços públicos e serviços de utilidade pública. Revista de Direito Administrativo, v. 

2, n. 1, p. 381-383, 1945. p. 381. 
163 PINTO, BILAC. A Regulamentação Efetiva dos Serviços de Utilidade Pública [atualização de Alexandre 

Santos de Aragão]. 2ª. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 57-58. 
164 PINTO, BILAC. A Regulamentação Efetiva dos Serviços de Utilidade Pública [atualização de Alexandre 
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Relevante explicar o protagonismo deste jurista no estudo dos serviços de utilidade 

pública, que recebeu “convite do Ministro da Justiça, professor Francisco Campos, para 

membro da Comissão Especial criada para elaborar o anteprojeto da Lei Federal de 

Regulamentação dos Serviços de Utilidade Pública”165.  

O jurista empenhava esforços para estudar os serviços de utilidade pública, 

intensificados por um movimento de urbanização, e mostrou-se “atento à evolução e 

crescimento das cidades brasileiras, consequência da diáspora do meio rural para as zonas 

urbanas, cada vez mais submetidas a pressões de melhoria das condições de vida da 

população”166. 

Na doutrina brasileira, pelos escritos de Bilac Pinto, pode-se depreender que o conceito 

de serviço de utilidade pública não deve ser entendido de maneira rígida, inflexível. Importantes 

lições traz Telmo Vergara que reconhece, tal qual Bilac Pinto, que “[o]s serviços públicos e os 

de utilidade pública se dirigem, ambos, à coletividade, porque ambos contêm a utilidade 

imediata a que se refere Odilon de Andrade” 167. 

 Como se verá a partir do estudo empírico do capítulo 3 desta pesquisa, as normas que, 

supostamente, versam sobre serviços de utilidade pública podem criar regras para os serviços 

de utilidade pública (atos normativos) ou, ainda, instituir serviços de utilidade pública (atos de 

consentimento), por meio dos quais “entregam” aos particulares a prestação daquele serviço. 

 A respeito dos atos de consentimento, Vergara assume que apenas mediante a existência 

de caráter público mediato poderá haver sua entrega ao particular. Do contrário, estaria 

cerceando a liberdade de comércio, segundo a qual qualquer particular, independentemente de 

consentimento do Poder Público, poderia prestar a atividade168. Segundo o autor, “[n]ão poderá, 

assim, o Poder Público declarar a utilidade, e, em consequência, exercitar ou conceder a 

execução, de uma atividade particular que não possui o caráter público mediato. Se o fizer, 

estará cerceando, inconstitucionalmente, a liberdade de comércio”169. Telmo Vergara ainda 

                                                      
Santos de Aragão]. 2ª. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 57-58. 
165 BADARÓ, Murilo. Bilac Pinto: o homem que salvou a República. Gryphus, 2010. p.69. 
166 BADARÓ, Murilo. Bilac Pinto: o homem que salvou a República. Gryphus, 2010. p.67. 
167 Em complemento, esclarece que “[o] que os distingue é o grau, a intensidade do caráter público, cuja medida é 

obtida pelo grau ou intensidade dessa mesma utilidade imediata”. VERGARA, Telmo. Serviços públicos e 

serviços de utilidade pública. Revista de Direito Administrativo, v. 2, n. 1, p. 381-383, 1945. p. 382. 
168 VERGARA, Telmo. Serviços públicos e serviços de utilidade pública. Revista de Direito Administrativo, v. 

2, n. 1, p. 381-383, 1945. p. 382. 
169 VERGARA, Telmo. Serviços públicos e serviços de utilidade pública. Revista de Direito Administrativo, v. 

2, n. 1, p. 381-383, 1945. p. 382. 
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complementa:   

 
Para que o fato de que uma atividade privada, porque se entrosa 

com o serviço de inegável utilidade pública, ou mesmo serviço 

caracterizadamente público possa justificar a intervenção do 

Poder Público, é preciso que essa utilidade pública não possa 

existir sozinha, sem a ajuda daquela atividade privada170. 

 

Observe-se, neste sentido, uma peculiaridade histórica que pode levar a uma 

contradição, se não forem muito bem definidos os contornos de um serviço de utilidade pública: 

quando o Poder Público declara a utilidade de uma atividade, reconhece que esta deve ser, de 

algum modo, supervisionada por ele. Contudo, quando se diz que o Estado vai “exercitar ou 

conceder a execução” de uma atividade, pode-se estar tratando, em verdade, de um serviço 

público. 

Nas décadas de 1930 e 1940 Bilac Pinto reconhecia que “[n]o plano do Estado, os fatos 

mais característicos da nossa época são a sua intervenção, cada vez mais ampla, no domínio 

econômico e na ordem social”171. A impossibilidade de que atividades tão relevantes ficassem 

livremente abertas à iniciativa privada, sem qualquer tipo de interferência estatal, tem sido uma 

orientação aplicável deste então e até os tempos atuais. Como o serviço de utilidade pública é 

um conceito que ainda perdura na realidade jurídica brasileira, existem autores contemporâneos 

que tratam deste assunto.  

Alexandre Santos de Aragão contribuiu para o debate por atualizar a obra 

“Regulamentação Efetiva dos Serviços de Utilidade Pública”, de Bilac Pinto, e acrescenta que:  

 

Caio Tácito denomina como ‘serviços de utilidade pública’ as 

atividades privadas sujeitas a autorizações administrativas 

funcionais, distinguindo-os dos ‘serviços públicos’, 

denominação reservada para as atividades de interesse coletivo 

titularizadas pelo Poder Público172. 

 

Ademais, para além da atualização de uma obra clássica, Aragão afirma que os serviços 

de utilidade pública se diferem dos serviços públicos (titularizados pelo Estado, mas, 

eventualmente, delegados) porque são incumbidas à iniciativa privada, aos quais o Estado 

                                                      
170 VERGARA, Telmo. Serviços públicos e serviços de utilidade pública. Revista de Direito Administrativo, v. 

2, n. 1, p. 381-383, 1945. p. 382. 
171 PINTO, BILAC. A Regulamentação Efetiva dos Serviços de Utilidade Pública [atualização de Alexandre 

Santos de Aragão]. 2ª. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 1. 
172 PINTO, BILAC. A Regulamentação Efetiva dos Serviços de Utilidade Pública [atualização de Alexandre 

Santos de Aragão]. 2ª. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 23. 
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impõe normas de caráter regulatório, de forma a estabelecer requisitos mínimos de qualidade, 

preço e padrões de competição173.  

Para José Guilherme Giacomuzzi, tais atividades, “(i) em função de sua importância 

para a coletividade, ou (ii) em função do modo como são prestadas ao público, podem e devem 

ser submetidas a uma regulamentação mais interventiva e restritiva do Estado”174. 

De modo bastante semelhante, Régis da Silva Conrado identifica como elementos 

caracterizadores de um serviço de utilidade pública “(1) a importância do serviço para a 

sociedade (...) e (2) a ineficiência da iniciativa privada de prestar e regular adequadamente o 

serviço”175. 

Adotar-se-á, portanto, a ideia de que uma atividade será caracterizada como sendo um 

serviço de utilidade pública quando, por disposição constitucional, for de titularidade privada 

e, ao mesmo tempo, revestir-se de tamanho interesse público que o Estado sob ela terá forte 

ingerência por meio de sua função regulatória.  

 

 

2.2. INGERÊNCIA ESTATAL SOBRE OS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 

 

Na década de 30 havia a compreensão de que os serviços de utilidade pública poderiam 

ser prestados pela iniciativa privada, mas isto não se conformaria como uma alienação dos 

                                                      
173 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos serviços públicos. Rio de Janeiro: Fórum, 2017. p. 93. 
174 “A despeito da dificuldade de conceituar o que seja a public utility, talvez seja possível, em apertada síntese, 

afirmar que existem certas atividades de livre iniciativa que, (i) em função de sua importância para a coletividade, 

ou (ii) em função do modo como são prestadas ao público, podem e devem ser submetidas a uma regulamentação 

mais interventiva e restritiva do Estado; seriam elas, bastante genericamente, as public utilities. Primeiro, são 

atividades que envolvem um grupo de serviços que hoje são considerados indispensáveis para um padrão de vida 

digno, tais como eletricidade, água potável, gás, telefonia (daí: “utilidade pública” ou public utility). Segundo, são 

atividades que são ou eram prestadas em regime de “monopólio natural” ou “monopólio de fato”: não é possível 

estabelecer equipamentos paralelos, de diferentes empresas, para o fornecimento de energia elétrica, ou para águas 

e esgotos – a rede é uma somente. Terceiro, sua prestação exige altos investimentos de capital, o que privilegia 

sua exploração (apenas) pelas grandes empresas privadas, ao mesmo tempo em que elas gozam de favores do 

Poder Público (dada a utilidade pública inerente às atividades), tais como isenções fiscais ou servidões de passagem 

(não onerosas) sobre vias e logradouros públicos para instalação de equipamentos de energia elétrica, telefonia, 

gás canalizado e de águas e esgotos. É dizer: para atrair uma empresa privada para prestar uma public utility em 

determinada região ou localidade, muito provavelmente o Poder Público terá de fazer ofertas de privilégios e/ou 

vantagens. Quarto, o regime de monopólio de fato funciona à margem de um regime normal de economia de 

mercado (inexistência de uma autêntica concorrência e competição), daí derivando para seu prestador uma posição 

de vantagem que aumenta e/ou torna seguros seus lucros. Quinto, o usuário torna¬-se faticamente dependente do 

prestador de serviço da região em que ele está domiciliado (“clientela fixa”) e dependente também dos preços e da 

qualidade do serviço por ele prestado. No limite, o risco é a cobrança de altos preços com má qualidade de serviços, 

ou ainda nenhuma preocupação com o aperfeiçoamento e/ou a universalização dos serviços (sobretudo não 

expansão dos serviços para áreas não lucrativas, que exijam altos investimentos e demorado retorno)”. 

GIACOMUZZI, José Guilherme. O serviço de táxi é serviço público Em torno de conceitos e da esquizofrenia 

no direito administrativo brasileiro. A&C-Revista. v. 17, n. 68, 2017. p. 14. 
175 CONRADO, Regis da Silva. Serviços públicos à brasileira: fundamentos jurídicos, definição e aplicação. 

São Paulo: Saraiva, 2013. p. 80. 
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poderes do Estado sobre o serviço176. Pelo contrário, “antes se reserva o poder de tutela e de 

contrôle, com o fim de evitar que os negócios sejam conduzidos ao ponto de vista dos interesses 

particulares”177.  

Sob aquela visão, o intuito estatal, ao permitir a intensificação da participação privada 

na prestação de tais atividades, por diversas vezes, não seria de liberalização. Do contrário, 

como na época do Estado Novo, seria uma tentativa de aumentar o controle sobre os setores, 

juntamente à estratégia de nacionalização. A implantação dos serviços de utilidade pública seria 

uma estratégia intermediária entre o reconhecimento de atividades privadas livremente 

exercidas e a estatização. 

Já naquela época, reconhecia-se que a situação vigente era a “de um Estado que não atua 

diretamente na economia, mas que regula incisivamente os agentes econômicos privados, 

principalmente aqueles que exploram serviços públicos”178. A regulação dos serviços de 

utilidade pública já era um preceito constitucional neste contexto da Era Vargas: 

 
A esta altura parece supérflua a discussão em torno da 

conveniência ou da oportunidade da regulamentação efetiva dos 

nossos serviços de utilidade pública – Estamos em face de 

preceitos constitucionais categóricos, que há mais de um lustro 

aguardam cumprimento. As Constituições de 1934 e 1937 

determinaram a regulamentação efetiva daqueles serviços, que 

não pode ser indefinidamente procrastinada179. 

 

A forma de exercício desta regulação efetiva, que pressupõe a existência de um 

regulador forte e independente, é mais bem explicada na seção abaixo. 

 

 

 

2.2.1. REGULAÇÃO COMO A MELHOR ESTRATÉGIA NA IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

UTILIDADE PÚBLICA 

 

A necessidade de aprimoramento das formas de interação entre o agente estatal e o 

privado, notadamente no contexto de nacionalização de inúmeros mercados durante o Estado 

Novo chamou a atenção de diversos juristas, que se empenharam em estudar a melhor forma de 

                                                      
176 CAMPOS, Francisco. Direito administrativo. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1943. p. 130. 
177 CAMPOS, Francisco. Direito administrativo. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1943. p. 130. 
178 PINTO, BILAC. A Regulamentação Efetiva dos Serviços de Utilidade Pública [atualização de Alexandre 

Santos de Aragão]. 2ª. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 1. 
179 PINTO, BILAC. A Regulamentação Efetiva dos Serviços de Utilidade Pública [atualização de Alexandre 

Santos de Aragão]. 2ª. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 30. 
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implantar os serviços de utilidade pública (que não eram claramente distinguidos): 

 
Com o advento do Estado Novo a matéria, acompanhando o 

aumento da intervenção estatal nas atividades econômicas em 

geral, receberam grande atenção de juristas como BILAC 

PINTO, ANHAIA MELO e ALFREDO VALADÃO, com 

grande influência da doutrina norte-americana das public 

utilities, e o Governo, inspirado pelo nacionalismo que 

desconfiava das multinacionais delegatárias dos serviços 

públicos e pelos conflitos com elas sobre os critérios de reajuste 

dos valores das tarifas pela chamada “cláusula-ouro”, iniciou o 

grande processo de estatização da prestação dos serviços 

públicos no Brasil180. 

 

 

Francisco Campos, em Parecer181 elaborado em 1934, à época da Constituição recém 

editada, se manifestou a respeito da estratégia de nacionalização que vigia como processo de 

controle sobre os serviços de utilidade pública. Retratou a tentativa histórica de justificação da 

nacionalização a partir das necessidades de implementação de um plano largo e compreensivo 

de expansão de utilidades que contribuíssem para o bem-estar da nação.  

Segundo Bilac Pinto e Francisco Campos, a intervenção do Estado sobre o modo de 

prestação dos serviços de utilidade pública deve conformar-se como instrumento necessário à 

preservação do interesse público necessariamente envolvido na atividade, o que deve ser feito 

por meio da regulação. O posicionamento destes autores tendia a defender uma intensificação 

do controle estatal sobre as atividades privadas, mas sem torná-los, de pronto, serviços públicos. 

A respeito da Constituição de 1934, Francisco Campos aponta para esta tendência de 

aprimoramento da regulação incidente sobre os serviços de utilidade pública, posto que tem “o 

intuito de tornar o contrôle daqueles serviços mais compreensivo e eficaz”182. Esta carta 

constitucional se comprometia a dar os meios para assegurar “(...) à Nação a unidade, a 

liberdade, a justiça e o bem-estar social e econômico (...)”183.  

A partir da compreensão de que os serviços de utilidade pública são atividades 

econômicas reguladas, os autores suscitavam a necessidade de se “distinguir claramente a 

regulamentação geral das indústrias, do controle especial sobre os serviços de utilidade pública. 

(...) [A] regulamentação dos serviços de utilidade pública é muito diferente; muito mais intensa 

                                                      
180 RIBEIRO, Maurício Portugal. Concessões e PPPs: melhores práticas em licitações e contratos. Editora Atlas 

SA, 2011. Prefácio. Disponível em: <http://www.portugalribeiro.com.br/ebooks/concessoes-e-ppps/prefacio-por-

alexandre-aragao/>. Acesso em: 02 nov. 2019. 
181 CAMPOS, Francisco. Direito administrativo. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1943. p. 128. 
182 CAMPOS, Francisco. Direito administrativo. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1943. p. 128. 
183 Constituição de 1934. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm>. Acesso em: 01 nov. 2019. 
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e extensa”184.  

Alinhada com tais preocupações, a “Constituição de 1934 representou o início de uma 

nova fase na vida do país”185, sendo “uma tentativa de lançar as fundações de um “novo” 

Brasil”186, que veio acompanhado, ainda, do advento do Código de Águas, que em muito se 

relaciona com a ideia de regulação dos serviços de utilidade pública por comissões: 

 

O ilustre Ministro ALFREDO VALADÃO, relator daquele 

Anteprojeto [Código de Águas], justificando a adoção da 

regulamentação por comissões fez, na sua Exposição de Motivos, 

estas expressivas declarações: “O controle do Poder Público 

sobre as empresas hidroelétricas, eu o estabeleci nos termos mais 

amplos, no projeto remodelado; isto é, nos termos da 

regulamentação dos serviços de utilidade pública pela Comissão 

Administrativa, como se pratica nos Estados Unidos”187. 

 

Neste mesmo sentido, a Constituição de 1937, elaborada por Francisco Campos, veio 

requerer um aprimoramento da regulação incidente sobre os serviços de utilidade pública, 

intensificando a intervenção estatal: 

 

Com efeito, a Constituição de 1937 corporiza em seu texto os 

elementos básicos à regulamentação de nossos serviços de 

utilidade pública, quando no art. 147 assim preceitua:  

“A lei federal regulará a fiscalização e revisão dos serviços 

explorados por concessão para que, no interêsse coletivo, delas 

retire o capital uma retribuição justa e adequada e sejam 

atendidas convenientemente as exigências de expansão e 

melhoramento dos serviços.  

A lei se aplicará às concessões feitas no regime anterior de tarifas 

contratualmente estipuladas por todo tempo de duração do 

contrato”188. 

 

Voltaram a ter destaque os nomes de Bilac Pinto e Francisco Campos, comprometidos 

com os trabalhos de uma Comissão Especial, “nomeada (...) para elaborar o anteprojeto da Lei 

                                                      
184 MELLO, Luiz de Anhaia. O problema econômico dos serviços de utilidade pública. Prefeitura do Município 

de São Paulo, 1940. p. 29. 
185 BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 16 de julho de 1934. Brasília, DF: 

Presidência da República, 1934. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm>. Acesso em: 08 jun. 2019. 
186 MCDOWALL, Duncan. Light: a história da empresa que modernizou o Brasil. Ediouro Publicações, 2008. 

p. 407. 
187 PINTO, BILAC. A Regulamentação Efetiva dos Serviços de Utilidade Pública [atualização de Alexandre 

Santos de Aragão]. 2ª. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 41-42. 
188 BURKINSKI, Francisco. As tarifas nas concessões de serviços de utilidade pública. Revista de Direito 

Administrativo, v. 2, n. 2, p. 893-908, 1945. 



69  

Federal de Regulamentação dos Serviços de Utilidade Pública”189. Tais juristas uniram, então, 

esforços para elaborar o anteprojeto de lei que regulamentaria o art. 147 da Constituição de 

1937190.  

Deve-se observar, entretanto, que, embora os autores tenham se referido à necessidade 

de “regulamentação de serviços de utilidade pública”, ao fundarem este instituto no art. 147 da 

referida Constituição, remetem, em verdade, à regulação de serviços públicos, os quais devem 

garantir uma remuneração justa e adequada de suas tarifas, bem como bons níveis de prestação 

dos serviços. Tem-se, portanto, que o art. 147, que trata inclusive de concessões, não trata da 

espécie que, doutrinariamente, se tenta definir na figura dos “serviços de utilidade pública”, 

posto que regula verdadeiros serviços públicos, titularizados pelo Estados e abertos, 

eventualmente, à sua prestação por particulares por meio da concessão. 

Feito este adendo, neste contexto, relevante entender a orientação política de Bilac 

Pinto, focada na necessidade de realização de intervenções estatais sobre atividades privadas. 

Este autor defendia, “como decorrência natural do regime democrático, a necessidade de 

intervenções pontuais do Estado na atividade econômica, sem quebra da liberdade de 

empreender, dos direitos individuais e do princípio pacta sunt servanda”191. Buscava, 

aparentemente, uma maneira de garantir a efetiva prestação de utilidades, com a preservação de 

um ambiente atrativo ao agente privado. 

A estratégia para controlar os serviços que oferecessem maior bem-estar à população, 

entretanto, nem sempre foi a regulação. “Relativamente ao controle e fiscalização dos serviços 

de utilidade pública”192, para além do controle diretamente exercido pelo Poder Público, pelo 

menos 02 (dois) tipos de regulação são abordados por autores clássicos, tais como Bilac Pinto 

e Francisco Campos: a regulação contratual e a regulação por comissões. Ressalte-se que, neste 

trabalho, o verbete “regulação” é utilizado, em razão de sua interpretação doutrinária ainda 

incipiente, como um sinônimo de “regulamentação”, adotado por Bilac Pinto e outros 

autores193. 

                                                      
189 Olavo Bilac Pinto. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/ministro/verMinistro.asp?periodo=stf&id=224>. Acesso em: 22 out. 19. 
190 “Esses mesmos imperiosos motivos indicados pelo prof. FRANCISCO CAMPOS – estão ainda hoje a reclamar 

a ação legislativa do Governo Federal, tanto que este acaba de organizar uma Comissão Especial, da qual temos a 

honra de fazer parte, para elaborar o Anteprojeto da Lei Orgânica Federal, regulamentadora do art. 147 da 

Constituição de novembro”. PINTO, BILAC. A Regulamentação Efetiva dos Serviços de Utilidade Pública 

[atualização de Alexandre Santos de Aragão]. 2ª. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 49. 
191 BADARÓ, Murilo. Bilac Pinto: o homem que salvou a República. Gryphus, 2010. p.16. 
192 PINTO, BILAC. A Regulamentação Efetiva dos Serviços de Utilidade Pública [atualização de Alexandre 

Santos de Aragão]. 2ª. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 34. 
193 Para entender melhor a diferença entre o poder regulamentar e a função regulatória, confira-se: MOREIRA 

NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações do direito público. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. 
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A regulação contratual, nos moldes em que era implementada, acabava fixando regras 

que perduravam desde a celebração do contrato até o seu fim, passando o negócio jurídico 

celebrado a ser muito mais um negócio de caráter particular do que público, posto que o Estado 

pouca ingerência tinha sobre a repactuação de cláusulas para garantir o cumprimento do 

interesse público. Era tida, portanto, como engessada, rígida, pouco adaptável aos anseios do 

Poder Público. 

Para Francisco Campos, a “elaboração dos contratos não presidiu o conhecimento da 

questão em seus múltiplos aspectos – econômico, administrativo e tecnológico”194, sendo, 

assim, insuficiente para equilibrar os interesses envolvidos. Como havia uma proteção 

excessiva dos particulares em comparação com as necessidades impostas pelo interesse público, 

o que se tinha, na prática, era o desajuste em relação a algumas necessidades sociais.  

A título de exemplo, pode-se mencionar a ausência de estímulo a que o privado 

difundisse a prestação daquele serviço para áreas mais remotas195 (em contraposição aos centros 

urbanos mais desenvolvidos, que possibilitavam maior lucratividade ao concessionário); e a 

dificuldade de estipulação e controle, pelo Poder Público, dos critérios fixadores da “justa 

remuneração” do concessionário, requerida pelas Constituições de 1934 e 1937.  

A regulação efetiva por comissões, ou entidades independentes, tais como as agências 

reguladoras contemporâneas, propugna “[a] desejável combinação entre a regulação contratual 

e a regulação por agências, [que] tem se dado através de dispositivos legais que deixam clara a 

função regulatória permanente das agências sobre as concessionárias”196. Um aspecto relevante 

à escolha de seus contornos institucionais é o caráter técnico das decisões, a respeito do qual, 

Francisco Campos esclarece ser indispensável “conciliar nas comissões o duplo requisito de 

conhecimentos gerais e de intuição dos negócios e de especialização técnica nos ramos da 

indústria a serem controlados” 197. 

Isto significa, não obstante a já citada necessidade de o Poder Público resguardar os 

interesses sociais de possíveis condutas do agente que detém o poder econômico e oferece a 

utilidade pública, que deve o Estado elaborar um regime regulatório que garanta minimamente 

o interesse privado em continuar oferecendo o serviço em questão. 

A ideia é, portanto, de que a regulação encontre a medida certa do controle das 

                                                      
194 CAMPOS, Francisco. Direito administrativo. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1943. p. 132. 
195 “Ora, assim sendo, a eletrificação da zona rural ou das zonas quase rurais, que é uma das questões de mais 

palpitante interesse do ponto de vista do desenvolvimento econômico e do bem estar nacional, não encontra 

solução”. CAMPOS, Francisco. Direito administrativo. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1943. p. 134. 
196 PINTO, BILAC. A Regulamentação Efetiva dos Serviços de Utilidade Pública [atualização de Alexandre 

Santos de Aragão]. 2ª. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 35. 
197 CAMPOS, Francisco. Direito administrativo. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1943. p. 139. 
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atividades, de modo a não onerar excessivamente os agentes econômicos. Isto porque, “existe 

(...) em toda parte, uma demanda, não mais por desregulação, mas por uma regulação melhor, 

mais ágil, mais razoável e inteligente, menos burocrática e menos asfixiadora dos agentes 

econômicos”198. 

Deve-se relembrar, contudo, que o intuito estatal manifestado nos escritos dos autores 

clássicos, ao permitir a intensificação da participação privada na prestação de atividades, por 

diversas vezes, não foi de liberalização. Do contrário, foi uma tentativa de aumentar o controle 

do Poder Público sobre atividades antes consideradas privadas.  

Aparentemente, para suavizar a manifestação deste anseio pelo abandono da rígida 

regulação contratual pela regulação dos serviços – que pode ser, inclusive, mais intensa, a 

depender da orientação estatal vigente –, o regime constitucional e a doutrina que lhe 

interpretava não investiram esforços para sanar a confusão conceitual existente entre os serviços 

públicos e os serviços de utilidade pública, que acabaram se conformando como uma estratégia 

intermediária entre o reconhecimento de atividades privadas livremente exercidas e a 

estatização. 

 

  

2.2.1.1. ESPECIFICIDADES DA REGULAÇÃO PROPUGNADA PELA DOUTRINA 

 

Como visto, a “regulamentação dos serviços de utilidade pública implica, antes de mais 

nada, a faculdade outorgada ao Estado para intervir no setor das utilidades públicas”199. Mas o 

que significa exercer regulação, nos dias atuais? Para Sérgio Guerra:  

 
Trata-se de uma espécie de escolha administrativa que viabiliza 

o exercício de uma função de intervenção estatal, indireta, 

exercida por autoridade pública descentralizada dotada de 

independência técnica, voltada à implementação de políticas 

públicas e à realização dos direitos sociais na execução de 

serviços públicos e realização de atividades econômicas de 

utilidade pública em setores complexos200. 

 

Neste sentido, a experiência apontava que uma intervenção estatal mais branda nos 

serviços de utilidade pública (evitando a asfixia dos agentes econômicos) era – pelo menos em 

                                                      
198 PINTO, BILAC. A Regulamentação Efetiva dos Serviços de Utilidade Pública [atualização de Alexandre 

Santos de Aragão]. 2ª. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 41. 
199 BURKINSKI, Francisco. As tarifas nas concessões de serviços de utilidade pública. Revista de Direito 

Administrativo, v. 2, n. 2, p. 893-908, 1945. p. 906. 
200 GUERRA, Sérgio. Discricionariedade, regulação e reflexividade: uma nova teoria sobre as escolhas 

administrativas. 5ª. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 146. 



72  

tese – benéfica para a própria população que iria usufruir dos serviços. Por outro lado, como 

visto, a regulação por comissões independentes, e não necessariamente aquela realizada pela 

via única do contrato, abriria portas para o robustecimento do controle estatal, bem como do 

instituto da concessão de serviços públicos.  

Na visão de Bilac Pinto, esta intervenção deixava claro que embora o Estado, no campo 

da autonomia privada, garantisse aos particulares a possibilidade de oferecer utilidades tão 

relevantes no contexto social, aos interesses destes não se submeteria, posto que o Poder Público 

“não se conforma em ser subjugado pelo poder econômico e que, ao contrário, se dispõe a 

submetê-lo ao seu imperium”201: 

À variedade daqueles serviços – eletricidade, transporte 

ferroviário, aéreo e por via d’água, telefone, gás, transporte 

urbano, esgotos, água potável e outros –, cada um dos quais com 

a sua técnica tarifária e o seu quadro econômico próprio, acresce 

a circunstância de serem muitos deles altamente capitalizados e 

de estarem organizados pelo holding system, o que tudo empresta 

à regulamentação as graves características de um embate 

histórico entre o Estado e as poderosas forças econômicas que se 

querem furtar ao seu controle e à sua intervenção202. 

 

 

Deve-se considerar, ainda, que: 

 

 
Em face do surto de determinados ramos da indústria privada, 

caracterizadas pela produção de serviços de utilidade pública, 

como os de transporte, eletricidade, gás, abastecimento de água 

e telefone, etc., o Estado se viu na contingência de limitar a 

atividade particular nesse setor da economia, controlando o lucro 

dos empresários, através da regulamentação das tarifas. 

Efetivamente, essas indústrias, pela sua natureza pública, não 

mais podiam permanecer entregues ao livre alvedrio de seus 

agentes, acarretando, pois, a interferência do Estado, como fôrça 

disciplinadora dos interêsses entrechocantes. Para isso, porém, 

foi necessário que a legislação permitisse semelhante contrôle 

sôbre aquelas utilidades. Eis a razão de, segundo veremos, 

sobretudo nos Estados Unidos, a tarefa de fixação de tarifas caber 

no início ao poder legislativo203. 

 

Para garantir o equilíbrio de interesses dos agentes envolvidos, Bilac Pinto defendia a 

regulamentação dos serviços por meio de entidades independentes – tais como as agências 

                                                      
201 PINTO, BILAC. A Regulamentação Efetiva dos Serviços de Utilidade Pública [atualização de Alexandre 

Santos de Aragão]. 2ª. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 19. 
202 PINTO, BILAC. A Regulamentação Efetiva dos Serviços de Utilidade Pública [atualização de Alexandre 

Santos de Aragão]. 2ª. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 199. 
203 BURKINSKI, Francisco. As tarifas nas concessões de serviços de utilidade pública. Revista de Direito 

Administrativo, v. 2, n. 2, p. 893-908, 1945. 
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reguladoras hoje existentes –, sob forte influência do modelo norte-americano. Esta influência 

dos Estados Unidos na formação acadêmica-política de Bilac Pinto, que dela se utilizou para 

formular soluções para o Brasil, não se deu ao acaso: 

 
Sua permanência nos Estados Unidos foi aproveitada em estudo 

de legislação comparada, conhecendo as novas situações urbanas 

criadas com o deslocamento de massas da zona rural e, 

especialmente, as consequências da Grande Guerra na economia 

e no governo daquele país, que conseguiu atravessar a 

conflagração em clima de absoluta normalidade democrática. 

 

Visitou as universidades norte-americanas, estabelecendo 

contato com seus professores e administradores, resultando daí 

ensinamentos que o capacitariam ainda mais para as espinhosas 

missões que o aguardavam204. 

 

A este respeito, em 1943 “Bilac Pinto foi o vencedor do concurso205 e nomeado 

professor da cátedra de direito administrativo na Faculdade Nacional de Direito da 

Universidade do Brasil”206, “sustentando a tese intitulada Regulamentação dos Serviços de 

Utilidade Pública. Foi igualmente aprovado, sobressaindo-se entre os demais competidores”207. 

Para este autor, a regulamentação efetiva é efetuada por entidades da administração 

pública que atuassem com independência208. Comparando esta perspectiva com a norte-

americanam tem-se que “[a] regulamentação dos serviços públicos (ou, nas palavras de Bilac 

Pinto, serviços de utilidade pública) surge de modo inteiramente diverso da maneira pela qual 

os Estados Unidos a viram despontar nos horizontes do seu administrative law”209
.  

Dentre outros, o Bilac destacava um ponto nodal que distinguia o contexto norte-

americano do brasileiro: a falta de decisão política para realizar esta regulamentação efetiva, já 

prevista na Constituição de 1937 em seu artigo 147: 

 
Art. 147 – A lei federal regulará a fiscalização e revisão das 

                                                      
204 BADARÓ, Murilo. Bilac Pinto: o homem que salvou a República. Gryphus, 2010. p.84. 
205 “Tendo como concorrentes os bacharéis José Rodrigues Vale, Aleixo de Paula Salazar Pedro Severino Júnior, 

no dia 26 de julho de 1943 o professor da Faculdade de Direito de Minas Gerais fazia sua defesa de tese, e no dia 

29 prestou a prova didática com brilhantismo. Bilac Pinto foi o vencedor do concurso e nomeado professor da 

cátedra de direito administrativo na Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil”. BADARÓ, Murilo. 

Bilac Pinto: o homem que salvou a República. Gryphus, 2010. p.72. 
206 BADARÓ, Murilo. Bilac Pinto: o homem que salvou a República. Gryphus, 2010. p.72. 
207 Olavo Bilac Pereira Pinto. Disponível em: <http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-

biografico/olavo-bilac-pereira-pinto>. Acesso em: Acesso em: 05 mai. 2019. 
208 História e Sentido da Criação das Agências reguladoras no Brasil. Disponível em: 

<http://www.encontro2010.rj.anpuh.org/resources/anais/8/1273241978_ARQUIVO_CriacaodasAgenciasRegula

dorasnoBrasil.pdf>. Acesso em: 03 nov. 2019. 
209 História e Sentido da Criação das Agências reguladoras no Brasil. Disponível em: 

<http://www.encontro2010.rj.anpuh.org/resources/anais/8/1273241978_ARQUIVO_CriacaodasAgenciasRegula

dorasnoBrasil.pdf>. Acesso em: 03 nov. 2019. 
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tarifas dos serviços públicos explorados por concessão para que, 

no interesse coletivo, delas retire o capital uma retribuição justa 

ou adequada210 e sejam atendidas convenientemente as 

exigências de expansão e melhoramento dos serviços211. 

 

Hoje em dia, com a figura das agências reguladoras independentes, pode-se dizer que o 

Brasil está mais próximo do que se espera da regulação efetiva propugnada por Bilac Pinto nas 

décadas de 1930 e 1940:  

 
Enquanto nos Estados Unidos a regulamentação efetiva originou-

se da decisão política de alguns governos, que tiveram de vencer 

uma série de dificuldades constitucionais para fazê-la vingar, 

“[...] no Brasil, embora exista, não apenas permissão, mas 

determinação formal e peremptória (A lei federal regulará...) da 

Constituição [desde 1937, a qual se refere], para que a 

regulamentação efetiva se faça, o que sempre faltou foi, 

precisamente, decisão política para realizá-la”. (Bilac Pinto, 

1941, p. 21) 212. 

 

Bilac Pinto “(...) aconselhava que se consagrasse em nosso país o sistema de controle 

(...) das Comissões de Serviços de Utilidade Pública; ajustando-o, entretanto, ao sistema (...) 

da concessão como caminho para a socialização”213. Esta “socialização”, aqui exposta, pode 

ser entendida como um sinônimo de expansão de oferta ou aumento do acesso aos serviços. 

Explicado este contexto de atuação de Bilac Pinto, retoma-se as luzes que o autor lança 

sobre o conceito as atividades objeto deste estudo: para o autor, tanto os serviços públicos 

quanto os de utilidade pública se dirigem à coletividade, mas os primeiros gozam de caráter 

público mais intenso:  

Para que se possa justificar a intervenção do Poder Público numa 

atividade privada, vinculada a um serviço de utilidade pública, é 

preciso que essa não possa existir, sozinha, sem a ajuda daquela 

atividade214. 

 

                                                      
210 “E isso nos conduz à questão do lucro, ou “justa remuneração”. Depois de pagar todas as despesas de operação 

e de prover meios para a “depreciação” tal como indicámos em nossos artigos anteriores, uma emprêsa de utilidade 

pública tem direito a um “justo lucro” ou, nos termos do artigo 147 da nossa Constituição, uma “justa retribuição” 

ou “compensação adequada” pelo serviço que presta”. DE REZENDE TOSTES, Lahyr Paletta. Serviços de 

utilidade pública e alguns de seus problemas. Freitas Bastos, 1941. p. 115. 
211 BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 10 de novembro de 1937. Brasília, 

DF: Presidência da República, 1937. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao37.htm>. Acesso em: 08 jun. 2019. 
212 Criação das Agências reguladoras no Brasil. Disponível em: 

<http://www.encontro2010.rj.anpuh.org/resources/anais/8/1273241978_ARQUIVO_CriacaodasAgenciasRegula

dorasnoBrasil.pdf>. Acesso em: 14 nov. 2019. 
213 PINTO, BILAC. A Regulamentação Efetiva dos Serviços de Utilidade Pública [atualização de Alexandre 

Santos de Aragão]. 2ª. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 45. 
214 VERGARA, Telmo. Serviços públicos e serviços de utilidade pública. Revista de Direito Administrativo, v. 

2, n. 1, p. 381-383, 1945. p. 381. 
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Bilac Pinto reconhece a possibilidade de existência de diversas vantagens competitivas 

em setores de serviços de utilidade pública, e esclarece: “Indicando o monopólio como o melhor 

ambiente econômico para o desenvolvimento dos serviços de utilidade pública não tivemos o 

propósito de caracterizá-lo por essa face”215.  

O combate aos abusos pelos agentes privados não é, entretanto, a única face da moeda 

da regulação voltada aos serviços de utilidade pública: esta pressupõe, ainda, o equilíbrio de 

interesses no ambiente regulado. Sobre esta quase neutralidade esperada do agente regulador, 

Sérgio Guerra esclarece que “[a] escolha regulatória, de forma transparente, deve perseguir o 

equilíbrio sistêmico”216, ou seja, deve-se buscar o atendimento às necessidades de diversos 

agentes, sem privilegiar um grupo em detrimento de outro.  

Para implementar uma intervenção estatal indireta por autoridade pública independente, 

atenta às necessidades globais de um setor a ser regulado, Francisco Campos sugeriu “a criação 

de comissões no Brasil, regulamentadoras de nossos serviços de utilidade pública, tendo por 

finalidade precípua a fixação de tarifas”217: 

 
Fazia-se mistér, pois, a criação de um órgão especializado, em 

que à administração geral fôsse vedado interferir, pela carência 

de conhecimentos técnicos. Era preciso que se instituísse um 

órfão autarquizado. Isso levou a que o Prof. Francisco Campos 

sugerisse mais tarde a criação de comissões no Brasil, 

regulamentadoras de nossos serviços de utilidade pública, tendo 

por finalidade precípua a fixação de tarifas. Eis sua opinião: "Em 

suma, o processo que me parece apropriado a resolver o impasse 

que se originou, para vários serviços públicos concedidos, da 

abolição da cláusula ouro, é o da fixação de tarifas mediante 

comissões, investidas da função judicial quanto aos fatos, à sua 

investigação e à apreciação dos mesmos como elementos de base 

ou como índice para a fixação das tarifas"218. 

 

Francisco Campos entendia que “a principal função das comissões de controle é a de 

regular a tarifa do serviço” 219, mas reconhecia a dificuldade de manejo dos atributos que 

qualificassem estas tarifas como razoáveis, justas ou equitativas. O poder econômico das 

companhias que ofeceriam utilidades públicas eram, de fato, uma preocupação220.  

                                                      
215 PINTO, BILAC. A Regulamentação Efetiva dos Serviços de Utilidade Pública [atualização de Alexandre 

Santos de Aragão]. 2ª. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 202. 
216 GUERRA, Sérgio. Discricionariedade, regulação e reflexividade: uma nova teoria sobre as escolhas 

administrativas. 5ª. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 146. 
217 BURKINSKI, Francisco. As tarifas nas concessões de serviços de utilidade pública. Revista de Direito 

Administrativo, v. 2, n. 2, p. 893-908, 1945. 
218 BURKINSKI, Francisco. As tarifas nas concessões de serviços de utilidade pública. Revista de Direito 

Administrativo, v. 2, n. 2, p. 893-908, 1945. p. 894. 
219 CAMPOS, Francisco. Direito administrativo. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1943. p. 140. 
220 "The growth and the consolidation of the financial power of these companies continued during this phase. This 
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Entretanto, contrabalancear interesses privados e públicos não era tarefa simples, e é 

fator que contribui para a complexidade das questões envolvidas na determinação de uma tarifa 

justa, que são “eminentemente técnicas (...), envolvem elementos de especialização de vários 

domínios, do econômico, do tecnológico geral e, especialmente, da tecnologia própria a cada 

ramo de serviço, e, ainda, problemas de administração especializada”221. 

Como visto, a doutrina defendia a existência de entidades reguladoras independentes, 

que desempenhem função regulatória atenta às necessidades práticas do setor que regulam, 

tendo conhecimento técnico suficiente para compreender as nuances de cada atividade. 

Na década de 1940 já se reconhecia que “[t]anto se pode entender que o controle das 

atividades econômicas reguladas é uma função do Estado que, já na década de 1940 reconhecia-

se ser “(...) tão importante o contrôle pelo Estado dos serviços de utilidade pública que A. 

Buehler, grande financista norte-americano, enumerando as funções gerais do Estado moderno, 

coloca a regulamentação dos serviços de utilidade pública em lugar de relêvo”222. 

 Deve-se ter em mente que um regulador deste tipo de serviço é um exemplo clássico de 

um regulador rotulado como “econômico”223, mas é tarefa árdua precisar, com clareza, quais 

são os desafios envolvidos neste mister: 

 
As nuances econômicas da “regulamentação dos serviços de 

utilidade pública não pode ser, nem ao menos, sintetizada, (...), 

até porque algumas de suas fases pertencem ao domínio de 

técnicas rigorosamente especializadas. Não é fácil também, a 

tarefa de escolher, nesse imenso arsenal de problemas 

econômicos, aqueles que constituem os problemas-chave, ou 

seja, aqueles cuja exposição permita ao leitor unia visão 

panorâmica das principais questões envolvidas”224. 

 

De maneira complementar, como os serviços de utilidade pública tem, como escopo, a 

efetivação do interesse público, deve-se observar que uma boa regulação econômica não 

                                                      
financial power, along with the practices resulting from large movements towards consolidation and merger, 

reached such a degree that, in the first place, the antitrust laws were actually applied, and in the second, Federal 

regulatory commissions were created." SIMON, Jean-Paul; CREWS, Judith. The origins of US public utilities 

regulation: elements for a social history of networks. FLUX Cahiers scientifiques internationaux Réseaux et 

Territoires, v. 9, n. 11, p. 33-40, 1993. 
221 CAMPOS, Francisco. Direito administrativo. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1943. p. 129. 
222 BURKINSKI, Francisco. As tarifas nas concessões de serviços de utilidade pública. Revista de Direito 

Administrativo, v. 2, n. 2, p. 893-908, 1945. p. 902. 
223 WINDHOLZ, Eric; HODGE, Graeme A. Conceituando regulação social e econômica: implicações para 

agentes reguladores e para atividade regulatória atual. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 

264, p. 13-56, set. 2013. ISSN 2238-5177. Disponível em: 

<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/14076>. Acesso em: 04 nov. 2019. 

doi:http://dx.doi.org/10.12660/rda.v264.2013.14076. 
224 PINTO, BILAC. A Regulamentação Efetiva dos Serviços de Utilidade Pública [atualização de Alexandre 

Santos de Aragão]. 2ª. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. xx. 
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existirá apartada da regulação social. Isto porque, os propósitos de efetivação dos mais diversos 

interesses públicos “são claramente econômicos, [ao mesmo tempo em que] valores sociais 

mais amplos como razoabilidade e equidade se mantêm importantes”225.  

A regulação de tais atividades, por mais que tenha como base a regulação econômica, 

jamais deve negligenciar valores consagrados pela regulação social, sendo relevante que os 

reguladores elaborem suas estratégias de modo a atender as necessidades: (i) do particular que 

oferece a utilidade, (ii) de fornecimento do serviço pelo Estado e (iii) do consumidor, que 

necessita do acesso àquela atividade. Esta relação de complementariedade traduz-se “na 

importância de equilibrar valores econômicos e sociais”226. 

Em conclusão, para os autores aqui tratados, para que fosse realizada uma efetiva 

regulação dos serviços de utilidade pública, seria “necessário, portanto, criar um órgão 

adequado, que torne as tarifas flexíveis, adaptando-as a cada caso particular, a fim de que a 

comunidade possa usufruir, mediante módico pagamento, das utilidades a ela fornecidas”227.  

Deve-se ter em mente, entretanto, que a solução dos problemas econômicos e sociais 

atrelados aos serviços de utilidade pública e serviços públicos não são triviais. Estudos mais 

sofisticados a respeito dos limites regulatórios dos serviços de utilidade pública – como, por 

exemplo, a discussão a respeito da intensidade de concorrência desejável a um setor, ou à 

necessidade de que o serviço seja atribuído à iniciativa privada por meio de contrato 

administrativo, tal qual a concessão, e não por mero ato unilateral (como ocorre nas 

autorizações) – são temas relevantes e atuais, mas carecem de estudo mais detido para que lhes 

sejam dados os devidos direcionamentos228. Isto porque, “[os] problemas econômicos que a 

                                                      
225 WINDHOLZ, Eric; HODGE, Graeme A.. Conceituando regulação social e econômica: implicações para 

agentes reguladores e para atividade regulatória atual. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 

264, p. 13-56, set. 2013. ISSN 2238-5177. Disponível em: 

<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/14076>. Acesso em: 04 nov. 2019. 

doi:http://dx.doi.org/10.12660/rda.v264.2013.14076. 
226 WINDHOLZ, Eric; HODGE, Graeme A.. Conceituando regulação social e econômica: implicações para 

agentes reguladores e para atividade regulatória atual. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 

264, p. 37. 
227 BURKINSKI, Francisco. As tarifas nas concessões de serviços de utilidade pública. Revista de Direito 

Administrativo, v. 2, n. 2, p. 893-908, 1945. p. 895. 
228 A sofisticação das discussões acerca dos serviços de utilidade pública dá margem a vários questionamentos. A 

título de exemplo, cite-se a discussão a respeito dos instrumentos de delegação, bem como a respeito da intensidade 

correta de abertura do mercado à livre iniciativa. Neste sentido, confira-se trecho de notícia publicada em 02 de 

dezembro de 2019: "A Associação Nacional das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros – Anatrip, 

entidade que tem entre associadas, a Expresso de Prata, Solimões, Xavantes e Catedral, entrou com ação no STF 

– Supremo Tribunal Federal contra a abertura de mercado das linhas rodoviárias que tem sido realizada pela ANTT 

– Agência Nacional de Transportes. (...) Segundo a Adin – Ação Direta de Inconstitucionalidade com pedido de 

medida cautelar da associação, as mais recentes normas da ANTT são baseadas nos princípios da livre 

concorrência, liberdade de preços, de itinerário e de frequência. Mas, na visão da Anatrip, a desregulamentação 

vai contra a natureza dos serviços que não deve apenas usar conceitos de mercado, já que se trata de uma prestação 

de interesse público e social". Empresas de ônibus entram com ação no STF contra abertura de mercado de 
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regulamentação dos serviços de utilidade pública suscita, defronta e se propõe resolver são de 

magnitude incalculável e, além disso, extremamente díspares”229.  

Por todas as considerações acima descritas, retiradas das doutrinas clássicas a respeito 

maneira como o Estado deve posicionar-se diante das utilidades oferecidas, extraiu-se que a 

melhor maneira de se regulá-las é por meio de entidades independentes, dotadas de 

conhecimento técnico sobre o setor em que atuam. As condições e racionalidade de criação das 

agências reguladoras, figuras que desempenham este papel na atualidade brasileira, pode ser 

encontrada no capítulo 1, que trata da revisão histórica de implementação dos serviços de 

utilidade pública no Brasil – mais especificamente, no contexto da Nova República e no 

Programa Nacional de Desestatização (“PND”). 

 

 

2.3. CONCLUSÕES PARCIAIS 

 

O segundo capítulo abordou os fundamentos doutrinários que serviram de base para a 

introdução dos serviços de utilidade pública no Brasil. Compilou-se algumas ideias de autores 

da doutrina clássica – datada dos anos de 1930 e 1940, época de maior influência da doutrina 

norte-americana das public utilities no Brasil – e contemporânea para esclarecer dois aspectos 

nodais a respeito dos serviços de utilidade pública: o que são e como o Estado deve se posicionar 

diante deles. 

A primeira parte deste capítulo foi, então, voltada à exploração das características dos 

serviços de utilidade pública, de modo a delinear seus elementos centrais. Os verbetes mais 

relacionados aos serviços de utilidade pública, categoria brasileira correspondente às public 

utilities americanas, giram em torno de expressões como: (i) importância, interesse público, 

interesse coletivo, espírito do serviço etc; (ii) iniciativa privada, agente privado, prestação 

privada, desestatização, privatização etc; e (iii) regulação, intervenção estatal indireta, 

regulamentação.  

Contudo, a conclusão mais relevante que se pode tirar deste capítulo doutrinário é a de 

que um pesquisador conseguirá encontrar muitos estudos clássicos a respeito dos serviços de 

utilidade pública, sua regulação e especificidades de seu controle, mas há um problema de 

pressuposto nestes escritos: as doutrinas clássica e contemporânea não conseguiram apontar a 

                                                      
linhas rodoviárias. Disponível em: <https://diariodotransporte.com.br/2019/12/02/empresas-de-onibus-entram-

com-acao-no-stf-contra-abertura-de-mercado-de-linhas-rodoviarias/>. Acesso em: 06 dez. 2019. 
229 PINTO, BILAC. A Regulamentação Efetiva dos Serviços de Utilidade Pública [atualização de Alexandre 

Santos de Aragão]. 2ª. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 199. 
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diferenciação do serviço de utilidade pública do conceito de serviço público. Por isto, não raro 

depara-se com uma construção jurídica que admite a existência de uma concessão de serviço 

de utilidade pública, negligenciando um aspecto central a esta terminologia: serviços de 

utilidade pública, inspirados nas public utilities norte-americanas, são atividades de titularidade 

privada, e não admitem concessão justamente pelo fato de não haver titularidade pública sobre 

o serviço. 

Conclui-se, portanto, que a doutrina não conseguiu construir um conceito único sobre o 

serviço de utilidade pública. Ela perpassa, eventualmente, pela teorização da existência de uma 

atividade privada sujeita a autorizações e regulação estatal, mas não consegue diferenciá-la, de 

maneira definitiva, dos serviços públicos, o que gera uma profunda confusão conceitual.   

O serviço de utilidade pública é categoria a ser invocada quando uma atividade for 

aberta, por força constitucional, à iniciativa privada e, ao mesmo tempo, revestir-se de tamanho 

interesse público que o Estado sob ela passe a ter forte ingerência por meio de sua função 

regulatória. Tanto as doutrinas clássicas quanto a doutrina moderna propugnam a necessidade 

de regulação dos serviços de utilidade pública de maneira efetiva, isto é, por meio de 

reguladores independentes.  

Se o próprio contexto de implementação dos serviços de utilidade pública e os 

instrumentos por meio do qual são transpostos do plano jurídico para o mundo real estão sujeitos 

a constantes aprimoramentos, pressupõe-se que este conceito seja igualmente variável com o 

tempo.  

Pode-se inferir – não pela pura revisão bibliográfica apresentada no presente capítulo, 

mas em cotejo com a consolidação de uma construção jurídica mais recente, atenta às nuances 

históricas intrínsecas aos movimentos constitucionais das décadas de 1930 e 1940 –, que os 

serviços de utilidade pública são atividades que não gozam de titularidade estatal (aspecto nodal 

que os difere dos serviços públicos); revestem-se de relevante interesse público; e, são reguladas 

pelo Estado.  

De maneira diversa, tem-se que os serviços públicos se configuram como atividades às 

quais o Estado impõe certos limites, como por exemplo, o dever de prestação a um módico 

preço, sob justa remuneração ao concessionário, de modo que sejam atendidos os requisitos de 

continuidade e qualidade do serviço – atributos muitas vezes tratados pela doutrina como se de 

serviço de utilidade pública fossem. 

O serviço de utilidade pública foi um instituto originalmente conformado para 

solucionar um problema adstrito às contingências históricas dos anos 30 e 40, podendo-se 

reconhecer que esta terminologia foi aplicada de maneira bastante ampla, podendo abarcar uma 
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série de atividades e setores distintos. Ao supor a manutenção desta construção jurídica em 

tempos futuros – a exemplo do que se pretendeu fazer com a internet e o serviço de transporte 

individual de passageiros –, pode-se suscitar que, com a evolução da tecnologia e das 

necessidades econômicas individuais a cada atividade, é possível que o estudo dos serviços de 

utilidade pública enfrente, permanentemente, novos desafios regulatórios.  

Como visto, a necessidade de regulação foi um aspecto muito contemplado nos escritos 

clássicos brasileiros sobre serviço de utilidade pública, onde destacam-se as obras de Francisco 

Campos e Bilac Pinto. Com efeito, esta constatação se mantém na contemporaneidade, cenário 

em que o Brasil se utiliza das agências reguladoras para exercer a função regulatória sobre 

setores de serviços públicos e serviços de utilidade pública.  

Aparentemente, para suavizar a manifestação do anseio estatal pelo abandono da dita 

“rígida” regulação contratual pela regulação dos serviços, o regime constitucional e a doutrina 

que lhe interpretava não investiram esforços para sanar a confusão conceitual existente entre os 

serviços públicos e os serviços de utilidade pública, sendo que estes últimos acabaram se 

conformando como uma estratégia intermediária entre o reconhecimento de atividades privadas 

livremente exercidas e a estatização. 
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3. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA NA ATIVIDADE NORMATIVA BRASILEIRA 

 

 

3.1. ASPECTOS FORMAIS: A INSERÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA NA ATIVIDADE 

NORMATIVA BRASILEIRA 

 

O terceiro capítulo deste trabalho se propõe a investigar como foi refletida, na atividade 

normativa federal brasileira, a existência dos serviços de utilidade pública. Pretende-se 

esclarecer se o legislador federal fornece um conceito de serviço de utilidade pública e, se o 

fizer, em que termos conceitua esta terminologia adotada de maneira tão pouco precisa na 

história e doutrina brasileiras. Para padronizar a análise, elegeu-se as normas federais como 

fonte de consulta, muito embora se saiba que, em decorrência da função regulatória incidente 

sobre estas atividades, notadamente no bojo das “recém criadas”230 agências reguladoras, a 

maioria das normas atuais aplicáveis aos setores de serviços de utilidade pública estejam 

situadas no âmbito da atividade normativa das próprias agências231.  

Para proceder às análises presentes neste capítulo foram estudados, ao todo, 216 

(duzentos e dezesseis) atos normativos232 extraídos de uma pesquisa livre sobre “serviço(s) de 

utilidade pública”, extraída das Bases de Dados do Congresso Nacional233 que potencialmente 

versam sobre os serviços de utilidade pública, editados durante os períodos históricos do 

Império, República Velha, Era Vargas e República Populista, Governo Militar e Nova 

República. Este estudo buscou contemplar tanto (i) os aspectos formais das normas editadas; 

bem como (ii) os aspectos materiais, de natureza mais conceitual, relacionados à categoria dos 

serviços de utilidade pública. 

 

 

3.1.1. PERÍODOS HISTÓRICOS DE MAIOR EDIÇÃO DAS NORMAS 

 

A frequência de edição das dos atos extraídoa na pesquisa literal sobre “serviços de 

utilidade pública” pode ser representada nos períodos históricos da seguinte maneira: 2,3% 

foram editadas no período do Império; 2,8% na República Velha; 41% na Era Vargas; 43,3% 

                                                      
230 Fala-se em “recém-criadas” sob o ponto de vista do período histórico aqui estudado, que compreende quase 

200 (duzentos) anos de história. 
231 Entretanto, uma pesquisa completa, deste porte, careceria de um ferramental mais complexo do que o disponível 

para esta dissertação de mestrado. 
232 Listados no Anexo I (Dados disponibilizados: Norma, Ano de edição, Período histórico de edição, Ementa). 
233 As informações completas sobre esta pesquisa estão disponíveis no capítulo inicial, “Metodologia”. 
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na República Populista; 4,6% no Governo Militar e 6% na Nova República. Tais valores são 

refletidos, em números absolutos, na forma da Figura abaixo: 

 

 
Figura 6 – Normas federais que supostamente versam sobre serviços de utilidade pública, por período 

histórico 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Apesar da aparente predominância das normas sobre serviços de utilidade pública entre 

a Era Vargas e a República Populista, para melhor analisar a produção das normas nos períodos 

listados, é mais adequado calcular uma média da produção normativa, por ano, já que os 

períodos históricos não são divididos de forma regular, cuja duração pode variar de 15 (quinze) 

a 67 (sessenta e sete) anos, como disposto na Tabela abaixo: 

 

Período histórico 

Tempo de duração do 

período histórico  

(em anos) 

Número de normas 

editadas 

Média de normas editadas 

por ano 

Império 67 5 0,07 

República Velha 41 6 0,15 

Era Vargas 15 89 5,93 

República Populista 19 94 4,95 

Governo Militar 21 10 0,48 

Nova República 35 13 0,37 

Tabela 2 - Média anual de edição de normas sobre eventuais serviços de utilidade pública, por período 

histórico.  

Fonte: Elaboração própria. 

 

Conforme se depreende da Tabela, cujos resultados são expostos na Figura a seguir, os 

dados apresentados continuam a demonstrar uma intensa atividade normativa voltada à 
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instituição ou regulação dos serviços de utilidade pública na Era Vargas e na República 

Populista, pois nos meros 34 (trinta e quatro) anos de vigência destes períodos, tais atividades 

foram intensamente normatizadas (correspondendo, como dito, a 84,3% da produção normativa 

total):  

 

 

Figura 7 – Média anual de normas que supostamente versam sobre serviços de utilidade pública, por 

período histórico 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Esta média de aproximadamente 5 (cinco) normas anuais sobre os serviços de utilidade 

pública tem explicação na orientação política do Brasil, entre os anos de 1930 e 1964. 

Relevantes influxos da doutrina das public utilities norte-americanas, marcadas pela regulação 

estatal sobre atividades desenvolvidas pela iniciativa privada, com vistas à consecução de 

interesses públicos – o já mencionado “concurso de particulares para a consecução de atividades 

coletivas”234.  

Coincide com os períodos históricos de maior edição das normas sobre serviços de 

utilidade pública e serviços públicos as condições constitucionais criadas para que tal tipo de 

atividade se desenvolvesse. 

 

                                                      
234 Denominação utilizada por Floriano de Azevedo Marques Neto. In. MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. 

Concessões. Belo Horizonte: Fórum, 2016. 
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Figura 8 – Edição de normas que supostamente versam sobre serviços de utilidade pública, por 

Constituição vigente 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A Constituição de 1934235, bem como as Cartas de 1937236 e 1946237, já previa a 

competência privativa da União para “explorar ou dar em concessão os serviços de telégrafos, 

radiocomunicação e navegação aérea, inclusive as instalações de pouso, bem como as vias-

férreas que liguem diretamente portos marítimos a fronteiras nacionais, ou transponham os 

limites de um Estado”.  

Tudo isto se deu numa conjuntura de intensa modernização econômica e burocrática do 

país. O centro da economia deixava de ser agrário e passava a ser ocupado pela indústria, 

estratégia que foi uma consequência da política desenvolvimentista de Getúlio Vargas e da 

desconstrução do coronelismo pela ascensão dos grupos sociais que apoiavam o novo 

presidente, compostos por uma oligarquia industrial, militar e de banqueiros. 

Neste primeiro impulso de industrialização do Brasil, importantes empresas da indústria 

nacional foram criadas, sendo algumas estatais, outras, privadas. Dentre as estatais, destaca-se 

a criação da Companhia Siderúrgica Nacional (1940), da Companhia Vale do Rio Doce (1942), 

da Fábrica Nacional de Motores (1943), da Hidrelétrica do Vale do São Francisco (1945), da 

Petrobras (1953) etc. 

                                                      
235 Art. 5º, Constituição de 1934. BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 16 de 

julho de 1934. Brasília, DF: Presidência da República, 1934. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm>. Acesso em: 08 jun. 2019. 
236 Art. 15, Constituição de 1937. BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 10 de 

novembro de 1937. Brasília, DF: Presidência da República, 1937. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao37.htm>. Acesso em: 08 jun. 2019. 
237 Art. 15, Constituição de 1946, art. 15. BRASIL. Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 18 de setembro 

de 1946. Brasília, DF: Presidência da República, 1946. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm>. Acesso em: 08 jun. 2019. 
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Este modelo, embora autoritário e centrado no papel do Estado, foi contemporâneo à 

absorção de influências dos Estados Unidos da América sobre o modelo das public utilities, que 

em muito valorizava a força privada como uma potencialidade ao oferecimento de utilidades e 

desenvolvimento de setores econômicos. Contudo, o intuito estatal, ao permitir a intensificação 

da participação privada na prestação de tais atividades, por diversas vezes, não foi de 

liberalização.  

A exemplo do registro empírico das normas editadas durante a Era Vargas e a República 

Populista, estes momentos foram uma tentativa de o Estado aumentar o seu controle sobre os 

setores, juntamente à estratégia de nacionalização. Os serviços de utilidade pública emergiram 

como uma estratégia intermediária entre o reconhecimento de atividades privadas livremente 

exercidas e a estatização, coexistindo – e não se diferenciando, em teorização – dos serviços 

públicos. Pode-se inferir, portanto, que é provável que grande parte das normas editadas durante 

este recorte temporal versaram sobre serviços de utilidade pública, mas outras tantas que 

tratavam de serviços públicos constam desse levantamento realizado nos repositórios do 

Congresso Nacional. 

 

 

3.1.2. SETORES NORMATIZADOS 

 

Um esforço de pesquisa relevante foi o de agregação das normas em categorias que 

correspondessem a setores econômicos. Notadamente os de energia, infraestrutura urbana, 

mineração, telecomunicações e transporte, cuja incidência é representada, em números 

absolutos, na Figura abaixo:  

 

 
Figura 9 – Normas extraídas como “de serviços de utilidade pública”, em números absolutos, por setor 

regulado 

Fonte: Elaboração própria. 
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 Observa-se uma concentração das normas do Banco de Dados nos setores de energia, 

transporte e telecomunicações, tão necessários aos processos de industrialização brasileiros. Os 

setores elétrico e transporte, que ocupam posição de destaque na atividade normativa federal, 

têm razão de sê-lo, pois “o fornecimento de serviços essenciais de infraestrutura retém um 

importante componente de interesse público (...) devido à sua importância universal para outros 

negócios e para todos os lares”238. 

 Conformam-se como infraestruturas essenciais à instalação e aprimoramento de vários 

setores no Brasil, razão pela qual devem ter sido tão intensamente normatizadas. Entre a Era 

Vargas e a República Populista, 169 (cento e sessenta e nove) das 216 (duzentas e dezesseis) 

normas versavam sobre o setor de energia.  

 Estas são, em 95,3% dos casos, atos de consentimento aplicáveis numa dimensão 

individual. Isto é, pela leitura destes instrumentos, percebe-se que o Poder Público “concede” a 

um particular ou empresa privada a possibilidade de explorar um recurso público para produzir 

energia. Somente em 4,7% dos casos das normas extraídas nesta pesquisa é que o Estado 

efetivamente criou alguma regra jurídica genérica incidente sobre o setor. 

 Pela leitura de cada uma das 169 (cento e sessenta e nove) ementas das normas 

concernentes à produção de energia, pode-se depreender que a preocupação central era, 

independente da matriz energética de que se estivesse tratando239, garantir que tais fontes 

fossem voltadas, em parte, para a alimentação de diversos serviços de utilidade pública. 

Confira-se abaixo alguns exemplos: 

 

Norma Trechos em destaque 

Decreto 426 de 

12/11/1935 

“O aproveitamento destina-se á producção, transmissão e distribuição 

de energia hydro-electrica para serviços publicos federaes, estaduaes e 

municipaes, para serviços de utilidade publica e para o commercio de 

energia no municipio de Nova Friburgo, no Estado do Rio de Janeiro”. 

                                                      
238 NESTOR, Stilpon; MAHBOOBI, Ladan. Privatização de serviços públicos: a experiência da OCDE. In: 

PINHEIRO, Armando Castelar; FUKASAKU, Kiichiro (Ed.). A privatização no Brasil: o caso dos serviços de 

utilidade pública. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2000. p. 139. 
239 Dentre as normas analisadas, 1 (uma) delas versou sobre o setor de petróleo e as 168 (cento e sessenta e oito) 

restantes sobre a geração de energia hidrelétrica. 
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Decreto-Lei 395 

de 29/04/1938 

“Considerando que o petróleo refinado constitue a fonte principal de 

energia para a realização do transporte, especialmente aéreo e 

rodoviário, serviço de utilidade pública nacional, indispensável à defesa 

militar e econômica do país”; 

“Fica declarado de utilidade pública o abastecimento nacional de 

petróleo.” 

Decreto 30.608 

de 06/03/1952 

“É outorgada concessão a Belenda & Companhia Limitada, com sede 

nesta Capital para distribuir energia elétrica destinada aos serviços 

públicos, serviços de utilidade pública e comércio de energia, no distrito 

de Centenário do Sul, Município de Jaguapitã, Estado do Paraná.” 

Tabela 3 - Exemplos de normas extraídas como “de serviços de utilidade pública”, aplicáveis ao setor 

de geração de energia 

Fonte: Elaboração própria. 

  

  No mais intenso período de industrialização brasileira, a energia e transporte o 

foram setores essenciais ao desenvolvimento de todos os outros. Sem a energia necessária ao 

funcionamento das indústrias e sem os transportes necessários ao acesso à matéria prima e 

escoamento das produções industriais – além das diversas possibilidades de seus usos pelos 

cidadãos individualmente considerados –, o Brasil não teria conseguido se industrializar tão 

intensamente.  

 À frente das normas aplicáveis a todo o território nacional (22,7%), o Sudeste foi a 

região que editou mais normas que integram o Banco de Dados (46,3%). Isto se deve, 

provavelmente, ao reaproveitamento da estrutura já consolidada pela economia cafeeira do país, 

posteriormente aprimorada pela industrialização local, que emergiu como uma alternativa ao 

enfraquecimento das potencialidades do mercado externo, pelas razões narradas no capítulo 1. 

Isto é, “graças às estruturas de transporte e comunicação existentes e também ao maior poderio 

político e econômico das elites do eixo São Paulo-Rio de Janeiro, a maior parte das indústrias 

ergueu-se nessa região”240. Pode-se inferir, de acordo com os dados demonstrados nesta 

pesquisa empírica, que as normas levantadas refletem a concentração industrial brasileira na 

região Sudeste. 

A retração na edição destas normas na Nova República, entretanto, é um ponto de 

atenção. Os dados aqui expostos não levam à conclusão de que os setores ora normatizados 

entre 1930 e 1964 reduziram suas atividades daquele tempo até hoje. Atualmente, a maior parte 

das normas incidentes sobre setores como energia, infraestrutura urbana, mineração, 

                                                      
240 Concentração e desconcentração industrial no Brasil. Disponível em: 

<https://brasilescola.uol.com.br/brasil/concentracao-desconcentracao-industrial-no-brasil.htm>. Acesso em: 08 

nov. 2019.  
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telecomunicações e transporte estão a cargo de agências reguladoras241.  

Estas autarquias especiais fazem uso de seu poder normativo e descentralizam, assim, 

parte da atividade normativa estatal que anteriormente era realizada diretamente pelo Poder 

Público – por isto, as normas referentes aos setores regulados pelas 11 (onze) agências não são 

identificadas na presente pesquisa, que se restringiu à análise de normas federais extraídas dos 

sites da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.  

 

 

3.1.3. INSTRUMENTOS DOMINANTES E PROTAGONISMO DO PODER EXECUTIVO 

 

O levantamento das espécies normativas242 mais frequentemente utilizadas para 

disciplinar o que o legislador entende por “serviços de utilidade pública” apresenta uma 

predominância da figura dos “Decretos” (incidência de 86,1%), seguido das “Leis” (6,9%) e, 

imediatamente, dos “Decretos-Lei” (6,5%) e dos “Decretos-Legislativos” (0,5%).  

Não obstante o instrumento Decreto ter sido largamente utilizado pelo Poder Executivo 

em todos os períodos históricos, seria preciso realizar uma análise pormenorizada da 

competência que dá fundamento à iniciativa para a edição de cada norma analisada a fim de 

que se possa afirmar, com segurança, de qual dos Poderes foram emanados a maioria dos atos 

normativos. 

Este estudo se comprometeu, entretanto, a realizar um levantamento mais conciso a 

respeito do Poder responsável pela edição da norma. Trata-se de análise que se mostrará apta a 

investigar a ideia de que talvez não haja uma gama de elementos orgânicos que caracterizem as 

atividades passíveis de se tornarem serviços de utilidade pública. Do contrário, parece haver 

uma certa escolha política no ato de consagração de uma atividade econômica à categoria dos 

serviços de utilidade pública, como explorado nos capítulos 1 e 2.  

Com efeito, depreende-se da leitura das normas a partir dos substratos da doutrina 

clássica, que a categorização de uma atividade como serviço de utilidade pública, espécie 

relativamente obscura em termos que clareza conceitual, e que aparenta ser residual e situada 

entre os serviços públicos e as atividades econômicas, perpasse por uma certa dose de escolha 

                                                      
241 Agência Nacional de Aviação Civil (“ANAC”), Agência Nacional de Telecomunicações (“ANATEL”), 

Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”), Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

(“ANP”), Agência Nacional de Saúde Suplementar (“ANS”), Agência Nacional de Transportes Aquaviários 

(“ANTAQ”), Agência Nacional do Cinema (“ANCINE”). Agência Nacional de Transporte Terrestres (“ANTT”), 

Agência Nacional de Águas (“ANA”), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (“ANVISA”) e Agência Nacional 

de Mineração (“ANM”). 
242 Aqui, reproduzida na literalidade do que se extraiu das normas. 
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política (isto é, do Poder Executivo e/ou Legislativo).  

Esta decisão manifestar-se-ia no momento em que o Poder Público optasse por 

categorizar uma atividade como (i) serviço público, de titularidade estatal e de cuja prestação 

será o Poder Público incumbido ou concederá sua prestação ao agente privado; ou (ii) como 

serviço de utilidade pública, sob o qual deverá exercer mera intervenção indireta, no exercício 

da função regulatória. Pelos fundamentos fornecidos pela doutrina norte-americana das public 

utilities, a diferença crucial estaria na titularidade, que é pública nos serviços públicos e privada 

nos serviços de utilidade pública. 

É possível inferir que 89,8% de toda a produção normativa aqui estudada adveio do 

Poder Executivo, enquanto do Poder Legislativo emanaram 7,4% das normas. Em 2,8% dos 

casos das normas que compõem o universo de análise (isto é, 6 (seis) normas), não se foi 

possível precisar quem foi o Poder responsável por sua edição. 

Quando se fala em “escolha política” no ato que elevaria uma atividade privada à 

categoria de serviço de utilidade pública (submetendo-a a maior intervenção estatal), não se 

pretende distinguir o papel do Poder Executivo ou do Legislativo. Entretanto, pela análise das 

normas extraídas nesta pesquisa, há, em âmbito federal e durante toda a história brasileira, uma 

presença muito marcante do Poder Executivo, o que talvez seja explicado, em parte, pelos fatos 

políticos decorridos entre 1930 e 1964. 

A conjugação desta variável política com o teor do comando jurídico emanado permite, 

ainda, a realização de uma análise complementar: não necessariamente a espécie normativa, 

nem mesmo o seu teor (se ato de consentimento ou normativo) determinam, necessariamente, 

quem foi o Poder responsável por sua edição. Em palavras mais simples, isto significa que não 

necessariamente um comando legal fruto de uma Lei, será de competência do Poder Legislativo, 

tampouco se pode presumir que um ato de consentimento emanado por um Decreto será, 

necessariamente, editado pelo Poder Executivo. 

Observe-se, ainda, que em se tratando os serviços de utilidade pública, é de se esperar 

que a maioria dos atos normativos a seu respeito não emanem do Congresso Nacional: grande 

parte da normatização sobre setores regulados será desenvolvida no bojo de entidades 

independentes, tais como as agências reguladoras, que têm poder normativo próprio. Os atos de 

consentimento, de igual modo, hoje se concentram no bojo da atividade das agências, mas 

durante muitos períodos históricos anteriores à Nova República e suas mudanças institucionais, 

imperava a noção de “privilégio”, quase sempre livremente outorgado pelo Poder Executivo ao 

agente interessado e dissociado de qualquer processo competitivo para a escolha do particular 

autorizado à sua prestação. 
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Em 80,6% das normas editadas, pode-se extrair um teor análogo ao de um ato de 

consentimento, que institui um serviço; enquanto nos 19,4% residuais, verifica-se um caráter 

de ato normativo, que institui regra genérica sobre a atividade ou setor.  

O gráfico abaixo ilustra estas situações, que descrevem uma participação mais ativa do 

Poder Executivo tanto na edição de atos normativos quanto de consentimento – sendo, estes 

últimos, maioria (165 (cento e sessenta e cinco), dentre as 210 (duzentas e dez) normas a 

respeito das quais se pôde identificar o Poder responsável por sua edição): 

 

 
Figura 10 – Teor do comando jurídico emanado, por Poder responsável pela edição da norma 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O Poder Executivo costuma editar atos que normatizam serviços (atos normativos) e, 

também, atos que instituem serviços (atos de consentimento), por meio dos quais “autorizam” 

os particulares a prestação daquele serviço. Note-se que esta segunda hipótese pode refletir 

tanto os serviços de utilidade pública quanto os serviços públicos concedidos.  

O Poder Legislativo também apresentou os dois tipos de atos (normativos e de 

consentimento), mas sua atuação predominante é a de instituir regramentos mais genéricos 

sobre a atividade, sobre o seu setor de atuação ou, até mesmo, sobre todas as atividades 

pertencentes a esta categoria jurídica. Isto porque, “a regulamentação das utilidades públicas é 

atividade essencialmente legislativa. Efetivamente assim acontece”243. Muito provavelmente se 

encontrará explicações para esta divisão de competências nas Constituições de cada época. 

 Neste sentido, outra variável que merece análise conjunta ao teor do comando jurídico 

emanado é a extensão de aplicação da norma, que pode ser (i) individual, nos casos em que a 

                                                      
243 BURKINSKI, Francisco. As tarifas nas concessões de serviços de utilidade pública. Revista de Direito 

Administrativo, v. 2, n. 2, p. 893-908, 1945. 
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norma incida sobre um único evento ou pessoa (física ou jurídica) especificamente 

considerados; (ii) setorial, nos casos em que a norma incida sobre todo um setor; (iii) geral, nos 

casos em que a norma incida sobre o regime jurídico como um todo, extrapolando os limites 

setoriais e não se destinando a uma evento em específico. A Figura abaixo ilustra a extensão de 

aplicação mais comum aos atos normativos e de consentimento:  

 

 
 

Figura 11 – Extensão de aplicação da norma, pelo teor jurídico do comando emanado 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Percebe-se que os atos de consentimento são os mais comuns, com a incidência de 174 

(cento e setenta e quatro) normas no total, ao passo que os atos normativos aparecem 41 

(quarenta e uma) vezes. Nestes atos de consentimento predomina largamente a extensão 

individual de aplicação, normalmente por meio de concessão de serviço público. 

Esta extensão da aplicação das normas também varia muito: 80,8% das normas que são 

atos de consentimento têm extensão individual de aplicação (ou seja, trata-se dos casos nos 

quais o Poder Público autoriza alguém, em específico, a prestação de um serviço de utilidade 

pública ou concede um serviço público). Já na categoria dos atos normativos, 1,7% das normas 

são de extensão individual de aplicação. Para este tipo de norma, que cria comandos jurídicos 

a serem aplicados indistintamente a um grupo de atividades (“setores”) ou, transversalmente, a 

vários setores (“geral”), 49,15% das normas corresponde a uma aplicação setorial, e os outros 

49,15% a uma aplicação geral.  
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3.2.  ASPECTOS MATERIAIS: O SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA COMO UMA SOLUÇÃO PARA O 

PODER PÚBLICO 

 

Pela análise das normas extraídas do Banco de Dados, pode-se perceber que o Poder 

Público fez uso da expressão “serviços de utilidade pública” nos mais diversos períodos 

históricos, nos quais esta nomenclatura foi aplicada para categorizar atividades das mais 

distintas, como: o abastecimento nacional de petróleo; o transporte individual de passageiros 

(táxi); o transporte marítimo, fluvial, lacustre, ferroviário, rodoviário; a política nacional de 

navegação e marinha mercantes; serviços portuários; a navegação aérea; os serviços 

telegráficos, radiotelegráficos e telefônicos; a radiodifusão comunitária integrada aos serviços 

da defesa civil; o aproveitamento de energia hidráulica para produção de energia elétrica; o 

serviço de gás, água, luz, força ou calor; e o serviço meteorológico. Percebe-se que, neste 

mesmo grupo, são abarcados serviços públicos e de utilidades públicas, sem qualquer dinstinção 

nas normas. 

Especificamente no que se refere aos serviços de utilidade pública, indaga-se, se um 

grupo que possa comportar atividades tão distintas deva ser, de fato, uma categoria jurídica. 

Isto porque, como mencionado anteriormente, todo esforço classificatório só faz sentido quando 

se procura reduzir elementos a uma “noção mínima comum”, que possa ser aplicável a todos os 

exemplares da categoria em questão. 

Ao supor que a expressão “serviço de utilidade pública” sirva para caracterizar um tipo 

específico de atividade que compartilha características semelhantes, relevante explorar seus 

atributos caracterizadores. A investigação sobre as características dos serviço de utilidade 

pública tem o condão de estabelecer os fundamentos para que estudos complementares possam 

ser realizados.  

Tanto a história, quanto a doutrina e a análise dos aspectos formais relacionados à edição 

de normas permitem que avanços sejam feitos neste sentido, mas não exaurem a questão ao 

chegar a uma caracterização plena a respeito do que seja, de fato, um serviço de utilidade 

pública.  

 

 

3.2.1. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA COMO UM VÉU DE PROTEÇÃO 

 

Percebe-se, de antemão, que o serviço de utilidade pública é uma terminologia que 

comporta uma vasta gama de atividades, dentre as quais não aparenta haver um plexo de 
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elementos orgânicos que, quando presentes na atividade, permitam que esta seja 

automaticamente elevada à categoria de serviço de utilidade pública. O único elemento que 

esteve, indistintamente, presente em todas estas atividades foi o interesse público, 

consubstanciado pela necessidade de que a utilidade em questão fosse, dentro das limitações da 

época, disponibilizada e fruída pela sociedade. O interesse público não é, entretanto, elemento 

suficiente à caracterização de uma eventual categoria jurídica, posto que é elemento central ao 

próprio Direito Administrativo. 

Nos Estados Unidos da América, as public utilities não correspondem, em sua 

substância, a classe ou categoria fechada de negócios que possam ser afetados por um interesse 

público244. Deve-se analisar no caso concreto se há, ou não, algum interesse público intrínseco 

ao oferecimento da utilidade à população. 

Pela análise dos aspectos formais relacionados às normas que compõem o Banco de 

Dados apresentado neste capítulo, bem como das nuances históricas e doutrinárias que 

circundam a introdução deste conceito na história brasileira, chegou-se a uma conclusão. Um 

serviço será categorizado como de utilidade pública quando nele estiverem presentes dois 

elementos: o interesse público e a titularidade privada das atividades, que se sujeitam à 

regulação estatal. 

Estes elementos significam, portanto, que a categoria aqui estudada reflete uma 

possibilidade classificatória de atividades econômicas que não sejam de titularidade estatal; que 

tenham papel relevante na vida social; e sobre a qual o Estado deva exercer supervisão indireta 

por meio da regulação245. 

Quando uma norma institui um serviço de utilidade pública, o legislador (aqui, 

amplamente considerado, referindo-se à capacidade de os Poderes Executivo e Legislativo 

editarem normas) está, de fato, revestindo-a com uma espécie de “véu de proteção”, 

consagrando-a a muito mais do que uma atividade econômica sujeita, por exemplo, a uma 

regulação setorial, sobre as quais o Poder Público pode garantir certas prerrogativas (sob o 

ponto de vista dos administrados) e obrigações (do ponto de vista do particular que o 

                                                      
244 “There is no closed class or category of businesses affected with a public interest, and the function of courts in 

the application of the Fifth and Fourteenth Amendments is to determine in each case whether circumstances 

vindicate the challenged regulation as a reasonable exertion of governmental authority or condemn it as arbitrary 

or discriminatory. P. 291 U. S. 536.”. Nebbia v. New York, 291 U.S. 502 (1934). Disponível em: 

<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/291/502/>. Acesso em: 05 dez. 2019. 
245 Como visto no segundo capítulo, os serviços de utilidade pública têm sido tratados, neste trabalho, como 

atividades que não gozam de titularidade estatal, abertas à prestação pela iniciativa privada; revestidas de relevante 

interesse público; e, portanto, reguladas pelo Estado. Configuram-se como atividades econômicas reguladas, às 

quais a regulação setorial impõe certos limites à execução em razão do interesse público a elas atreladas, como por 

exemplo, o dever de prestação a um módico preço, sob justa remuneração ao concessionário, de modo que sejam 

atendidos os requisitos de continuidade e qualidade do serviço. 
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implementa), com vistas a garantir a disponibilidade e qualidade dos serviços. Diferentemente 

dos serviços públicos, não há controle de preço ou necessidade de manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro da relação contratual.  

Pelo confronto do objeto normatizado, identificado a partir da leitura das ementas das 

normas, com os excertos em que a expressão “serviço(s) de utilidade pública” estava 

literalmente presente, observou-se que em 10,6% dos casos o serviço de utilidade pública era 

acessório ao objeto da norma, mas, ainda, sim, tinha conteúdo normativo relevante: 

 

 

Figura 12 – Serviço de utilidade pública como objeto acessório ou principal nas normas 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Explica-se: conforme se pode depreender da Tabela abaixo, que contém 03 (três) 

exemplos de normas sobre serviços de utilidade pública nas quais o serviço é um objeto 

acessório, pode-se identificar em todas elas a finalidade de destinar proteção àquilo que, 

independente de setor, especificidade da atividade ou forma de prestação, for categorizado 

como um serviço de utilidade pública. 

 

Norma Ementa Trechos em destaque 

Decreto-Lei 

2.611 de 

20/09/1940 

DISPÕE SOBRE OS 

RECURSOS PARA A 

CARTEIRA DE 

CRÉDITO AGRÍCOLA E 

INDUSTRIAL DO 

BANCO DO BRASIL E 

DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

“Serão obrigatoriamente recolhidas ao Banco 

do Brasil: b) os depósitos em dinheiro para 

garantir a execução dos contratos firmados 

pelas empresas que exploram serviços de 

utilidade pública.” 
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Lei 1.807 

de 

07/01/1953 

DISPÕE SOBRE 

OPERAÇÕES DE 

CAMBIO E DA OUTRAS 

PROVIDENCIAS. 

“Para os fins da letra d do artigo 1º, 

consideram-se investimentos de especial 

interêsse para a economia nacional os que se 

destinarem: b) à instalação ou 

desenvolvimento de serviços de utilidade 

pública nos setores de energia, comunicações 

e transportes, desde que realizados dentro de 

tarifas fixadas pelo Poder Público.” 

Tabela 4 - Exemplo de normas nas quais o serviço de utilidade pública é um objeto acessório 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Se a semântica dos serviços de utilidade pública denota apenas uma modalidade 

classificatória de atividades econômicas reguladas, por que manter mais uma forma de 

denominação? Pela análise da doutrina e do Banco de Dados, após incorporação do substrato 

histórico à discussão, percebe-se tratar de um mesmo instituto. Os serviços de utilidade pública 

são atividades econômicas reguladas e não possuem critério orgânico que os caracterize. 

 

 

3.2.2. EXEMPLO DE IMPRECISÃO CONCEITUAL DOS “SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA” 

 

Uma norma do Banco de Dados que merece destaque é o Decreto-Lei nº 7.666/1945, 

editado durante a República Populista pela Presidência da República para dispor sobre os atos 

contrários à ordem moral e econômica. No que se refere à fiscalização do exercício do poder 

econômico, em seu artigo 8º, propugna:  

 
Art. 8º Não se poderão fundir, incorporar, transformar, agrupar 

de qualquer modo, ou dissolver, sem prévia autorização da 

C.A.D.E.: 

k) as empresas de eletricidade, gás, telefone e transportes urbanos 

e, em geral, os concessionários de serviços de utilidade 

pública246. 

 

 

O Decreto-Lei nº 7.666/1945, editado na vigência da Constituição de 1937, foi o 

primeiro ato normativo de orientação antitruste brasileira247, “inspirado em alguns pontos na 

                                                      
246 Art. 8º, Decreto-Lei 7.666, de 22 de junho de 1945. BRASIL. Decreto-Lei 7.666, de 22 de junho de 1945. 

Dispõe sôbre os atos contrários à ordem moral e econômica, [1945]. Disponível em: 

<http://legis.senado.leg.br/norma/532716/publicacao/15710731>. Acesso em: 12 dez. 2019. 
247 “Em 22 de junho de 1945, Agamenon assinou a primeira lei brasileira de orientação antitruste, chamada por 

seus adversários de Lei Malaia em alusão ao apelido de o Malaio dado ao ministro em virtude de suas feições 

asiáticas. O poeta Manuel Bandeira chegara a chamá-lo, satiricamente, de China Gordo. A lei antitruste criou a 

Comissão Administrativa da Defesa Econômica (CADE) e delegou poderes ao governo para expropriar qualquer 

empresa vinculada a trustes e cartéis cujos negócios fossem considerados lesivos ao interesse nacional. Na 

exposição de motivos enviada a Vargas, Agamenon afirmava que “os trustes, desorganizando a pequena indústria, 
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legislação norte-americana”248. Importa saber, para este estudo, que o Decreto-Lei proibia a 

fusão, incorporação, transformação, agrupamento ou dissolução de concessionárias de serviços 

de utilidade pública sem a prévia autorização da Comissão Administrativa de Defesa 

Econômica (“C.A.D.E.”). A C.A.D.E. foi constituída sob a forma de um órgão autônomo, com 

personalidade jurídica própria, diretamente subordinado ao Presidente da República e presidido 

pelo Ministro da Justiça e Negócios Interiores249.   

Ao passo que a doutrina clássica reconhecia a existência de serviços de utilidade pública 

nas situações de relevante interesse público, ou de restrição à concorrência pela vinculação da 

declaração de utilidade pública ao monopólio da exploração250 251, o Decreto-Lei, que possui 

dispositivo normativo relativo às concessões de serviço de utilidade pública, surgiu como uma 

maneira de coibir os atos contrários à ordem moral e econômica, tais como aqueles que 

resultassem em elevação de preço, cerceamento de liberdade econômica de concorrentes ou 

influência de mercado com vistas ao estabelecimento de monopólios252.  

O diferencial desta norma foi o emprego da expressão inédita253 “concessionários de 

                                                      
colocaram as classes médias e trabalhadoras à sombra da indigência econômica”. A aplicação dessa lei provocou 

grandes protestos de setores oposicionistas, especialmente a União Democrática Nacional (UDN), que acelerou as 

articulações para afastar Vargas do poder. Pouco depois, Agamenon elaborou a lei que punia a sonegação de 

gêneros alimentícios, pretendendo combater assim as manobras especulativas que forçavam a alta de preços de 

produtos de primeira necessidade nos períodos de extra-safra”. Agamenon Sergio de Godoi Magalhães. 

Disponível em: <http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/agamenon-sergio-de-godoi-

magalhaes>. Acesso em: 12 dez. 2019. 
248 Lei Malaia. Disponível em: <http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/lei-malaia>. 

Acesso em: 12 dez. 2019. 
249 Art. 19, Decreto-Lei 7.666, de 22 de junho de 1945. BRASIL. Decreto-Lei 7.666, de 22 de junho de 1945. 

Dispõe sôbre os atos contrários à ordem moral e econômica, [1945]. Disponível em: 

<http://legis.senado.leg.br/norma/532716/publicacao/15710731>. Acesso em: 12 dez. 2019. 
250 VERGARA, Telmo. Serviços públicos e serviços de utilidade pública. Revista de Direito Administrativo, v. 

2, n. 1, p. 381-383, 1945. p. 382. 
251 “Todavia, algumas atividades são de tamanho interesse coletivo e/ou tão sujeitas ao monopólio natural, que só 

podem ser exercidas se licenciadas pelo Estado. São as public utilities”. PINTO, BILAC. A Regulamentação 

Efetiva dos Serviços de Utilidade Pública [atual. Alexandre Santos de Aragão]. 2ª. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2002. p. 57-58. 
252 Art. 1º, I e V, Decreto-Lei 7.666, de 22 de junho de 1945: “Art. 1º Consideram-se contrários aos interêsses da 

economia nacional: 

I – os entendimentos, ajustes ou acordos entre emprêsas comerciais, industriais ou agrícolas, ou entre pessoas ou 

grupo de pessoas vinculadas a tais emprêsas ou interessadas no objeto de seus negócios, que tenham por efeito: 

a) elevar o preço de venda dos respectivos produtos; 

b) restringir, cercear ou suprimir a liberdade econômica de outras emprêsas; 

c) influenciar no mercado de modo favorável ao estabelecimento de um monopólio, ainda que regional; 

V – a incorporacão, fusão, transformação, associação ou agrupamento de emprêsas comerciais, industriais ou 

agrícolas, ou a concentração das respectivas cota, ações ou administrações nas mãos de uma emprêsa ou grupo de 

empresas ou nas mãos de uma pessoa ou grupo de pessoas, desde que de tais atos resulte ou possa resultar qualquer 

dos efeitos previstos nas alíneas a, b e c do item I.”. BRASIL. Decreto-Lei 7.666, de 22 de junho de 1945. Dispõe 

sôbre os atos contrários à ordem moral e econômica, [1945]. Disponível em: 

<http://legis.senado.leg.br/norma/532716/publicacao/15710731>. Acesso em: 12 dez. 2019. 
253 Ineditismo auferido pelos estudos até então desenvolvidos, dentre os recursos normativos e doutrinários 

explorados pela autora. 
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serviços de utilidade pública”, o que leva a um problema novo: se o serviço de utilidade pública 

é de titularidade privada e não é passível de concessão, como seria possível compatibilizar estas 

ideias antagônicas na figura da “concessão de serviço de utilidade pública”? De fato, não é 

possível compatibilizar. É um conceito conflituoso em si mesmo e decorre de uma tradução 

imprecisa do conceito de “permit”. 

A falta de denominação exata levou a concessão de serviço de utilidade pública, muitas 

vezes, a ser tratada como uma simples concessão de serviço público (categoria jurídica apartada, 

que se distingue pela titularidade estatal a ela inerente). Agravando ainda mais a imprecisão, 

sobre os serviços de utilidade pública, já em 1953, Bilac Pinto, em seus escritos, reconhecia 

que, “[a] respeito de tais atos ou contratos, a terminologia não é uniforme, sendo usuais as 

denominações de franchises, licenses, permits e consents”254.  

Isto significa que, apesar de o Brasil ter implementado os serviços de utilidade pública 

sob a influência da doutrina norte-americana (public utilities), o ordenamento jurídico não 

conseguiu fazê-lo na forma de uma denominação única. Segundo Bilac Pinto, a regulação destas 

atividades pelas comissões independentes se daria por meio da concessão de prazo 

indeterminado255, cuja característica essencial “é a eliminação do prazo de duração, podendo a 

concessionária gozar, indefinidamente, dos privilégios outorgados pelo permit256, enquanto 

bem servir “during good behavior)”257. 

Pela noção de privilégio outorgado na forma de franchise, license, permit ou consent258 

ou pela própria delegação de serviço público é que se permitia a exploração de serviçospor 

empresas no Brasil nas décadas de 1930 e 1940, que adentrou em uma onda estatizante, 

nacionalista e desenvolvimentista.  

Uma evidência desta confusão de termos jurídicos é a de que o próprio Bilac Pinto 

tratava da “concessão de serviço de utilidade pública” para retratar a realidade dos Estados 

Unidos e da “concessão de serviço público”, para o caso brasileiro. Não havia distinção precisa, 

nem mesmo para este autor clássico, para a categoria dos serviços de utilidade pública. 

O Decreto-Lei nº 7.666/1945 não vigorou por muito tempo, tendo sido revogado pelo 

                                                      
254 PINTO, Bilac. Estudos de direito público: ed. comemorativa do cinquentenário da Fundação da Revista 

Forense. Revista Forense, 1953. p. 18. 
255 PINTO, Bilac. Estudos de direito público: ed. comemorativa do cinquentenário da Fundação da Revista 

Forense. Revista Forense, 1953. p. 31 
256 O termo “concessão” acabou por ser utilizado no ordenamento jurídico brasileiro como se fosse uma tradução 

para “permit”. 
257 PINTO, Bilac. Estudos de direito público: ed. comemorativa do cinquentenário da Fundação da Revista 

Forense. Revista Forense, 1953. p. 22 
258 PINTO, Bilac. Estudos de direito público: ed. comemorativa do cinquentenário da Fundação da Revista 

Forense. Revista Forense, 1953. p. 18. 
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Decreto-Lei nº 8.167, de 09 de novembro de 1945 com o fim do Estado Novo. 

Na atualidade, em substituição à esta anedótica ideia de “concessão do serviço de 

utilidade pública” existe a figura da autorização de atividade privada (Constituição Federal de 

1988, art. 21). Esta divide espaço constitucional com a concessão de serviço público 

(Constituição Federal de 1988, art. 175), a concessão clássica.  

Estudos mais complexos a respeito dos contornos regulatórios dos serviços de utilidade 

pública – como, por exemplo, a discussão a respeito da necessidade de que o serviço seja 

atribuído à iniciativa privada por meio de contrato administrativo, tal qual a concessão, e não 

por mero ato unilateral (como ocorre nas autorizações) – são temas relevantes e atuais, mas 

carecem de estudo mais detido para que lhes sejam dados os devidos direcionamentos.  

Por ora, relevante perceber que a concessão de serviço de utilidade pública existiu no 

ordenamento jurídico brasileiro por um breve período de tempo, mas não perdurou até os 

tempos atuais sob a mesma denominação. 

 

 

 

3.3.  CONCLUSÕES PARCIAIS 

 

O capítulo 3 perpassou por toda a produção normativa federal que supostamente verse 

a respeito dos serviços de utilidade pública. Perquiriu-se as condições sob as quais se deu a 

implementação dos serviços de utilidade pública na atividade normativa brasileira e analisou-

se, em concordância com os insumos históricos do primeiro capítulo, os atos normativos 

editados durante os períodos históricos do Império, República Velha, Era Vargas e República 

Populista, Governo Militar e Nova República. 

Foram estudados 216 (duzentos e dezesseis) atos normativos federais, editados durante 

os períodos históricos do Império, República Velha, Era Vargas e República Populista, Governo 

Militar e Nova República. Os resultados da pesquisa foram expostos na forma de subcapítulos, 

onde constam algumas possíveis explicações para (i) os contornos formais das normas editadas; 

bem como (ii) a materialidade do conceito do serviço de utilidade pública e sua utilização como 

uma terminologia ainda justificável nos ordenamentos recentes. 

No que se refere aos aspectos formais analisados, com base na verificação das normas 

que compõem o Banco de Dados, as conclusões obtidas foram: 

 

a) Os serviços de utilidade pública emergiram como um “concurso de particulares 
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para a consecução de atividades coletivas”, sendo largamente utilizado, ao lado dos serviços 

públicos, durante quase 200 (duzentos) anos de história brasileira; 

b) A Era Vargas e a República Populista foram os períodos históricos de maior 

edição das normas sobre serviços (correspondendo a 84,3% da produção normativa total), com 

uma média de edição de aproximadamente 5 (cinco) normas por ano, enquanto, em todos os 

outros períodos, a média é inferior a 1 norma por ano. Esta média elevada de edição de normas 

se configura porque, à época da Era Vargas e a República Populista, a regulação dos supostos 

serviços de utilidade pública foi conjugada com iniciativas de industrialização e nacionalização 

de serviços, com vistas ao robustecimento do controle estatal sobre atividades. 

c) Os serviços de utilidade pública emergiram como uma estratégia intermediária 

entre o reconhecimento de atividades privadas livremente exercidas e a estatização, coexistindo 

– e não se diferenciando, em teorização – dos serviços públicos. Pode-se inferir, portanto, que 

grande parte das normas que compõem este Banco de Dados versam sobre serviços de utilidade 

pública, mas outras tantas que tratavam de serviços públicos também integram – erroneamente 

– este levantamento realizado nos repositórios do Congresso Nacional. 

d) As normas do Banco de Dados foram organizadas dentro dos seguintes setores: 

energia, infraestrutura urbana, mineração, telecomunicações e transporte. Entre a Era Vargas e 

a República Populista, observou-se que a maioria das normas federais editadas sobre serviços 

de utilidade pública referiam-se à energia e transporte. Verifica-se esta predominância das 

normas federais sobre o setor de energia (78,2%), justamente por ser setor fundamental à 

implementação e desenvolvimento de todos os demais serviços (notadamente num contexto 

nacionalista, desenvolvimentista e de fortalecimento à industrialização). A preocupação central, 

à época, era de que se conseguisse garantir que as fontes energéticas e os transportes fossem 

voltados, em parte, para a alimentação e manutenção de diversos serviços de utilidade pública;  

e) As normas referentes à produção de energia são, em 95,3% dos casos, atos de 

consentimento aplicáveis numa dimensão individual. Isto é, o Poder Público “concede” a um 

particular ou empresa privada a possibilidade de explorar um recurso público para produzir 

energia. Somente em 4,7% dos casos das normas extraídas nesta pesquisa é que o Estado 

efetivamente criou alguma regra jurídica genérica, incidente sobre o setor; 

f) O Sudeste foi a região que mais editou normas (46,3%), o que reflete a 

concentração industrial brasileira nesta região; 

g) Dentre as normas de serviços de utilidade pública e serviços públicos predomina 

a figura dos “Decretos” (incidência de 86,1%), seguido das “Leis” (6,9%) e, imediatamente, 
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dos “Decretos-Lei” (6,5%) e dos “Decretos-Legislativos” (0,5%), sendo que 89,8% de toda a 

produção normativa decorreu do Poder Executivo; 

h) Do Poder Legislativo emanaram 7,4% das normas. Em 2,8% dos casos (isto é, 6 

(seis) normas), não foi possível precisar quem foi o Poder responsável por sua edição. 

Atualmente, em se tratando de serviços de utilidade pública, ou seja, atividades reguladas, a 

maioria dos atos normativos a seu respeito não emanam do Congresso Nacional, mas de 

entidades independentes que exercem regulação, tais como as agências reguladoras, que têm 

poder normativo próprio; 

i) Os atos de consentimento são mais frequentes a, com a incidência de 174 (cento 

e setenta e quatro) normas no total, ao passo que os atos normativos aparecem 41 (quarenta e 

uma) vezes; e 

j) 80,8% das normas que são atos de consentimento têm extensão individual de 

aplicação (ou seja, trata-se dos casos nos quais o Poder Público permite a alguém, em 

específico, a prestação de um serviço de utilidade pública), enquanto na categoria dos atos 

normativos, 1,7% das normas são de extensão individual de aplicação. Para este tipo de norma, 

que cria comandos jurídicos a serem aplicados indistintamente a um grupo de atividades 

(“setores”) ou, transversalmente, a vários setores (“geral”), 49,15% das normas corresponde a 

uma aplicação setorial, e os outros 49,15% a uma aplicação geral. 

 

Complementarmente, no que se refere aos aspectos materiais analisados, as conclusões 

obtidas foram: 

a) O Poder Público lançou mão da categoria dos serviços de utilidade pública nos 

mais diversos períodos históricos, dentro dos quais o termo foi aplicado para categorizar 

atividades das mais distintas; 

b) História, doutrina e as próprias normas brasileiras sobre serviços de utilidade 

pública permitem que avanços sejam feitos no sentido de reunir atributos comuns a este tipo de 

atividade, mas não exaurem a questão ao chegar a um conceito único e claro; 

c) Pelos estudos doutrinários e normativos desenvolvidos, pode-se afirmar que os 

serviços de utilidade pública refletem uma categorização de atividades econômicas titularizadas 

por agentes privados que efetivam tão relevante interesse social que acabam por requerer 

regulação estatal. Contudo, nenhuma destas três dimensões de análise conseguiu definir, 

precisamente, o que é um serviço de utilidade pública; 

d) A julgar pelo que o Banco de Dados revela, tem-se que a imprecisão fático-

jurídica que permeia história e doutrina sobre os serviços de utilidade pública gerou 
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consequências também em âmbito normativo: não há definição para serviço de utilidade pública 

e nem distinção clara de seu âmbito de aplicação para o dos serviços públicos, que muitas vezes 

são, indistintamente, associados ao instituto da concessão; 

e) Por tratar-se de conceito que atravessa muitos setores da economia, que 

guardam, cada qual, suas características e regramentos próprios, adequados às circunstâncias 

de sua prestação, os verdadeiros serviços de utilidade pública devem ser regulados, 

setorialmente, de acordo com as contingências históricas e, sobretudo, as políticas; 

f) O ponto nodal do estudo dos serviços de utilidade pública está, justamente, na 

investigação dos seus regramentos acessórios, menos centrados na identificação dos elementos 

orgânicos do conceito, mas nas consequências de que uma atividade seja categorizada como 

tal; 

g) Classificar um serviço como de utilidade pública implica em revesti-lo com uma 

espécie de “véu de proteção”. O Poder Público, ao categorizar uma atividade como “serviço de 

utilidade pública”, torna imperiosa a sua regulação efetiva que, por meio de entidades 

independentes, deve garantir uma prestação disponível e adequada para os administrados;  

h) O serviço de utilidade pública não tem relevância semântica suficiente para que 

se sustente como uma categoria que já não esteja representada pelas atividades econômicas 

autorizadas. 

A principal conclusão que se pode extrair deste capítulo é a de que, como visto, muito 

embora a doutrina perpassasse pela teorização da existência de uma atividade privada de tão 

relevante interesse público que se sujeitasse à regulação estatal, não conseguiu diferenciá-la, de 

maneira definitiva, dos serviços públicos. As imprecisões terminológicas decorrentes da 

variável histórica e refletidas na doutrina foram, de igual modo, transpostas para a realidade 

normativa. O legislador não conseguiu individualizar, precisamente, o que é um serviço de 

utilidade pública e o confundiu, muitas vezes, com o serviço público, de titularidade estatal.   

 O estudo realizado demonstrou que instigar o debate acerca dos serviços de utilidade 

pública é iniciativa acadêmica de extrema importância, principalmente em tempos atuais, nos 

quais – além da atenção constante que se deve voltar a atividades que conformam, no todo ou 

em parte, como serviços de utilidade pública tradicionais, a exemplo da saúde suplementar, do 

transporte individual de passageiros, do frete de caminhoneiros, das telecomunicações, da 

energia elétrica e exploração de petróleo – começa-se a suscitar a possibilidade de inclusão de 

outras atividades nesta categoria, a exemplo das mídias sociais, cuja iminência e intensidade de 

regulação já têm fomentado longos debates no exterior. 
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 A hipótese preliminar restou confirmada, no sentido de que, a partir da doutrina e 

legislação, conseguiu-se extrair algumas características relacionadas à atividade (são atividades 

privadas reguladas pelo estado), mas não um conceito único e incontroverso, que tenha 

permitido apartá-lo, definitivamente, dos serviços públicos. Sobre esta imprecisão de conceitos, 

observou-se que há bastante confusão terminológica tanto na doutrina quanto na legislação no 

que se refere aos serviços públicos e aqueles de utilidade pública, o que aparenta ser um reflexo 

da construção histórica do tema.   

 O ponto nodal do estudo da importação, pelo Brasil, de doutrinas referentes aos 

serviços públicos ou serviços de utilidade pública é o reconhecimento de que, assim como as 

necessidades práticas da sociedade se aperfeiçoam, o mesmo deve acontecer com o direito, que 

existe para lhe ser fonte de solução. Isto porque, a percepção de relevância social do serviço 

então categorizado como serviço de utilidade pública pode mudar, bem como a escolha da 

regulação – cujos instrumentos e objetivos variam de acordo com o setor – como estratégia de 

controle de tais atividades.  

 Esta pesquisa pretendeu investigar como o jurista brasileiro tem entendido e 

empregado a terminologia dos serviços de utilidade pública. Observou-se que história, doutrina 

e legislação não trazem de maneira clara esta conceituação. Adicionalmente, incorrem, por 

vezes, no erro de confundi-lo com os próprios serviços públicos, que dos serviços de utilidade 

pública se diferem pelo critério de titularidade, que é pública no primeiro e privada no segundo. 
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CONCLUSÃO 

 

O propósito deste trabalho foi definir os atributos caracterizadores de um serviço de 

utilidade pública, nomenclatura dentro da qual o legislador brasileiro, em algum momento 

histórico, abarcou: o abastecimento nacional de petróleo; o transporte individual de passageiros 

(táxi); o transporte marítimo, fluvial, lacustre, ferroviário, rodoviário; a política nacional de 

navegação e marinha mercantes; serviços portuários; a navegação aérea; os serviços 

telegráficos, radiotelegráficos e telefônicos; a radiodifusão comunitária integrada aos serviços 

da defesa civil; o aproveitamento de energia hidráulica para produção de energia elétrica; o 

serviço de gás, água, luz, força ou calor; e o serviço meteorológico.  

Imperioso entender o porquê de realidades tão distintas terem sido simplificadas 

justamente na forma de um “serviço de utilidade pública”. Não somente a pouca literatura a 

respeito desta nomenclatura apresentou-se como uma questão, mas também a ausência de 

conceituação clara e precisa a respeito dos atributos desta atividade, que a levou, muitas vezes, 

a ser empregada como se fosse serviço público.  

Perquiriu-se o sentido do verbete por meio de um trabalho descritivo, mediante revisão 

bibliográfica e pesquisa empírica normativa para investigar as características do serviço de 

utilidade pública brasileiro.  

O capítulo de abertura contextualizou, historicamente, a relação Estado-mercado e a 

incorporação dos serviços públicos e serviços de utilidade pública à realidade brasileira, de 

modo a permitir uma melhor compreensão da utilização desta última terminologia.  

Os serviços públicos e os serviços de utilidade pública foram, muitas vezes, utilizados 

como sinônimos ou, até mesmo erroneamente, invocados para caracterizar atividades que se 

encaixariam perfeitamente na outra categoria. O instituto da concessão muitas vezes foi 

invocado e tratado como forma de execução de serviços de utilidade pública. Isto remete, de 

plano, um conflito ontológico: a existência de um serviço de utilidade pública pressupõe a 

titularidade privada da atividade, enquanto a concessão só existe quando há titularidade pública, 

independente da forma de prestação do serviço público, se direta ou por delegação. 

O estudo do conceito dos serviços de utilidade pública perpassa pela noção de “serviço 

público”, “public utility” e “serviço econômico de interesse geral”, progressivamente 

incorporados às discussões históricas para retratar, respectivamente, a absorção, pelo Brasil, 

das influências francesa, norte-americana e europeia. A partir destas motivações, traçou-se 

indiretamente um diálogo entre as necessidades brasileiras e as soluções potencialmente 

oferecidas pelas doutrinas estrangeiras acima descritas. O estudo foi organizado segundo os 



104  

seguintes períodos históricos: Império, República Velha, Era Vargas e República Populista, 

Governo Militar e Nova República. 

À época do Império (1822-1889), a França experimentava o alargamento de um instituto 

que alcançou grande centralidade naquele ordenamento e muito inspirou a experiência 

brasileira: o dos serviços públicos, que tinham papel central na Administração Pública. Estes se 

confundiam, portanto, com o próprio Estado, razão pela qual serviam como critério 

diferenciador entre o direito público e o privado.  

No Brasil Imperial, ainda muito precário em relação ao oferecimento de serviços à 

população, a vinda da família real suscitou a necessidade do desenvolvimento de uma 

infraestrutura mínima voltada aos núcleos urbanos. Os serviços prestados sob uma forma de 

privilégio eram uma resposta às demandas da própria estrutura urbana da época, que requeriam 

o emprego de novas soluções.  

D. João VI adotou medidas para desenvolver e ocupar o território, valendo-se do auxílio 

dos particulares para a implementação destas infraestruturas e serviços. D. Pedro II, o segundo 

e último imperador do Brasil, recorreu largamente ao instituto da concessão, sendo 

infraestrutura urbana e transportes os setores mais positivamente afetados à época do Império, 

onde a concessão de serviço público foi amplamente utilizada para dar corpo a uma 

racionalidade de outorga de privilégios, sem qualquer processo de competição, àqueles que o 

rei quisesse contemplar. 

Na República Velha (1889-1930), as concessões eram mantidas sob o mesmo regime 

de privilégios praticado à época do Império. O coronelismo e a economia cafeeira eram os 

responsáveis pelo desenvolvimento econômico brasileiro, num contexto em que subsistia uma 

confusão entre os interesses público e privado, e o Brasil carecia de empréstimo estrangeiro até 

mesmo para financiar a agricultura, não havendo qualquer espaço para a industrialização – e, 

por conseguinte, para a disponibilização de serviços de utilidade pública para a população. 

Infraestrutura urbana, energia e transporte foram setores desenvolvidos com vistas à 

implementação de uma mentalidade mais aberta à participação privada no Brasil. A tentativa 

de gradual abandono da prestação de utilidades pelo Estado pode ser entendida, sobretudo, pela 

limitação intrínseca à capacidade de este ator conseguir prover, de forma efetiva, serviços tão 

distintos. Começaram a surgir, portanto, as concessões ligadas a processos de concursos e 

concorrências. Como uma “segunda crise” do conceito de serviço público, destacavam-se as 

mudanças produzidas pelo movimento de liberalização da economia global, da introdução do 

regime de livre concorrência na prestação dos serviços e na redução do papel central do Estado, 

sob sua titularidade exclusiva.  
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A expectativa de alternância de poder entre paulistas e mineiros à Presidência da 

República – caracterizada pelas alianças da política do café com leite – foi interrompida pela 

assunção da chefia do “Governo Provisório” por Getúlio Vargas em 1930, iniciando as 

primeiras formas de estímulo à industrialização do país. Ainda não havia, juridicamente, uma 

distinção estruturada entre serviço público e serviço de utilidade pública. 

Durante a Era Vargas (1930-1945) e a República Populista (1945-1964), período de 

mais intensa industrialização no Brasil, diversos setores foram desenvolvidos, dentre eles os de 

energia, infraestrutura urbana, mineração, telecomunicações e transporte. O mote de 

modernização do país e a necessidade de uma grande liderança para a construção de uma nação 

forte resultaram em um robustecimento do Estado e de suas atividades (acompanhadas pela 

criação de diversas empresas estatais). 

A Era Vargas foi marcada: pelo (i) Governo Provisório (1930-1934), fase mais intensa 

de desenvolvimento da indústria e do comércio; (ii) Governo Constitucional (1934 a 1937), no 

qual foi editada a Constituição de 1934 e o Código de Águas, primeiros passos na instituição 

de uma regulação extremamente forte do Estado sobre as utilidade públicas; (iii) Estado Novo 

(1937 a 1945), quando promulgou-se a Constituição de 1937, que replica as disposições da 

Carta Constitucional anterior; além das alterações econômicas decorrentes da Segunda Guerra 

Mundial, que pugnavam pela expansão da indústria nacional brasileira. 

Tanto o Código de Águas quanto as Constituições de 1934 e 1937 buscaram inspiração 

no sistema de regulação das public utilities norte-americanas, para quem, a atribuição para o 

controle das utilidades seria feita por commissions, entidades independentes. O Brasil importou 

a lógica deste artefato jurídico para intensificar o domínio estatal (pelo governo central) sobre 

as mais diversas atividades. Regulava-se nos termos propugnados pelas public utilities, mas sob 

os comandos do Presidente da República.  

O Brasil, num momento caracterizado por um governo central forte e um capitalismo 

que atuava a serviço do mesmo, buscou influências nos Estados Unidos da América para 

solucionar problemas internos e criar uma solução que intensificasse o papel de controle do 

Poder Público sobre atividades privadas, ao passo que os serviços públicos também se 

mostravam uma solução bastante utilizada para o perquirimento de níveis cada vez mais 

avançados de industrialização. 

Nos governos militares (1969-1985) houve um forte crescimento na economia, 

reforçado por uma conjuntura internacional favorável que ajudou a criar um ambiente propício 

à atração de investimentos e à consequente guinada nos movimentos de industrialização e 

desenvolvimento de infraestruturas. As alterações constitucionais do regime militar (atos 
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institucionais (AI) e as emendas de 1967 e 1969) refletiam uma tendência central que, em vez 

de contar com a participação privada para o desenvolvimento de estruturas, passou a ser 

estatização: muitas empresas estatais surgiram nos mais diversos setores da economia. 

Se até o Governo Militar o Estado foi intervencionista e participou ativamente do 

oferecimento de comodidades aos cidadãos, com o advento da desestatização, nos anos oitenta, 

a participação dos agentes privados tornar-se-ia mais relevante. Esta tendência de estatização 

perdurou até a redemocratização (1985), quando, na década de 1980, iniciou-se um movimento 

de transferência de diversas atividades para o setor privado, como uma solução para equilibrar 

as despesas públicas, que eram elevadas demais no modelo ora vigente. 

 A aproximação da forma de oferecimento de serviços à população ao regime de 

prestação de atividade econômica foi incorporada, na prática, sem que fossem refletidas de 

forma substancial na Constituição de 1988, que implementava um Estado regulador no Brasil, 

de modo que abandonasse, gradativamente, a prestação dos serviços públicos e algumas 

atividades econômicas (noção de estado subsidiário). 

A Nova República (1985-hoje) foi marcada pelo Plano Nacional de Desestatização 

(“PND”), pela forte privatização de indústrias para fazer frente ao alto gasto estatal e pela 

criação das agências reguladoras setoriais, muitas delas responsáveis por setores marcados pela 

intensa presença de serviços de utilidade pública. 

A trajetória do instituto dos serviços de utilidade pública no Brasil acabou por absorver 

uma série de influências doutrinárias como a da França, Estados Unidos e União Europeia na 

conformação do seu modelo de Estado e do próprio Direito Público que lhe é característico. 

Pode-se identificar que, em certos momentos, estas experiências gozavam de concepções 

distintas a respeito do papel do Estado no oferecimento de facilidades aos cidadãos e na sua 

forma de interação com atores privados.  

Portanto, em matéria de oferecimento de serviços brasileiros relevantes para a 

população, percebeu-se que em alguns momentos foi interessante para o Estado que certas 

atividades fossem por ele titularizadas, sob um regime de serviço público em regime de 

prestação direta ou delegada, mas em outras situações, a titularidade privada, eventualmente 

conjugada com uma certa dose de regulação estatal (isto é, sob um regime de serviço de 

utilidade pública), conformou-se como a opção mais viável. 

Seria contraditório esperar, contudo, que o Brasil, cuja história traçou rumos tão 

distintos nos mais diversos períodos e, na qualidade de importador de doutrinas tão diversas, 

conseguisse manter uma orientação única e consistente. O ponto nodal do estudo da importação, 

pelo Brasil, de doutrinas referentes aos serviços públicos ou serviços de utilidade pública é o 
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reconhecimento de que, assim como as necessidades práticas da sociedade se aperfeiçoam, o 

mesmo deve acontecer com o direito, que existe para lhe ser fonte de solução.  

A hipótese preliminar restou confirmada, no sentido de que, a partir da doutrina e 

legislação, conseguiu-se extrair uma gama de características relacionadas à atividade (são 

atividades privadas reguladas pelo estado), mas não um conceito único e incontroverso, que 

tenha permitido apartá-lo, definitivamente, dos serviços públicos. Sobre esta imprecisão de 

conceitos, observou-se que há bastante imprecisão terminológica tanto na doutrina quanto na 

legislação, o que aparenta ser um reflexo da construção histórica do tema.  

A história faz parecer ainda mais plausível a hipótese preliminar de que não é possível 

depreender um conceito único de serviços de utilidade pública, que tenha permitido apartá-lo, 

definitivamente, dos serviços públicos. O intuito estatal, ao permitir a intensificação da 

participação privada na prestação de tais atividades, por diversas vezes, não foi de liberalização. 

Do contrário, como a exemplo da época do Estado Novo, foi uma tentativa de aumentar o 

controle sobre os setores, juntamente à estratégia de nacionalização. Pôde-se conceber, 

portanto, os serviços de utilidade pública como uma estratégia intermediária entre o 

reconhecimento de atividades privadas livremente exercidas e a estatização.  

O segundo capítulo abordou os fundamentos doutrinários que serviram de base para a 

introdução dos serviços de utilidade pública no Brasil. Compilou-se algumas ideias de autores 

da doutrina clássica – datada dos anos de 1930 e 1940, época de maior influência da doutrina 

norte-americana das public utilities no Brasil – e contemporânea para esclarecer dois aspectos 

nodais a respeito dos serviços de utilidade pública: o que são e como o Estado deve se posicionar 

diante deles. 

A primeira parte deste capítulo foi, então, voltada à exploração das características dos 

serviços de utilidade pública, de modo a delinear seus elementos centrais. Os verbetes mais 

relacionados aos serviços de utilidade pública, categoria brasileira correspondente às public 

utilities americanas, giram em torno de expressões como: (i) importância, interesse público, 

interesse coletivo, espírito do serviço etc; (ii) iniciativa privada, agente privado, prestação 

privada, desestatização, privatização etc; e (iii) regulação, intervenção estatal indireta, 

regulamentação.  

Contudo, a conclusão mais relevante que se pode tirar deste capítulo doutrinário é a de 

que um pesquisador conseguirá encontrar muitos estudos clássicos a respeito dos serviços de 

utilidade pública, sua regulação e especificidades de seu controle, mas há um problema de 

pressuposto nestes escritos: as doutrinas clássica e contemporânea não conseguiram apontar a 

diferenciação do serviço de utilidade pública do conceito de serviço público. Por isto, não raro 
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depara-se com uma construção jurídica que admita a existência de uma concessão de serviço 

de utilidade pública, negligenciando um aspecto central a esta terminologia: serviços de 

utilidade pública, inspirados nas public utilities norte-americanas, são atividades de titularidade 

privada, e não admitem concessão justamente pelo fato de não haver titularidade pública sobre 

o serviço. 

Conclui-se, portanto, que a doutrina não conseguiu construir um conceito único sobre o 

serviço de utilidade pública. Ela perpassa, eventualmente, pela teorização da existência de uma 

atividade privada sujeita a autorizações e regulação estatal, mas não consegue diferenciá-la, de 

maneira definitiva, dos serviços públicos, o que gera uma profunda confusão conceitual.   

O serviço de utilidade pública é categoria a ser invocada quando uma atividade for 

aberta, por força constitucional, à iniciativa privada e, ao mesmo tempo, revestir-se de tamanho 

interesse público que o Estado sob ela passe a ter forte ingerência por meio de sua função 

regulatória. Tanto as doutrinas clássicas quanto a doutrina moderna propugnam a necessidade 

de regulação dos serviços de utilidade pública de maneira efetiva, isto é, por meio de 

reguladores independentes.  

Se o próprio contexto de implementação dos serviços de utilidade pública e os 

instrumentos por meio do qual são transpostos do plano jurídico para o mundo real estão sujeitos 

a constantes aprimoramentos, pressupõe-se que este conceito seja igualmente variável com o 

tempo.  

Pode-se inferir – não pela pura revisão bibliográfica apresentada no presente capítulo, 

mas em cotejo com a consolidação de uma construção jurídica mais recente, atenta às nuances 

históricas intrínsecas aos movimentos constitucionais das décadas de 1930 e 1940 –, que os 

serviços de utilidade pública são atividades que não gozam de titularidade estatal (aspecto nodal 

que os difere dos serviços públicos); revestem-se de relevante interesse público; e, são reguladas 

pelo Estado.  

De maneira diversa, tem-se que os serviços públicos se configuram como atividades às 

quais o Estado impõe certos limites, como por exemplo, o dever de prestação a um módico 

preço, sob justa remuneração ao concessionário, de modo que sejam atendidos os requisitos de 

continuidade e qualidade do serviço – atributos muitas vezes tratados pela doutrina como se de 

serviço de utilidade pública fossem. 

O serviço de utilidade pública foi um instituto originalmente conformado para 

solucionar um problema adstrito às contingências históricas dos anos 30 e 40, podendo-se 

reconhecer que esta terminologia foi aplicada de maneira bastante ampla, podendo abarcar uma 

série de atividades e setores distintos. Ao supor a manutenção desta construção jurídica em 
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tempos futuros – a exemplo do que se pretendeu fazer com a internet e o serviço de transporte 

individual de passageiros –, pode-se suscitar que, com a evolução da tecnologia e das 

necessidades econômicas individuais a cada atividade, é possível que o estudo dos serviços de 

utilidade pública enfrente, permanentemente, novos desafios regulatórios.  

Como visto, a necessidade de regulação foi um aspecto muito contemplado nos escritos 

clássicos brasileiros sobre serviço de utilidade pública, onde destacam-se as obras de Francisco 

Campos e Bilac Pinto. Com efeito, esta constatação se mantém na contemporaneidade, cenário 

em que o Brasil se utiliza das agências reguladoras para exercer a função regulatória sobre 

setores de serviços públicos e serviços de utilidade pública.  

Aparentemente, para suavizar a manifestação do anseio estatal pelo abandono da dita 

“rígida” regulação contratual pela regulação dos serviços, o regime constitucional e a doutrina 

que lhe interpretava não investiram esforços para sanar a confusão conceitual existente entre os 

serviços públicos e os serviços de utilidade pública, sendo que estes últimos acabaram se 

conformando como uma estratégia intermediária entre o reconhecimento de atividades privadas 

livremente exercidas e a estatização. 

A razão que justificou o óbice à doutrina em estipular os limites do conceito pôde ser 

mais bem entendida somente por meio do estudo empírico retratado no capítulo 3, que 

perpassou por toda a produção normativa federal que supostamente verse a respeito dos serviços 

de utilidade pública. Perquiriu-se as condições sob as quais se deu a implementação dos serviços 

de utilidade pública na atividade normativa brasileira e analisou-se, em concordância com os 

insumos históricos do primeiro capítulo, os atos normativos editados durante os períodos 

históricos do Império, República Velha, Era Vargas e República Populista, Governo Militar e 

Nova República. 

Foram estudados 216 (duzentos e dezesseis) atos normativos federais, editados durante 

os períodos históricos do Império, República Velha, Era Vargas e República Populista, Governo 

Militar e Nova República. Os resultados da pesquisa foram expostos na forma de subcapítulos, 

onde constam algumas possíveis explicações para (i) os contornos formais das normas editadas; 

bem como (ii) a materialidade do conceito do serviço de utilidade pública e sua utilização como 

uma terminologia ainda justificável nos ordenamentos recentes. 

No que se refere aos aspectos formais analisados, com base na verificação das normas 

que compõem o Banco de Dados, as conclusões obtidas foram: 

 

k) Os serviços de utilidade pública emergiram como um “concurso de particulares 

para a consecução de atividades coletivas”, sendo largamente utilizado, ao lado dos serviços 
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públicos, durante quase 200 (duzentos) anos de história brasileira; 

l) A Era Vargas e a República Populista foram os períodos históricos de maior 

edição das normas sobre serviços (correspondendo a 84,3% da produção normativa total), com 

uma média de edição de aproximadamente 5 (cinco) normas por ano, enquanto, em todos os 

outros períodos, a média é inferior a 1 norma por ano. Esta média elevada de edição de normas 

se configura porque, à época da Era Vargas e a República Populista, a regulação dos supostos 

serviços de utilidade pública foi conjugada com iniciativas de industrialização e nacionalização 

de serviços, com vistas ao robustecimento do controle estatal sobre atividades. 

m) Os serviços de utilidade pública emergiram como uma estratégia intermediária 

entre o reconhecimento de atividades privadas livremente exercidas e a estatização, coexistindo 

– e não se diferenciando, em teorização – dos serviços públicos. Pode-se inferir, portanto, que 

grande parte das normas que compõem este Banco de Dados versam sobre serviços de utilidade 

pública, mas outras tantas que tratavam de serviços públicos também integram – erroneamente 

– este levantamento realizado nos repositórios do Congresso Nacional. 

n) As normas do Banco de Dados foram organizadas dentro dos seguintes setores: 

energia, infraestrutura urbana, mineração, telecomunicações e transporte. Entre a Era Vargas e 

a República Populista, observou-se que a maioria das normas federais editadas sobre serviços 

de utilidade pública referiam-se à energia e transporte. Verifica-se esta predominância das 

normas federais sobre o setor de energia (78,2%), justamente por ser setor fundamental à 

implementação e desenvolvimento de todos os demais serviços (notadamente num contexto 

nacionalista, desenvolvimentista e de fortalecimento à industrialização). A preocupação central, 

à época, era de que se conseguisse garantir que as fontes energéticas e os transportes fossem 

voltados, em parte, para a alimentação e manutenção de diversos serviços de utilidade pública;  

o) As normas referentes à produção de energia são, em 95,3% dos casos, atos de 

consentimento aplicáveis numa dimensão individual. Isto é, o Poder Público “concede” a um 

particular ou empresa privada a possibilidade de explorar um recurso público para produzir 

energia. Somente em 4,7% dos casos das normas extraídas nesta pesquisa é que o Estado 

efetivamente criou alguma regra jurídica genérica, incidente sobre o setor; 

p) O Sudeste foi a região que mais editou normas (46,3%), o que reflete a 

concentração industrial brasileira nesta região; 

q) Dentre as normas de serviços de utilidade pública e serviços públicos predomina 

a figura dos “Decretos” (incidência de 86,1%), seguido das “Leis” (6,9%) e, imediatamente, 

dos “Decretos-Lei” (6,5%) e dos “Decretos-Legislativos” (0,5%), sendo que 89,8% de toda a 

produção normativa decorreu do Poder Executivo; 
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r) Do Poder Legislativo emanaram 7,4% das normas. Em 2,8% dos casos (isto é, 6 

(seis) normas), não foi possível precisar quem foi o Poder responsável por sua edição. 

Atualmente, em se tratando de serviços de utilidade pública, ou seja, atividades reguladas, a 

maioria dos atos normativos a seu respeito não emanam do Congresso Nacional, mas de 

entidades independentes que exercem regulação, tais como as agências reguladoras, que têm 

poder normativo próprio; 

s) Os atos de consentimento são mais frequentes a, com a incidência de 174 (cento 

e setenta e quatro) normas no total, ao passo que os atos normativos aparecem 41 (quarenta e 

uma) vezes; e 

t) 80,8% das normas que são atos de consentimento têm extensão individual de 

aplicação (ou seja, trata-se dos casos nos quais o Poder Público permite a alguém, em 

específico, a prestação de um serviço de utilidade pública), enquanto na categoria dos atos 

normativos, 1,7% das normas são de extensão individual de aplicação. Para este tipo de norma, 

que cria comandos jurídicos a serem aplicados indistintamente a um grupo de atividades 

(“setores”) ou, transversalmente, a vários setores (“geral”), 49,15% das normas corresponde a 

uma aplicação setorial, e os outros 49,15% a uma aplicação geral. 

 

Complementarmente, no que se refere aos aspectos materiais analisados, as conclusões 

obtidas foram: 

i) O Poder Público lançou mão da categoria dos serviços de utilidade pública nos 

mais diversos períodos históricos, dentro dos quais o termo foi aplicado para categorizar 

atividades das mais distintas; 

j) História, doutrina e as próprias normas brasileiras sobre serviços de utilidade 

pública permitem que avanços sejam feitos no sentido de reunir atributos comuns a este tipo de 

atividade, mas não exaurem a questão ao chegar a um conceito único e claro; 

k) Pelos estudos doutrinários e normativos desenvolvidos, pode-se afirmar que os 

serviços de utilidade pública refletem uma categorização de atividades econômicas titularizadas 

por agentes privados que efetivam tão relevante interesse social que acabam por requerer 

regulação estatal. Contudo, nenhuma destas três dimensões de análise conseguiu definir, 

precisamente, o que é um serviço de utilidade pública; 

l) A julgar pelo que o Banco de Dados revela, tem-se que a imprecisão fático-

jurídica que permeia história e doutrina sobre os serviços de utilidade pública gerou 

consequências também em âmbito normativo: não há definição para serviço de utilidade pública 

e nem distinção clara de seu âmbito de aplicação para o dos serviços públicos, que muitas vezes 



112  

são, indistintamente, associados ao instituto da concessão; 

m) Por tratar-se de conceito que atravessa muitos setores da economia, que 

guardam, cada qual, suas características e regramentos próprios, adequados às circunstâncias 

de sua prestação, os verdadeiros serviços de utilidade pública devem ser regulados, 

setorialmente, de acordo com as contingências históricas e, sobretudo, as políticas; 

n) O ponto nodal do estudo dos serviços de utilidade pública está, justamente, na 

investigação dos seus regramentos acessórios, menos centrados na identificação dos elementos 

orgânicos do conceito, mas nas consequências de que uma atividade seja categorizada como 

tal; 

o) Classificar um serviço como de utilidade pública implica em revesti-lo com uma 

espécie de “véu de proteção”. O Poder Público, ao categorizar uma atividade como “serviço de 

utilidade pública”, torna imperiosa a sua regulação efetiva que, por meio de entidades 

independentes, deve garantir uma prestação disponível e adequada para os administrados;  

p) O serviço de utilidade pública não tem relevância semântica suficiente para que 

se sustente como uma categoria que já não esteja representada pelas atividades econômicas 

autorizadas. 

A principal conclusão que se pode extrair deste capítulo é a de que, como visto, muito 

embora a doutrina perpassasse pela teorização da existência de uma atividade privada de tão 

relevante interesse público que se sujeitasse à regulação estatal, não conseguiu diferenciá-la, de 

maneira definitiva, dos serviços públicos. As imprecisões terminológicas decorrentes da 

variável histórica e refletidas na doutrina foram, de igual modo, transpostas para a realidade 

normativa. O legislador não conseguiu individualizar, precisamente, o que é um serviço de 

utilidade pública e o confundiu, muitas vezes, com o serviço público, de titularidade estatal.   

 O estudo realizado demonstrou que instigar o debate acerca dos serviços de utilidade 

pública é iniciativa acadêmica de extrema importância, principalmente em tempos atuais, nos 

quais – além da atenção constante que se deve voltar a atividades que conformam, no todo ou 

em parte, como serviços de utilidade pública tradicionais, a exemplo da saúde suplementar, do 

transporte individual de passageiros, do frete de caminhoneiros, das telecomunicações, da 

energia elétrica e exploração de petróleo – começa-se a suscitar a possibilidade de inclusão de 

outras atividades nesta categoria, a exemplo das mídias sociais, cuja iminência e intensidade de 

regulação já têm fomentado longos debates no exterior. 

 A hipótese preliminar restou confirmada, no sentido de que, a partir da doutrina e 

legislação, conseguiu-se extrair algumas características relacionadas à atividade (são atividades 

privadas reguladas pelo estado), mas não um conceito único e incontroverso, que tenha 
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permitido apartá-lo, definitivamente, dos serviços públicos. Sobre esta imprecisão de conceitos, 

observou-se que há bastante confusão terminológica tanto na doutrina quanto na legislação no 

que se refere aos serviços públicos e aqueles de utilidade pública, o que aparenta ser um reflexo 

da construção histórica do tema.   

 O ponto nodal do estudo da importação, pelo Brasil, de doutrinas referentes aos 

serviços públicos ou serviços de utilidade pública é o reconhecimento de que, assim como as 

necessidades práticas da sociedade se aperfeiçoam, o mesmo deve acontecer com o direito, que 

existe para lhe ser fonte de solução. Isto porque, a percepção de relevância social do serviço 

então categorizado como serviço de utilidade pública pode mudar, bem como a escolha da 

regulação – cujos instrumentos e objetivos variam de acordo com o setor – como estratégia de 

controle de tais atividades.  

 Esta pesquisa pretendeu investigar como o jurista brasileiro tem entendido e 

empregado a terminologia dos serviços de utilidade pública. Observou-se que história, doutrina 

e legislação não trazem de maneira clara esta conceituação. Adicionalmente, incorrem, por 

vezes, no erro de confundi-lo com os próprios serviços públicos, que dos serviços de utilidade 

pública se diferem pelo critério de titularidade, que é pública no primeiro e privada no segundo. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I – NORMAS QUE COMPÕEM O BANCO DE DADOS 

 

 

Norma 
Ano de 

edição 

Período 

histórico de 

edição 

Ementa 

Decreto 21 

de janeiro de 

1817 

1817 
Império 

(1822-1889) 

CONCEDE A GUILHERME SPENSE E OUTROS 

PRIVILEGIO EXCLUSIVO PARA NAVEGAÇÃO POR 

MEIO DE EMBARCAÇÕES DE VAPOR DENTRO DO 

PORTO DESTA CIDADE 

Decreto de 6 

de março de 

1834 

1834 
Império 

(1822-1889) 

CONCEDE Á COMPANHIA DE NIETHEROY 

PRIVILEGIO EXCLUSIVO (...) PARA A 

NAVEGAÇÃO POR MEIO DE BARCOS DE VAPOR 

EM TODAS AS BAHIAS E RIOS DA PROVÍNCIA DO 

HIO DE JANEIRO 

Decreto 101, 

de 1835 
1835 

Império 

(1822-1889) 

A CHAMADA LEI OU DECRETO FEIJÓ FOI, DE 

FATO, O PRIMEIRO “PLANO FERROVIÁRIO” DO 

BRASIL, NA MEDIDA EM QUE ESTABELECIA 

NADA MENOS DO QUE TRÊS GRANDES LINHAS 

TRONCO, LIGANDO PELOS TRILHOS A CAPITAL 

DO IMPÉRIO ÀS CAPITAIS DE TRÊS PROVÍNCIAS 

DAS MAIS IMPORTANTES, COBRINDO 2.400 KM 

(EM LINHA RETA) DO LITORAL ATLÂNTICO — 

REGIÕES SUL, SUDESTE E "LESTE": DO RIO DE 

JANEIRO A SALVADOR – CAPITAL DA BAHIA, DO 

RIO DE JANEIRO A OURO PRETO – ENTÃO 

CAPITAL DE MINAS GERAIS, DO RIO DE JANEIRO 

A PORTO ALEGRE – CAPITAL DO RIO GRANDE DO 

SUL 

Decreto 641, 

de 1852 
1852 

Império 

(1822-1889) 

AUTORISA O GOVERNO PARA CONCEDER A 

HUMA OU MAIS COMPANHIAS A CONSTRUCÇÃO 

TOTAL OU PARCIAL DE HUM CMINHO DE FERRO 

QUE, PARTINDO DO MUNICIPIO DA CÔRTE, VÁ 

TERMINAR NOS PONTOS DAS PROVINCIAS DE 

MINAS GERAES E S. PAULO, QUE MAIS 

CONVENIENTES FOREM. 

Lei 48, de 

1880 
1880 

Império 

(1822-1889) 

AUTORIZA O GOVERNO A CONTRATAR COM 

JULIO MARTIN, OU COM QUEM MELHORES 

CONDIÇÕES OFERECER, A CONSTRUÇÃO DE UM 

VIADUTO COMUNICANDO O BAIRRO DO CHÁ NA 

CAPITAL, COM A RUA DIREITA 

Decreto 

6.828 de 

16/01/1908 

1908 

República 

Velha (1889-

1930) 

CONCEDE AUTORIZAÇÃO À "PARÁ PUBLIC 

WORKS COMPANY, LIMITED", PARA FUNCIONAR 

NA REPÚBLICA. 
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Decreto 

7.633 de 

28/10/1909 

1909 

República 

Velha (1889-

1930) 

CONCEDE AUTORIZAÇÃO A SOUTH AMERICAN 

RAILWAY CONSTRUCTON COMPANY, LIMITED, 

PARA FUNCIONAR NA REPÚBLICA. 

Decreto 

8.538 de 

25/01/1911 

1911 

República 

Velha (1889-

1930) 

CONCEDE AUTORIZAÇÃO A BRAZILIAN GOLDEN 

HILL, LIMITED, PARA FUNCIONAR NA 

REPÚBLICA. 

Decreto 

9.440 de 

13/03/1912 

1912 

República 

Velha (1889-

1930) 

CONCEDE AUTORIZAÇÃO Á THE CEARÁ 

TRAMWAY LIGHT AND POWER COMPANY, 

LIMITED, PARA FUNCIONAR NA REPÚBLICA. 

Decreto 

9.918 de 

07/12/1912 

1912 

República 

Velha (1889-

1930) 

CONCEDE AUTORIZAÇÃO A THE GOODYEAR 

TIRE AND RUBBER COMPANY, OF SOUTH 

AMERICA PARA FUNCIONAR NA REPÚBLICA. 

Lei 4.783 de 

31/12/1923 
1923 

República 

Velha (1889-

1930) 

ORÇA A RECEITA GERAL DA REPUBLICA DOS 

ESTADOS UNIDOS DO BRASIL PARA O EXERCICIO 

DE 1924. 

Decreto 

24.336 de 

05/06/1934 

1934 
Era Vargas 

(1930-1945) 

SUJEITA A CONDIÇÕES AS AUTORIZAÇÕES DE 

QUE TRATA O PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 1 

DECRETO 20.395, DE 15 DE SETEMBRO DE 1931, E 

DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

Decreto 314 

de 

27/08/1935 

1935 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA Á EMPRESA DE ELECTRICIDADE 

NORTE PARANÁ OU Á SOCIEDADE EM QUE ELLA 

SE TRANSFORMAR, CONCESSÃO PARA O 

APROVEITAMENTO DA ENERGIA HYDRAULICA 

DO SALTO DE SANTA ISABEL, SITUADO NO RIO 

DAS CINZAS, MUNICÍPIO DE THOMAZINA, 

ESTADO DO PARANÁ E SITUADO Á MARGEM DA 

ESTRADA DE FERRO SÃO PAULO RIO GRANDE, E 

A DOUS KILOMETROS MAIS OU MENOS, DA 

ESTAÇÃO DE THOMAZINA 

Decreto 426 

de 

12/11/1935 

1935 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA A SOCIEDADE JULIUS ARP & COMP., 

COM SÉDE EM NOVA FRIBURGO, ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO, CONCESSÃO PARA 

APROVEITAMENTO DE ENERGIA HYDRAULICA 

DA CACHOEIRA DO PINEL, SITUADA. NO RIO 

GRANDRE, MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO, 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 

Decreto 458 

de 

26/11/1935 

1935 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA Á COMPANHIA, NACIONAL DE 

ENERGIA ELECTRICA, COM SÉDE EM 

CATANDUVA, ESTADO DE SÃO PAULO, 

CONCESSÃO PARA O APROVEITAMENTO DE 

ENERGIA HYDRAULICA CORRESPONDENTE A 

UMA POTENCIA DE 12.000 KW DA CACHOEIRA DO 

AVANHANDAVA, SITUADA NO RIO TIÉTÉ, 

ESTADO DE SÃO PAULO. 

Decreto 

1.039 de 

19/08/1936 

1936 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA A ANTONIO FREDERICO RIBEIRO OU A 

SOCIEDADE QUE ORGANIZAR, CONCESSÃO 

PARA O APROVEITAMENTO PROGRESSIVO DE 

UMA QUEDA DAGUA SITUADA NO ARROIO DOS 

RIBEIROS OU ARROIO CASCATA, NO 2 DISTRITO 

DO MUNICIPIO DE TAQUARI, ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL. 
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Decreto 

1.279 de 

22/12/1936 

1936 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA Á SOCIEDADE ENERGIA ELECTRICA 

HAMBURGUEZA LIMITADA CONCESSÃO PARA O 

APROVEITAMENTO DA ENERGIA HYDRAULICA 

DA QUEDA D’AGUA DENOMINADA “CASCATA 

DO HERVAL” OU “CASCATA GRANDE”, NO RIO 

CADEIA, MUNICIPIO DE SÃO LEOPOLDO, NO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 

Decreto 709 

de 

24/03/1936 

1936 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA A SOCIEDADE JULIUS ARP & COMP., 

CONCESSÃO PARA APROVEITAMENTO DA 

ENERGIA HIDRAULICA EM DETERMINADO 

TRECHO DO RIO GRANDE, NO MESMO 

MUNICIPIO. 

Decreto 832 

de 

19/05/1936 

1936 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA AO CIDADÃO PRIMO TEDESCO OU Á 

SOCIEDADE QUE ORGANIZAR CONCESSÃO PARA 

O APROVEITAMENTO DA ENERGIA HIDRÁULICA 

NO RIO DO PEIXE, ESTADO DE SANTA CATARINA. 

Decreto 941 

de 

01/07/1936 

1936 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA AO CIDADÃO BRASILEIRO 

AGOSTINHO ANTONIO RODRIGUES, OU A 

SOCIEDADE QUE ORGANIZAR, CONCESSÃO 

PARA O APROVEITAMENTO DE ENERGIA 

HIDRAULICA DE UMA CORREDEIRA EXISTENTE 

NO RIO ITABIRA, MUNICIPIO DE ITABIRITO, 

ESTADO DE MINAS GERAIS. 

Decreto 

1.887, de 17 

de Agosto de 

1937 

1937 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA A FRANCISCO FIGUEIRA CORDEIRO, 

OU À SOCIEDADE QUE ORGANIZAR, CONCESSÃO 

PARA O APROVEITAMENTO DA ENERGIA 

HIDRAULICA DA CACHOEIRA, BOM RETIRO, 

EXISTENTE NO RIBEIRÃO VARRE-SAI, MUNICÍPIO 

DE ITAPERUNA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 

Decreto-Lei 

395 de 

29/04/1938 

1938 
Era Vargas 

(1930-1945) 

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA E REGULA A 

IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, TRANSPORTE, 

DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE PETRÓLEO 

BRUTO E SEUS DERIVADOS, NO TERRITÓRIO 

NACIONAL, E BEM ASSIM A INDÚSTRIA DA 

REFINAÇÃO DE PETRÓLEO IMPORTADO EM 

PRODUZIDO NO PAÍS, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

Decreto-Lei 

852 de 

11/11/1938 

1938 
Era Vargas 

(1930-1945) 

MANTÉM, COM MODIFICAÇÕES, O DECRETO 

24.643, DE 10 DE JULHO DE 1934, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

Decreto 

3.676 de 

01/02/1939 

1939 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA AO GOVERNO DO MUNICIPIO DE 

PATOS CONCESSÃO PARA APROVEITAMENTO 

PROGRESSIVO DE ENERGIA HIDRAULICA DA 

CACHOEIRA DAS LAGES, NO RIBEIRÃO DAS 

LAGES, NO MUNICIPIO DE COROMANDEL, 

ESTADO DE MINAS GERAIS. 

Decreto 

3.682 de 

01/02/1939 

1939 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA AO GOVERNO DO MUNICIPIO DE 

TEREZOPOLIS CONCESSÃO PARA O 

APROVEITAMENTO DE ENERGIA HIDRAULICA 

NO RIO PRETO, NO LUGAR DENOMINADO 

"FAZENDA DO SOBRADINHO", 2 DISTRITO DO 

MESMO MUNICIPIO, ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 
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Decreto 

3.718 de 

09/02/1939 

1939 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA À EMPRÊSA FORÇA E LUZ DE 

GOIÂNIA, LIMITADA, CONCESSÃO PARA 

LEGALIZAR O APROVEITAMENTO DE ENERGIA 

HIDRÁULICA NA CACHOEIRA DO JAÓ, NO RIO 

MEIA PONTE, NO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, 

ESTADO DE GOIÁS. 

Decreto 

3.747 de 

15/02/1939 

1939 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA AO GOVERNO DO MUNICÍPIO DE 

SANTA LUZIA, ESTADO DE MINAS GERAIS, 

CONCESSÃO, PARA APROVEITAMENTO DE 

ENERGIA HIDRÁULICA NA CACHOEIRA DE JOSÉ 

ESTEVAM, NO RIO VERMELHO, DISTRO DA LAPA, 

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, ESTADO DE MINAS 

GERAIS 

Decreto 

3.795 de 

08/03/1939 

1939 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA AO CIDADÃO JORGE PELES 

CONCESSÃO PARA O APROVEITAMENTO DE 

ENERGIA HIDRÁULICA NA CORREDEIRA "LAGE 

DE BAIXO", NO RIO MEIA PONTE, DISTRITO DE 

ITABERAÍ, MUNICÍPIO DE INHAÚMAS, ESTADO 

DE GOIÁS. 

Decreto 

3.796 de 

08/03/1939 

1939 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA AO GOVERNO MUNICIPAL DE 

OLIVEIRA CONCESSÃO PARA O 

APR0VEITAMENTO PROGRESSIVO DA ENERGIA 

HIDRÁULICA DA "CACHOEIRA DO ANIL" NO RIO 

JACARÉ, DISTRITO DE SÃO FRANCISCO DE 

PAULA, MUNICÍPIO DE OLIVEIRA ESTADO DE 

MINAS GERAIS. 

Decreto 

3.798 de 

08/03/1939 

1939 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA AO GOVERNO DO MUNICÍPIO DE 

SACRAMENTO, ESTADO DE MINAS 

GERAIS,CONCESSÃO PARA LEGALIZAR O 

APROVEITAMENTO DE ENERGIA HIDRÁULICA 

NA CACHOEIRA DO RIO BORÁ, SITUADA NA 

FAZENDA CAJURÚ, DISTRITO E MUNÍCIPIO DE 

SACRAMENTO, ESTADO DE MINAS GERAIS. 

Decreto 

3.823 de 

15/03/1939 

1939 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA AO GOVERNO MUNICIPAL DE 

SILVINÓPOLIS CONCESSÃO PARA O 

APROVEITAMENTO DA ENERGIA HIDRÁULICA 

DA "CACHOEIRA DOS GONÇALVES", DO 

"CÓRREGO DA CACHOEIRA", NO DISTRITO DE 

DOURADO, MUNICÍPIO DE SILVIANÓPOLIS, 

ESTADO DE MINAS GERAIS. 

Decreto 

3.904 de 

05/04/1939 

1939 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA AO GOVERNO MUNICIPAL DE 

ITACARÉ CONCESSÃO PARA O 

APROVEITAMENTO DA ENERGIA HIDRÁULICA 

DA "CACHOEIRA JERIBUCASSU", NO "CÓRREGO 

JERIBUCASSU", MUNICÍPIO E COMARCA DE 

ITACARÉ, ESTADO DA BAHIA. 

Decreto 

3.933 de 

17/04/1939 

1939 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA AO GOVERNO MUNICIPAL DE ARAXA 

CONCESSÃO PARA O APROVEITAMENTO DE UMA 

QUEDA D'AGUA NO "RIBEIRÃO DO FUNDÃO" NO 

DISTRITO DE CONCEIÇÃO DO ARAXA, MUNICIPIO 

DE ARAXA, ESTADO DE MINAS GERAIS. 
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Decreto 

3.944 de 

24/04/1939 

1939 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA A CÍCERO CERQUEIRA PEREIRA OU 

SOCIEDADE QUE ORGANIZAR CONCESSÃO PARA 

APROVEITAMENTO DA QUEDA DÁGUA 

DENOMINADA “QUEDA DO SUASSUÍ”, NO RIO 

SUASSUÍ PEQUENO, NO DISTRITO DE SUASSUÍ, 

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES, 

ESTADO DE MINAS GERAIS. 

Decreto 

3.946 de 

24/04/1939 

1939 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA À EMPRESA FORÇA E LUZ DE 

PARAÚNA, ESTADO DE GOIÁS, CONCESSÃO 

PARA LEGALIZAR O APROVEITAMENTO DE 

ENERGIA HIDRÁULICA, DA QUEDA D'ÁGUA 

SITUADA NO RIO SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE 

PARAÚNA, ESTADO DE GOIÁS. 

Decreto 

3.989 de 

03/05/1939 

1939 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA A GASTÃO JAIME DE SIQUEIRA 

CONCESSÃO PARA O APROVEITAEMNTO DE 

ENERGIA HIDRÁULICA DE UMA QUEDA D'ÁGUA 

SITUADA NO RIBEIRÃO DO INFERNO, DISTRITO 

MUNICÍPIO E COMARCA DE PIRENÓPOLIS, 

ESTADO DE GOIÁS. 

Decreto 

3.992 de 

03/05/1939 

1939 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA A OITI LAGE CONCESSÃO PARA O 

APROVEITAMENTO DE ENERGIA HIDRÁULICA 

DA CACHOEIRA DO BAÚ, NO RIO TURVO 

DISTRITO E MUNICÍPIO DE LIBERDADE, ESTADO 

DE MINAS GERAIS. 

Decreto 

4.040 de 

10/05/1939 

1939 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA A RAIMUNDO VALENTE FERREIRA, 

CONCESSÃO PARA O APROVEITAMENTO DE UMA 

QUEDA D'ÁGUA NO "RIBEIRÃO DE SÃO 

FRANCISCO" DISTRITOS DE CONCEIÇÃO DO 

TURVO, MUNICÍPIO DE UBÁ, ESTADO DE MINAS 

GERAIS. 

Decreto 

4.143, de 24 

de Maio de 

1939 

1939 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA À FIRMA J.MOREIRA & IRMÃO 

CONCESSÃO PARA APROVEITAMENTO DE 

ENERGIA HIDRÁULICA DE CACHOEIRA DA 

BARRA, DO RIBEIRÃO CORRIENTE (ÁGUAS 

PÚBLICAS), SITUADA NO DISTRITO DA CIDADE 

DE SÃO DOMINGOS DO PRATA, ESTADO DE 

MINAS GERAIS. 

Decreto 

4.170 de 

31/05/1939 

1939 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA À COMPANHIA ELÉTRICA CAIUÁ, S.A, 

CONCESSÃO PARA O APROVEITAMENTO 

PROGRESSIVO DA ENERGIA HIDRÁULICA DO 

TRECHO DO RIO DO PEIXE, DESDE A CACHOEIRA 

DE TAQUARAL, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE 

TUPAN, E RANCHARIA, NO ESTADO DE SÃO 

PAULO, ATÉ VINTE (20) QUILÔMETROS PARA 

JUSANTE CONTADOS NO EIXO DO RIO. 

Decreto 

4.253 de 

14/06/1939 

1939 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA A EMPRESA ELÉTRICA LONDRINA, 

CONSTITUÍDA PELA FIRMA MESQUITA & 

DAVIDS, CONCESSÃO PARA O 

APROVEITAMENTO DE ENERGIA 

HIDROELÉTRICA DO SALTO DO CAMBÉ, 

SITUADO NO RIO CAMBÉ, MUNICÍPIO DE 

LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ. 
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Decreto 

4.335 de 

05/07/1939 

1939 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA A COMPANHIA MATOGROSSENSE DE 

ELETRICIDADE CONCESSÃO PARA O 

APROVEITAMENTO DA ENERGIA HIDRAULICA 

DE UMA QUEDA D'AGUA NO COREGO BOTAS, NO 

MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE, ESTADO DE 

MATO GROSSO. 

Decreto 

4.468 de 

02/08/1939 

1939 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA A EMPRESA DE LUZ, FORÇA E AGUAS 

DE APIAI CONCESSÃO PARA LEGALIZAR O 

APROVEITAMENTO DE ENERGIA HIDRAULICA 

DA CACHOEIRA DENOMINADA "TIJUCO", NO RIO 

DO MESMO NOME, MUNICIPIO E COMARCA DE 

APIAI, ESTADO DE SÃO PAULO. 

Decreto 

4.632 de 

06/09/1939 

1939 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA A COMPANHIA SUL MINEIRA DE 

ELETRICIDADE A AUTORIZAÇÃO PARA ESTUDOS 

DE QUE TRATA O ARTIGO 9 DO DECRETO-LEI 852, 

DE 11 DE NOVEMBRO DE 1938. 

Decreto 

4.648 de 

06/09/1939 

1939 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA À EMPRESA DE LUZ ELÉTRICA SANTA 

TEREZINHA, CONCESSÃO PARA LEGALIZAR O 

APROVEITAMENTO DE ENERGIA HIDRÁULICA 

DA CACHOEIRA DENOMINADA TORORÃO, NO 

CÓRREGO TORORÃO, MUNICÍPIO DE RIBEIRA, 

COMARCA DE APIAÍ, NO ESTADO DE SÃO PAULO. 

Decreto 

4.651 de 

06/09/1939 

1939 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA A COMPANHIA SANJOANENSE DE 

ELETRICIDADE CONCESSÃO PARA O 

APROVEITAMENTO DA ENERGIA HIDRÁULICA 

DA QUEDA DÁGUA DENOMINADA "D.LAURA", 

NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, NO 

ESTADO DE SÃO PAULO. 

Decreto 

4.652 de 

06/09/1939 

1939 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA AO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS CONCESSÃO PARA O APROVEITAMENTO 

DA ENERGIA HIDRÁULICA DE UMA QUEDA 

DAGUA NO RIO TICORORO, NO MUNICÍPIO DE 

GRÃO MOGOL, ESTADO DE MINAS GERAIS. 

Decreto 

4.690 de 

20/09/1939 

1939 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA A RAUL SEABRA GUIMARÃES, 

CONCESSÃO PARA LEGALIZAR O 

APROVEITAMENTO DE ENERGIA HIDRAULICA 

DA CACHOEIRA DENOMINADA ABOBORAS, NO 

RIBEIRÃO ABÓBORAS, NO MUNICIPIO DE RIO 

VERDE, ESTADO DE GOIÁS. 

Decreto 

4.710 de 

27/09/1939 

1939 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA AO GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA 

MARIA DO SUASSUÍ, CONCESSÃO PARA O 

APROVEITAMENTO DE ENERGIA HIDRÁULICA 

DA CACHOEIRA DA BITA, NO RIO JACÚ, DE 

ÁGUAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE FOLHA 

LARGA, MUNICÍPIO E COMARCA DE PEÇANHA, 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

Decreto 

4.888 de 

16/11/1939 

1939 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA A NEWTON CARVALHO OU 

SOCIEDADE QUE ORGANIZAR CONCESSÃO PARA 

O APROVEITAMENTO PROGRESSIVO DE 

ENERGIA HIDRÁULICA ATÉ 285 KW, E INICIAL DE 

143 KW, NA CACHOEIRA ITAPICURÚ, NO RIO DO 
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MESMO NOME, DISTRITO E MUNICÍPIO DE 

CAROLINA, ESTADO DO MARANHÃO. 

Decreto 

4.889 de 

16/11/1939 

1939 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA AO GOVERNO DO MUNICIPIO DE 

BAMBUI, ESTADO DE MINAS GERAIS, 

CONCESSÃO PARA O APROVEITAMENTO DE 

ENERGIA HIDRAULICA DA CACHOEIRA DO 

SAMBURA, SITUADA NO RIO DO MESMO NOME E 

NA DIVISA DOS MUNICIPIOS DE BAMBUI E GUIA 

LOPES. 

Decreto 

5.073 de 

27/12/1939 

1939 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA AO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS CONCESSÃO PARA O APROVEITAMENTO 

DE ENERGIA HIDRAULICA ATE 3.194 KWS. NA 

CACHOEIRA DO RIO PANDEIROS, SITUADA NO 

RIO PANDEIROS, NO DISTRITO DA SEDE DO 

MUNICIPIO DE JANUARIA, ESTADO DE MINAS 

GERAIS. 

Decreto-Lei 

1.951, de 30 

de Dezembro 

de 1939 

1939 
Era Vargas 

(1930-1945) 
DISPÕE SOBRE A MARINHA MERCANTE. 

Decreto 

5.103 de 

09/01/1940 

1940 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA AO GOVERNO DO MUNICÍPIO DE 

PASSO FUNDO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, 

CONCESSÃO PARA O APROVEITAMENTO DE 

ENERGIA HIDROELÉTRICA, NA CORREDEIRA DO 

JACUÍ, SITUADA NO 8º DISTRITO DO MESMO 

MUNICÍPIO. 

Decreto 

5.499, de 10 

de Abril de 

1940 

1940 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA A GUIMARÃES &AMP; GOMES 

CONCESSÃO PARA LEGALIZAR O 

APROVEITAMENTO DE ENERGIA HIDRÁULICA 

DE UM DESNÍVEL SITUADO NO RIO ÁGUA BELA, 

NO MUNICÍPIO DE VIGIA, ESTADO DE MINAS 

GERAIS. 

Decreto 

5.654, de 20 

de Maio de 

1940 

1940 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA AO GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA 

LIMA CONCESSÃO PARA O APROVEITAMENTO 

DA ENERGIA HIDRÁULICA DAS CORREDEIRAS 

DO RIBEIRÃO DOS MACACOS, DE ÁGUAS 

PÚBLICAS MUNICIPAIS, NO TRECHO 

COMPREENDIDO ENTRE BATATAIS NO "FARIA", E 

O ARRAIAL DE MACACOS, SITUADOS NO 

DISTRITO DA SEDE, MUNICÍPIO E COMARCA DE 

NOVA LIMA, ESTADO DE MINAS GERAIS. 

Decreto 

5.767 de 

06/06/1940 

1940 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA A VICTOR DE SOUZA BREVES 

CONCESSÃO PARA O APROVEITAMENTO DA 

ENERGIA HIDRÁULICA DO SALTO DO SACO NO 

RIO DA LAPA NO 1º DISTRITO DO MUNICÍPIO E 

COMARCA DE MANGARATIBA, NO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO. 

Decreto 

5.880, de 26 

de Junho de 

1940 

1940 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA À SOCIEDADE LUZ E FORÇA SANTO 

AMARO LTDA, COM SEDE NO MUNICÍPIO E 

COMARCA DE PALHOÇA, ESTADO DE SANTA 

CATARINA, CONCESSÃO PARA O 

APROVEITAMENTO DE ENERGIA HIDRO-
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ELÉTRICA DA QUEDA D''AGUA DENOMIDADE 

"VARGEM GRANDE", DISTRITO DE SANTO 

AMARO, MUNICÍPIO E COMARCA DE PALHOÇA. 

Decreto 

5.944 de 

10/07/1940 

1940 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA A ENECIDIO BEMFICA DE CASTRO 

CONCESSÃO PARA LEGALIZAR O 

APROVEITAMENTO, DA ENERGIA HIDRÁULICA 

DE UMA QUEDA D'ÁGUA NO CÓRREGO 

LAGEADO, MUNICÍPIO DE LAGEADO NO ESTADO 

DO MATO GROSSO. 

Decreto 

6.221, de 4 

de Setembro 

de 1940 

1940 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA CONCESSÃO À COMPANHIA 

BRASILEIRA INDUSTRIAL DE ELETRICIDADE 

PARA APROVEITAMENTO PROGRESSIVO DE UM 

TRECHO DO RIO CARANGOLA, MUNICÍPIO DE 

CARANGOLA, ESTADO DE MINAS GERAIS. 

Decreto 

6.262, de 11 

de Setembro 

de 1940 

1940 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA À VIÚVA LUZIA PEDROSA, FIRMA 

AGROINDUASTRIAL, CONCESSÃO PARA 

APROVEITAMENTO DA ENERGIA HIDRÁULICA 

DE UMA QUEDA DÁGUA NO RIO UNA, MUNICÍPIO 

DE PALMARES, ESTADO DE PERNAMBUCO. 

Decreto 

6.263, de 11 

de Setembro 

de 1940 

1940 
Era Vargas 

(1930-1945) 

FAZ MODIFICAÇÕES NO DECRETO N.º 5.501, DE 10 

DE ABRIL DE 1940, QUE OUTORGA CONCESSÃO À 

VIÚVA LUZIA PEDROSA PARA 

APROVEITAMENTO DA ENERGIA HIDRÁULICA 

DE UM TRECHO ENCACHOEIRADO DO RIO UNA, 

NO MUNICÍPIO DE ÁGUA PRETA, ESTADO DE 

PERNAMBUCO. 

Decreto 

6.371 de 

03/10/1940 

1940 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA AO GOVERNO MUNICIPAL DE 

BRASILIA CONCESSÃO PARA O 

APROVEITAMENTO DA ENERGIA HIDRAULICA 

DA CACHOEIRA DO RIACHÃO NO RIO DO MESMO 

NOME, DISTRITO DE FERNÃO DIAS, MUNICÍPIO 

DE BRASILIA, COMARCA DE SÃO FRANCISCO, 

ESTADO DE MINAS GERAIS. 

Decreto-Lei 

2.281 de 

05/06/1940 

1940 
Era Vargas 

(1930-1945) 

DISPÔE SOBRE A TRIBUTAÇÃO DAS EMPRESAS 

DE ENERGIA ELÉTRICA, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

Decreto-Lei 

2.611 de 

20/09/1940 

1940 
Era Vargas 

(1930-1945) 

DISPÕE SOBRE OS RECURSOS PARA A CARTEIRA 

DE CRÉDITO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL DO 

BANCO DO BRASIL E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

Decreto-Lei 

2.848 de 

07/12/1940 

1940 
Era Vargas 

(1930-1945) 

1 – A LEI 7209, DOU DE 13/07/84, ALTERA, 

RENUMERA E DÁ NOVA REDAÇÃO AO TEXTO DA 

PARTE GERAL DO CÓDIGO PENAL (ARTIGOS 1 AO 

120). 2 – A LEI 8137, DOU DE 28/12/90, ACRESCENTA 

O ARTIGO 163 E RENUMERA OS ARTIGOS 

SUBSEQUENTES DO CÓDIGO PENAL. 3 – A LEI 

8176,DOU DE 13/02/91,REVOGA O DISPOSITIVO 

QUE ACRESCENTOU O ARTIGO 163, E RESTAURA 

A NUMERAÇÃO ANTERIOR DO CÓDIGO PENAL. 

Decreto 

6.761 de 

29/01/1941 

1941 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA CONCESSÃO À "COMPANHIA FORÇA E 

LUZ DO INHAPIM", PARA LEGALIZAR O 

APROVEITAMENTO HIDRO-ELÉTRICO QUE 
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EXPLORA NO RIO CARATINGA, COMARCA DO 

MESMO NOME, DISTRITO E MUNICÍPIO DE 

INHAPIM, NO ESTADO DE MINAS GERAIS. 

Decreto 

7.022 de 

26/03/1941 

1941 
Era Vargas 

(1930-1945) 

CONCESSÃO PARA LEGALIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELETRICA FEITOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL 

DE JUQUERI, ESTADO DE SÃO PAULO. 

Decreto 

7.105 de 

26/04/1941 

1941 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA A CARMELITO ANTENOR DE CASTRO 

OU A SOCIEDADE QUE ORGANIZAR, CONCESSÃO 

PARA APROVEITAMENTO PROGRESSIVO DE 

ENERGIA HIDRAULICA DE UM TRECHO DO RIO 

CURRAL, NO MUNICIPIO DE PASSA TEMPO, 

ESTADO DE MINAS GERAIS. 

 

Decreto 

7.140 de 

08/05/1941 

1941 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA À EMPRESA DE LUZ E FORÇA DE STA. 

CRUZ COM SEDE EM ITABERÁ, ESTADO DE S. 

PAULO, CONCESSÃO PARA O APROVEITAMENTO 

DE ENERGIA HIDRÁULICA ATÉ 146,5 KW, NA 

CACHOEIRA SALTO DO RIO VERDE, NO RIO 

VERDE; DISTRITO E MUNICÍPIO DE ITABERÁ, 

COMARCA DE ITAPEVA, ESTADO DE S. PAULO 

Decreto 

7.249 de 

28/05/1941 

1941 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA A ABEL FELTRIN CONCESSÃO PARA 

LEGALIZAR O APROVEITAMENTO DA ENERGIA 

HIDRAULICA DA QUEDA D'AGUA DENOMINADA 

DOIS IRMÃOS, NO RIO URUBICI, MUNICIPIO DE S. 

JOAQUIM, ESTADO DE SANTA CATARINA. 

Decreto 

7.258 de 

28/05/1941 

1941 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA CONCESSÃO A AFONSO SANCHES 

CARNEIRO PARA DISTRIBUIR ENERGIA TERMO-

ELETRICA NO DISTRITO DE NOVA ALIANÇA, 

MUNICIPIO DE RIO PRETO, ESTADO DE SÃO 

PAULO, E O AUTORIZA A CONSTRUIR UMA USINA 

TERMO-ELETRICA NO MESMO DISTRITO. 

Decreto 

7.259 de 

28/05/1941 

1941 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA AO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS, CONCESSÃO PARA O APROVEITAMENTO 

DE ENERGIA HIDRAULICA ATE 8.890 KW, NA 

CACHOEIRA DE PAI JOAQUIM, NO RIO 

ARAGUARI, DE AGUAS PUBLICAS DE USO 

COMUM, NO ESTADO DE MINAS GERAIS. 

Decreto 

7.378 de 

12/06/1941 

1941 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA CONCESSÃO A EMPRESA HIDRO 

ELETRICA JAGUARI S.A.,PARA 

APROVEITAMENTO PROGRESSIVO DE UM 

TRECHO DO RIO JAGUARI ENTRE OS MUNICIPIOS 

DE CAMPINAS E PEDREIRA, NO ESTADO DE SÃO 

PAULO. 

Decreto 

7.796 de 

04/09/1941 

1941 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA CONCESSÃO, A CARLOS GRANDI 

PARA DISTRIBUIR ENERGIA TERMO-ELETRICA 

NO 6 DISTRITO DO MUNICIPIO DE NOVA 

IGUASSU, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, E 

AUTORIZA A CONSTRUIR UMA USINA TERMO-

ELETRICA NO MESMO DISTRITO. 
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Decreto 

7.867 de 

18/09/1941 

1941 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA CONCESSÃO A JOSAPHAT MACEDO 

PARA LEGALIZAR O APROVEITAMENTO DA 

ENERGIA HIDRAULICA PARA UMA QUEDA 

D'AGUA NO RIO JORGE PEQUENO, MUNICIPIO DE 

LUZ, NO ESTADO DE MINAS GERAIS. 

Decreto 

8.146 de 

31/10/1941 

1941 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA A DERALDO DE BRITO GUIMARÃES, 

CONCESSÃO DE LEGALIZAÇÃO DO 

APROVEITAMENTO HIDROELETRICO QUE 

EXPLORA NO RIO AGUA BELA, EM UM DESNIVEL 

SITUADO NO DISTRITO E MUNICIPIO DE VIGIA, 

ESTADO DE MINAS GERAIS. 

Decreto 

8.497 de 

27/12/1941 

1941 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA À EMPRESA LUZ E FORÇA DE 

ANÁPOLIS LIMITADA CONCESSÃO PARA 

APROVEITAMENTO DE UMA FONTE DE ENERGIA 

HIDRÁULICA (QUEDA DÁGUA) EXISTENTE NO 

RIO PIANCÓ, LOGO APÓS SUA JUNÇÃO COM O 

RIO ANICUNS, NO DISTRITO DE CORUMBÁ, 

MUNICÍPIO DE IGUAL NOME, ESTADO DE GOIAZ. 

Decreto-Lei 

3.259 de 

09/05/1941 

1941 
Era Vargas 

(1930-1945) 

PRORROGA OS PRAZOS DE QUE TRATAM OS 

ARTIGOS 12 E 18 DO DECRETO-LEI 852, DE 11 DE 

NOVEMBRO DE 1938, E DA PROVIDENCIAS.' 

Decreto-Lei 

3.438 de 

17/07/1941 

1941 
Era Vargas 

(1930-1945) 

ESCLARECE E AMPLIA O DECRETO-LEI NÚMERO 

2.490, DE 16 DE AGOSTO DE 1940. 

Decreto 

10.333, de 

28 de Agosto 

de 1942 

1942 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA À PREFEITURA MUNICIPAL DE 

VENÂNCIO AIRES CONCESSÃO RELATIVA À 

EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA 

ELÉTRICA NO RESPECTIVO MUNICÍPIO E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Decreto 

10.334 de 

28/08/1942 

1942 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO 

PARDO CONCESSÃO À EXPLORAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO 

RESPECTIVO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

Decreto 

10.490 de 

25/09/1942 

1942 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 

CONSTITUCIONAL N. 6, DE 13 DE MAIO DE 1942, 

CONCESSÃO À COMPANHIA FORÇA E LUZ DE 

MINAS GERAIS, PARA O APROVEITAMENTO 

PROGRESSIVO DE ENERGIA HIDRÁUIICA DUMA 

CORREDEIRA SITUADA NO RIO SANTA 

BÁRBARA, A CERCA DE DEZOITO (18) 

QUILÔMETROS DA CIDADE DE SANTA BÁRBARA, 

ESTADO DE MINAS GERAIS. 

Decreto 

10.630 de 

14/10/1942 

1942 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA A SILVANO OLÍMPIO DE QUEIROGA 

CONCESSÃO PARA O APROVEITAMENTO DE 

ENERGIA DE UMA QUEDA DÁGUA SITUADA NO 

RIACHO VERTENTES, DISTRITO DE CHÃ GRANDE, 

MUNICÍPIO DE GRAVATÁ, ESTADO DE 

PERNAMBUCO. 

Decreto 

10.813 de 

13/11/1942 

1942 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA A SIQUEIRA, MEIRELES, JUNQUEIRA & 

COMPANHIA, CONCESSÃO PARA 

APROVEITAMENTO DE ENERGIA HIDRÁULICA 
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DA CACHOEIRA MONTE ALTO, SITUADA NO RIO 

SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE PASSOS, ESTADO DE 

MINAS GERAIS. 

Decreto 

11.009, de 4 

de Dezembro 

de 1942 

1942 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA À PREFEITURA MUNICIPAL DE 

AFONSO CLÁUDIO CONCESSÃO PARA O 

APROVEITAMENTO DA ENERGIA HIDRÁULICA 

DA CACHOEIRA POSSEMOZER, SITUADA NO RIO 

GUANDÚ, DISTRITO DE AFONSO CLÁUDIO, 

MUNICÍPIO DE IGUAL NOME, ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO. 

Decreto 

9.119 de 

25/03/1942 

1942 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA A RAUL ALVES DE SOUZA E SILVA 

JUNIOR CONCESSÃO PARA O APROVEITAMENTO 

PROGRESSIVO DE ENERGIA HIDRAULICA DA 

QUEDA DAGUA DENOMINADA CACHOEIRA DO 

SALTO, NO RIO DO BRAÇO, MUNICÍPIO DE RIO 

CLARO, ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 

 

Decreto 

9.234 de 

08/04/1942 

1942 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA A JOSÉ BERNARDES CARNEIRO 

CONCESSÃO PARA APROVEITAMENTO DE UMA 

FONTE DE ENERGIA HIDRÁULICA (QUEDA 

DÁGUA) EXISTENTE NO RIBEIRÃO PALMITAL NO 

DISTRITO DE URUTAÍ, MUNICÍPIO DE IPAMERI, 

ESTADO DE GOIÁS. 

Decreto 

9.271 de 

20/04/1942 

1942 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

LAVRAS CONCESSÃO PARA APROVEITAMENTO 

DE ENERGIA HIDRAULICA NA CACHOEIRA DE 

PEROBAS, NO RIO CAPIVARI, DISTRITO DE 

ITUMIRIM, MUNICIPIO DE LAVRAS, ESTADO DE 

MINAS GERAIS. 

Decreto 

9.272 de 

20/04/1942 

1942 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA CONCESSÃO À COMPANHIA 

INDUSTRIAL OURO-PRETANA PARA 

APROVEITAMENTO DA ENERGIA HIDRÁULICA 

DE UM DESNÍVEL EXISTENTE NO RIBEIRÃO 

CACHOEIRA, NO DISTRITO DE SANTA RITA DE 

OURO PRETO, MUNICÍPIO DE OURO PRETO, 

ESTADO DE MINAS GERAIS. 

Decreto 

9.273 de 

20/04/1942 

1942 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA CONCESSÃO À EMPRESA CHAVASCO 

DO FORÇA E LUZ, COM SEDE NA CIDADE DE 

OURO FINO, NO ESTADO DE MINAS GERAIS, 

PARA CONTINUAR COM A EXPLORAÇÃO DE UM 

APROVEITAMENTO HIDROELÉTRICO, JÁ 

REALIZADO, NA QUEDA DÁGUA, DO CÓRREGO 

DO CACHOEIRA, NO DISTRITO DE CAPIVARÍ, 

MUNICÍPIO DE PARAISÓPOLIS, ESTADO DE 

MINAS GERAIS 

Decreto 

9.396 de 

15/05/1942 

1942 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA A CONCESSÃO A JOAQUIM 

ASSUMPÇÃO RIBEIRO PARA DISTRIBUIR 

ENERGIA ELÉTRICA NA CIDADE DE PORANGABA, 

MUNICÍPIO DE PORANGABA, ESTADO DE SÃO 

PAULO. 
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Decreto 

9.623 de 

11/06/1942 

1942 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA A ANTÔNIO ROSSO CONCESSÃO PARA 

APROVEITAMENTO DA ENERGIA HIDRÁULICA 

DE UM DESNÍVEL EXISTENTE NO RIO SUZANA, 

NO DISTRITO DE SEVERIANO DE ALMEIDA, 

MINICÍPIO DE JOSÉ BONIFÁCIO, ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL. 

Decreto-Lei 

4.613 de 

25/08/1942 

1942 
Era Vargas 

(1930-1945) 

INSTITUE, COMO MEDIDA DE EMERGÊNCIA, A 

ENTREGA OBIGATÓRIA AO GOVERNO FEDERAL 

DE TODO O CARVÃO NACIONAL E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

Decreto 

11.805 de 

05/03/1943 

1943 
Era Vargas 

(1930-1945) 

 

 

OUTORGA À EMPRESA ELÉTRICA DE LONDRINA, 

SOCIEDADE ANÔNIMA, CONCESSÃO PARA O 

APROVEITAMENTO DA ENERGIA HIDRÁULICA 

DEE UM DESNÍVEL EXISTENTE NO RIO TRÊS 

BOCAS, NO DISTRITO DE LONDRINA, MUNICÍPIO 

DO MESMO NOME, ESTADO DO PARANÁ. 

 

 

Decreto 

11.806 de 

05/03/1943 

1943 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA A EMIDIA RIBEIRO HORTA 

CONCESSÃO PARA CONTINUAR COM A 

EXPLORAÇÃO DE UM APROVEITAMENTO DE 

ENERGIA HIDRÁULICA, JÁ REALIZADO NA 

CACHOEIRA SEM NOME, SITUADA NO RIO JACÚ, 

DISTRITO DE LAVRINHAS, MUNICÍPIO DE 

PINHEIROS, ESTADO DE SÃO PAULO 

Decreto 

11.865 de 

10/03/1943 

1943 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA A FIORAVANTE BERTUSSI 

CONCESSÃO PARA O APROVEITAMENTO DA 

ENERGIA HIDRÁULICA DA QUEDA SEM NOME, 

EXISTENTE NO ARROIO DA MULADA, SITUADA 

NA VILA DE CRIUVA, SEDE DO SEGUNDO 

DISTRITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE 

PAULA, DO RIO GRANDE DO SUL. 

Decreto 

12.348 de 

07/05/1943 

1943 
Era Vargas 

(1930-1945) 

TRANSFERE, À SOCIEDADE FORÇA E LUZ BOM 

SUCESSO LIMITADA,A CONCESSÃO PARA O 

APROVEITAMENTO DA ENERGIA HIDRÁULICA 

DO SALTO SOM SUCESSO, SITUADO NO RIO DO 

PEIXE, 1.º DISTRITO DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR, 

ESTADO DE SANTA CATARINA, OUTORGADA A 

PRIMO TEDESCO, PELO DECRETO 832, DE 19 DE 

MAIO DE 1936. 

Decreto 

12.845 de 

12/07/1943 

1943 
Era Vargas 

(1930-1945) 

OUTORGA À EMPRESA FÔRÇA E LUZ DE 

MALACACHETA, LIMITADA, CONCESSÃO PARA O 

APROVEITAMENTO PROGRESSIVO DA ENERGIA 

HIDRÁULICA DA CACHOEIRA DENOMINADA DO 

BIMBARRA, NO RIO DO MESMO NOME, DISTRITO 

DE MALACACHETA, MUNICÍPIO DE IGUAL NOME, 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

Decreto 

19.820 de 

18/10/1945 

1945 

República 

Populista 

(1945-1964) 

OUTORGA CONCESSÃO À PREFEITURA 

MUNICIPAL DE GUAPORÉ, PARA 

APROVEITAMENTO DE ENERGIA HIDRÁULICA 

DE UM DESNÍVEL EXISTENTE NO RIO GUAPORÉ, 
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NO DISTRITO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE 

GUAPORÉ, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 

Decreto 

19.849 de 

22/10/1945 

1945 

República 

Populista 

(1945-1964) 

DÁ NOVA REDAÇÃO O ARTIGO 1º E PARÁGRAFOS 

DO DECRETO NÚMERO 12.714, DE 25 DE JUNHO DE 

1943. 

Decreto 

19.866 de 

24/10/1945 

1945 

República 

Populista 

(1945-1964) 

AUTORIZA A COMPANHIA DE ENERGIA 

ELETRICA DA BAHIA A INSTALAR UM NOVO 

GRUPO TURBO-GERADOR COM A POTENCIA 

NOMINAL DE 5.000 KW NA USINA TERMO-

ELETRICA DA PREGUIÇA, SALVADOR, ESTADO 

DA BAHIA. 

Decreto-Lei 

7.469 de 

17/04/1945 

1945 

República 

Populista 

(1945-1964) 

OUTORGA À COMPANHIA BRASILEIRA DE 

ENERGIA ELÉTRICA, COM SEDE NA CAPITAL 

FEDERAL, CONCESSÃO PARA APROVEITAMENTO 

PROGRESSIVO DE ENERGIA HIDRÁULICA 

EXISTENTE NOS RIOS PRETO, NOS MUNICÍPIOS 

TRÊS RIOS, PETRÓPOLIS E TERESÓPOLIS, E 

PIABANHA, NO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, TODOS 

NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

Decreto-Lei 

7.524 de 

05/05/1945 

1945 

República 

Populista 

(1945-1964) 

CRIA TAXAS ADICIONAIS SÔBRE PREÇOS DOS 

FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE 

GÁS, ÁGUA, TELEFONES E TRANSPORTES 

COLETIVOS, PARA AUMENTO DE SALÁRIOS DOS 

EMPREGADOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Decreto-Lei 

7.666 de 

22/06/1945 

1945 

República 

Populista 

(1945-1964) 

DISPÕE SOBRE OS ATOS CONTRARIOS A ORDEM 

MORAL E ECONOMICA. 

Decreto 

20.357 de 

08/01/1946 

1946 

República 

Populista 

(1945-1964) 

OUTORGA À EMPRÊSA SUL BRASILEIRA DE 

ELETRICIDADE, S. A., CONCESSÃO PARA 

APROVEITAMENTO PROGRESSIVO DA ENERGIA 

HIDRÁULICA DE RIO DO JÚLIO, MEDIANTE A 

DERIVAÇÃO DE SUAS ÁGUAS PARA A BACIA DO 

RIO BRACINHO, NO MUNICÍPIO DE JOINVILE, 

ESTADO DE SANTA CATARINA. 

Decreto 

20.549 de 

12/02/1946 

1946 

República 

Populista 

(1945-1964) 

OUTORGA A S/A EMPRESA DE FORÇA E LUZ 

IBERO-AMERICANA CONCESSÃO PARA 

APROVEITAMENTO DE ENERGIA HIDRAULICA 

EXISTENTE NO RIO NEGRO, QUINTO DISTRITO 

DO MUNICIPIO DE CANTAGALO, ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO. 

Decreto 

20.599 de 

16/02/1946 

1946 

República 

Populista 

(1945-1964) 

OUTORGA A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO 

PARDO, CONCESSÃO PARA O APROVEITAMENTO 

DE ENERGIA HIDRAULICA DE DESNIVEL DO 

CORREGO SÃO BRAZ, NO DISTRITO DE RIO 

PARDO, MUNICIPIO DE IGUAL NOME, ESTADO DE 

MINAS GERAIS. 

Decreto 

20.650 de 

22/02/1946 

1946 

República 

Populista 

(1945-1964) 

OUTORGA A HENRIQUE NUNES COUTINHO, 

CONCESSÃO PARA APROVEITAMENTO DE 

ENERGIA HIDRAULICA EXISTENTE NO RIO DOCE, 

DISTRITO DE BOAPABA, MUNICIPIO DE 

COLATINA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO. 
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Decreto 

20.704 de 

08/03/1946 

1946 

República 

Populista 

(1945-1964) 

OUTORGA A CENTRAL ELETRICA RIO CLARO S/A, 

COM SEDE EM RIO CLARO, ESTADO DE SÃO 

PAULO, CONCESSÃO PARA APROVEITAMENTO 

DA ENERGIA HIDRAULICA EXISTENTE NO RIO 

MOGI GUAÇU, NO DISTRITO E MUNICIPIO DE 

IGUAL NOME, ESTADO DE SÃO PAULO. 

Decreto 

20.801 de 

20/03/1946 

1946 

República 

Populista 

(1945-1964) 

OUTORGA À EMPRESA DE ELETRICIDADE E 

TELEFONES ALEXANDRE SCHLEMM S. A., COM 

SÉDE EM PÔRTO UNIÃO, ESTADO DE SANTA 

CATARINA, CONCESSÃO PARA 

APROVEITAMENTO PROGRESSIVO DE ENERGIA 

HIDRÁULICA DO SALTO PALMITAL, EXISTENTE 

NO RIO PALMITAL, DISTRITO DE CRUZ 

MACHADO, MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, 

ESTADO DO PARANÁ. 

Decreto 

21.050 de 

03/05/1946 

1946 

República 

Populista 

(1945-1964) 

OUTORGA A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CAPELINHA, CONCESSÃO PARA O 

APROVEITAMENTO DE ENERGIA HIDRAULICA 

DO RIBEIRÃO FANADINHO, DISTRITO DA SEDE 

DO MUNICIPIO DE CAPELINHA, ESTADO DE 

MINAS GERAIS. 

Decreto 

21.428 de 

15/07/1946 

1946 

República 

Populista 

(1945-1964) 

OUTORGA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS, 

ESTADO DE MINAS GERAIS, CONCESSÃO PARA 

APROVEITAMENTO DE ENERGIA HIDRAULICA 

EXISTENTE NO RIO SANTANA, NA DIVISA DOS 

MUNICIPIOS DE ARCOS E SANTO ANTONIO DO 

MONTE, ESTADO DE MINAS GERAIS. 

Decreto 

21.432 de 

06/07/1946 

1946 

República 

Populista 

(1945-1964) 

OUTORGA A ABRÃO JOSE PORTO CONCESSÃO 

PARA APROVEITAMENTO DA ENERGIA 

HIDRAULICA DE UM DESNIVEL DO RIO 

DOURADOS, DISTRITO DE ABADIA DOS 

DOURADOS, MUNICIPIO DE COROMANDEL, 

ESTADO DE MINAS GERAIS. 

Decreto 

21.706 de 

23/08/1946 

1946 

República 

Populista 

(1945-1964) 

AUTORIZA A CIA MATOGROSSENSE DE 

ELETRICIDADE A INSTALAR DOIS NOVOS 

GRUPOS MOTOR-GERADOR, DIESEL, DE MIL KW 

CADA UM, NA SUA USINA TERMOELETRICA DE 

CORUMBA, ESTADO DE MATO GROSSO. 

Decreto 

21.710 de 

27/08/1946 

1946 

República 

Populista 

(1945-1964) 

AUTORIZA A CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ A 

ESTENDER SEUS SERVIÇOS DE ENERGIA 

ELETRICA A SEDE DO MUNICIPIO DE IACANGA, 

ESTADO DE SÃO PAULO. 

Decreto 

21.730 de 

29/08/1946 

1946 

República 

Populista 

(1945-1964) 

OUTORGA A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CAMAQUÃ, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, 

CONCESSÃO PARA O APROVEITAMENTO DE 

ENERGIA HIDRAULICA EXISTENTE NO ARROIO 

VELHACO DO SUL, 4 DISTRITO DO MUNICIPIO DE 

CAMAQUÃ, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 

Decreto 

21.870 de 

26/09/1946 

1946 

República 

Populista 

(1945-1964) 

OUTORGA A EMPRESA ELETRICA DE PIEDADE 

S/A CONCESSÃO PARA O APROVEITAMENTO DE 

ENERGIA HIDRAULICA DO DESNIVEL DO RIO 
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PIRAPORA, LOCAL POÇO FUNDO, DISTRITO E 

MUNICIPIO DE PIEDADE, ESTADO DE SÃO PAULO. 

Decreto 

22.055 de 

14/11/1946 

1946 

República 

Populista 

(1945-1964) 

OUTORGA A EMPRESA FORÇA E LUZ DE JOAIMA 

CONCESSÃO PARA O APROVEITAMENTO DE 

ENERGIA HIDRAULICA DA CACHOEIRA SEM 

NOME, NO CORREGO ANTA PODRE, DISTRITO DE 

JOIMA, MUNICIPIO DE JEQUITINHONHA, ESTADO 

DE MINAS GERAIS. 

Decreto 

23.082 de 

16/05/1947 

1947 

República 

Populista 

(1945-1964) 

OUTORGA A EMPRESA ELETRICA FORÇA E LUZ 

SANTO ANTONIO LTDA COM SEDE EM ITAI 

ESTADO DE SÃO PAULO CONCESSÃO PARA 

APROVEITAMENTO DE ENERGIA HIDRAULICA 

EXISTENTE NO RIBEIRÃO CARRAPATOS 

DISTRITO E MUNICIPIO DE ITAI SÃO PAULO. 

Decreto 

23.083 de 

16/05/1947 

1947 

República 

Populista 

(1945-1964) 

OUTORGA À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO 

ANTÔNIO DO MONTE CONCESSÃO PARA O 

APROVEITAMENTO DE ENERGIA HIDRÁULICA 

DA CACHOEIRA DO DIAMANTE, SITUADA NO RIO 

DE IGUAL NOME, DISTRITO DA SEDE DO 

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE, 

ESTADO DE MINAS GERAIS. 

 

Decreto 

23.084 de 

16/05/1947 

1947 

República 

Populista 

(1945-1964) 

OUTORGA A COMPANHIA INDUSTRIAL 

ITAUNENSE COM SEDE EM ITAUNA CONCESSÃO 

PARA O APROVEITAMENTO DE ENERGIA 

HIDRAULICA EXISTENTE NO RIO SÃO JOÃO 

DISTRITO DA SEDE MUNICIPIO DE ITAUNA, 

ESTADO DE MINAS GERAIS. 

Decreto 

23.221 de 

20/06/1947 

1947 

República 

Populista 

(1945-1964) 

OUTORGA A EMPRESA FORÇA E LUZ DE 

INHUMAS CONCESSÃO PARA O 

APROVEITAMENTO DE ENERGIA HIDRAULICA 

NA CORREDEIRA LAGE DE BAIXO SITUADA NO 

RIO MEIA PONTE DISTRITO DE ITABERAI 

MUNICIPIO DE INHUMAS ESTADO DE GOIAS. 

Decreto 

23.391 de 

21/07/1947 

1947 

República 

Populista 

(1945-1964) 

OUTORGA A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PIRANGA CONCESSÃO PARA O 

APROVEITAMENTO DA ENERGIA HIDRAULICA 

DA CACHOEIRA DENOMINADA PRAIA GRANDE 

NO CORREGO DO PINHEIRO DISTRITO DE 

PINHEIROS ALTOS MUNICIPIO DE PIRANGA, 

(MG). 

Decreto 

23.414 de 

28/07/1947 

1947 

República 

Populista 

(1945-1964) 

OUTORGA A PEDRO MAXIMO LUPION 

CONCESSÃO PARA O APROVEITAMENTO 

PROGRESSIVO DA ENERGIA HIDRAULICA 

EXISTENTE NO SALTO CAVALCANTI NO RIO DAS 

CINZAS MUNICIPIO DE TOMAZINA ESTADO DO 

PARANA. 

Decreto 

23.992 de 

03/11/1947 

1947 

República 

Populista 

(1945-1964) 

OUTORGA A COMPANHIA MATOGROSSENSE DE 

ELETRICIDADE, COM SEDE NA CIDADE DE SÃO 

PAULO, ESTADO DE SÃO PAULO, CONCESSÃO 

PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NA 
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CIDADE DE MARACAJU, ESTADO DE MATO 

GROSSO. 

Decreto 

24.093 de 

20/11/1947 

1947 

República 

Populista 

(1945-1964) 

OUTORGA CONCESSÃO A COMPANHIA 

INDUSTRIAL BELO HORIZONTE, SOCIEDADE 

ANÔNIMA COM SEDE NA CIDADE DE BELO 

HORIZONTE PARA APROVEITAMENTO DE 

ENERGIA HIDRÁULICA DE UM DESNÍVEL 

EXISTENTE NO, RIBEIRÃO RIACHINHO NO 

DISTRITO DE RIACHO FUNDO, MUNICÍPIO DE 

JABOTICATUBAS, ESTADO DE MINAS GERAIS. 

Decreto 

24.265 de 

30/12/1947 

1947 

República 

Populista 

(1945-1964) 

OUTORGA A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MARICA CONCESSÃO PARA DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELETRICA NA CIDADE DE MARICA, 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO UTILIZANDO A 

USINA TERMICA 

Decreto 

24.267 de 

30/12/1947 

1947 

República 

Populista 

(1945-1964) 

AUTORIZA A EMPRESA ELETRICA DE SANTA 

ISABEL AMPLIAR SUAS INSTALAÇÕES DE 

PRODUÇÃO TRANSFORMAÇÃO, TRANSMISSÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NO 

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL, SÃO PAULO. 

Decreto 

24.516 de 

12/02/1948 

1948 

República 

Populista 

(1945-1964) 

OUTORGA A DAL ZOTTO, EDDER & CIA LTDA, 

CONCESSÃO PARA O APROVEITAMENTO DE 

ENERGIA HIDRAULICA RIACHO FUNDO. 

SITUADA NO RIO SÃO MARCOS, ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL. 

 

Decreto 

24.592 de 

26/02/1948 

1948 

República 

Populista 

(1945-1964) 

OUTORGA A JOSE PRIMO DE FREITAS 

CONCESSÃO PARA APROVEITAMENTO 

PROGRESSIVO DE ENERGIA HIDRAULICA 

EXISTENTE NA CACHOEIRA DOS CRIOULOS, NO 

RIO LAMBARI, DISTRITO DE PERDIGÃO, 

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE, 

ESTADO DE MINAS GERAIS. 

Decreto 

24.644 de 

09/03/1948 

1948 

República 

Populista 

(1945-1964) 

OUTORGA A JOÃO LUCIANO BARBOSA OU A 

EMPRESA QUE ORGANIZAR CONCESSÃO PARA 

APROVEITAMENTO DE ENERGIA HIDRAULICA 

DE UM DESNIVEL SITUADO NO RIBEIRÃO DO 

FUNDÃO, DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO DE 

PERDIZES, ESTADO DE MINAS GERAIS. 

Decreto 

24.741 de 

02/04/1948 

1948 

República 

Populista 

(1945-1964) 

AUTORIZA O GOVERNO DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS A CONSTRUIR UMA LINHA DE 

TRANSMISSÃO ENTRE A SUBESTAÇÃO 

TRANSFORMADORA DA "CIDADE INDUSTRIAL", 

NO DISTRITO DE CONTAGEM, E A LOCALIDADE 

DE TABUÕES, NO DISTRITO DE IBIRITE, 

MUNICIPIO DE BETIM, E DA OUTRAS 

PROVIDENCIAS. 

Decreto 

25.015 de 

28/05/1948 

1948 

República 

Populista 

(1945-1964) 

REVALIDA COM MODIFICAÇÕES, O DECRETO 

4.652, DE 6 DE SETEMBRO DE 1939, QUE 

OUTORGOU AO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS, CONCESSÃO PARA O APROVEITAMENTO 

DA ENERGIA HIDRÁULICA, DE UMA QUEDA 
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DÁGUA NO RIO TICORORÓ, NO MUNICÍPIO DE 

GRÃO MOGOL, ESTADO DE MINAS GERAIS. 

Decreto 

25.143 de 

28/06/1948 

1948 

República 

Populista 

(1945-1964) 

REVALIDA, COM MODIFICAÇÃO, O DECRETO 

19.260, DE 24 DE JUNHO DE 1945, QUE OUTORGA 

AO ESTADO DE MINAS GERAIS, OU EMPRÊSA 

QUE ORGANIZAR,CONCESSÃO PARA O 

APROVEITAMENTO DE ENERGIA HIDRÁULICA 

EXISTENTE NO RIO TRANQUEIRAS, MUNICÍPIO 

DE GOVERNADOR VALADARES, ESTADO DE 

MINAS GERAIS. 

Decreto 

25.154 de 

29/06/1948 

1948 

República 

Populista 

(1945-1964) 

OUTORGA A CIA SUL MINEIRA DE ELETRICIDADE 

CONCESSÃO PARA APROVEITAMENTO 

PROGRESSIVO DE ENERGIA HIDRAULICA DA 

CACHOEIRA MANDEMBO, SITUADA NO RIO 

LAMBARI, MUNICIPIO DE CRISTINA, MINAS 

GERAIS. 

Decreto 

25.186 de 

07/07/1948 

1948 

República 

Populista 

(1945-1964) 

DA NOVA REDAÇÃO AO PARAGRAFO UNICO DO 

ARTIGO 1 DO DECRETO 7529, DE 28 05 1941. 

Decreto 

25.350 de 

10/08/1948 

1948 

República 

Populista 

(1945-1964) 

OUTORGA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 

SEPE CONCESSÃO PARA APROVEITAMENTO DA 

ENERGIA HIDRAULICA DA CACHOEIRA 

PULQUERIA, EXISTENTE NO RIO SÃO SEPE, 

MUNICIPIO DE SÃO SEPE, ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL. 

 

 

Decreto 

25.373 de 

16/08/1948 

1948 

República 

Populista 

(1945-1964) 

REVALIDA COM MODIFICAÇÕES O DECRETO 

5073, DE 27 12 1939, QUE OUTORGOU AO 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

CONCESSÃO PARA O APROVEITAMENTO DE 

ENERGIA HIDRAULICA ATE 3194 KW, NA 

CACHOEIRA PANDEIROS, SITUADA NO RIO DE 

IGUAL NOME, DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO 

DE JANUARIA, ESTADO DE MINAS GERAIS. 

Decreto 

25.374 de 

16/08/1948 

1948 

República 

Populista 

(1945-1964) 

OUTORGA A EMPRESA INDUSTRIAL MIRAI 

CONCESSÃO PARA O APROVEITAMENTO DA 

ENERGIA HIDRAULICA DE UMA QUEDA DAGUA 

EXISTENTE NO RIBEIRÃO BONSUCESSO, 

MUNICIPIO DE MIRAI, ESTADO DE MINAS 

GERAIS. 

Decreto 

25.403 de 

30/08/1948 

1948 

República 

Populista 

(1945-1964) 

OUTORGA A COMPANHIA MATOGROSSENSE DE 

ELETRICIDADE CONCESSÃO PARA O 

APROVEITAMENTO DA ENERGIA HIDRAULICA 

DO SALTO MIMOSO, EXISTENTE NO RIO PARDO, 

MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO, DISTRITO 

DE IGUAL NOME, ESTADO DE MATO GROSSO. 

Decreto 

25.405 de 

30/08/1948 

1948 

República 

Populista 

(1945-1964) 

OUTORGA A COMPANHIA HIDROELETRICA 

PIRATUBA CONCESSÃO PARA O 

APROVEITAMENTO DE ENERGIA HIDRAULICA 

EXISTENTE NO RIO SANTA CRUZ. MUNICIPIO DE 

CAMPOS NOVOS, ESTADO DE SANTA CATARINA. 
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Decreto 

25.416 de 

01/09/1948 

1948 

República 

Populista 

(1945-1964) 

OUTORGA A COMPANHIA GERAL DE 

ELETRICIDADE CONCESSÃO PARA O 

APROVEITAMENTO DE ENERGIA HIDRAULICA 

DE UM DESNIVEL EXISTENTE NO RIO SANTA 

QUITERIA, MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO, 

DISTRITO DE IGUAL NOME, ESTADO DE MINAS 

GERAIS. 

Decreto 

25.418 de 

01/09/1948 

1948 

República 

Populista 

(1945-1964) 

OUTORGA A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CORRENTINA CONCESSÃO PARA O 

APROVEITAMENTO DE ENERGIA HIDRAULICA 

DA CACHOEIRA GRANDE, EXISTENTE NO RIO 

EGUAS OU CORRENTINA, DISTRITO DA SEDE DO 

MUNICIPIO DE CORRENTINA, ESTADO DA BAHIA. 

Decreto 

25.439 de 

03/09/1948 

1948 

República 

Populista 

(1945-1964) 

OUTORGA A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MATEUS LEME CONCESSÃO PARA O 

APROVEITAMENTO DA ENERGIA HIDRAULICA 

DA CACHOEIRA DO CARUMBE, EXISTENTE NO 

RIO MATEUS LEME, MUNICIPIO DE IGUAL NOME, 

ESTADO DE MINAS GERAIS. 

Decreto 

25.528 de 

17/09/1948 

1948 

República 

Populista 

(1945-1964) 

OUTORGA A CIA FORÇA E LUZ DE GUIMARANIA 

S/A CONCESSÃO PARA O APROVEITAMENTO 

PROGRESSIVO DA ENERGIA HIDRAULICA DE UM 

DESNIVEL EXISTENTE NO RIBEIRÃO 

BEBEDOURO, MUNICIPIO DE PATROCINIO, 

ESTADO DE MINAS GERAIS. 

 

 

 

Decreto 

25.588 de 

27/09/1948 

1948 

República 

Populista 

(1945-1964) 

OUTORGA A LUZ E FORÇA DE ANAPOLIS S/A 

CONCESSÃO PARA O APROVEITAMENTO DA 

ENERGIA HIDRAULICA DA CACHOEIRA DO 

PARANOA, SITUADA ENTRE OS MUNICIPIOS DE 

PLANALTINA E LUZIANIA, ESTADO DE GOIAS. 

Decreto 

25.630 de 

06/10/1948 

1948 

República 

Populista 

(1945-1964) 

OUTORGA AO ESTADO DE MINAS GERAIS 

CONCESSÃO PARA O APROVEITAMENTO 

PROGRESSIVO DA ENERGIA HIDRAULICA DA 

CACHOEIRA DE ANIL, NO RIO JACARE, 

MUNICIPIO DE OLIVEIRA, DISTRITO DE SÃO 

FRANCISCO DE OLIVEIRA, ESTADO DE MINAS 

GERAIS. 

Decreto 

25.740 de 

03/11/1948 

1948 

República 

Populista 

(1945-1964) 

OUTORGA A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

FORMIGA CONCESSÃO PARA O 

APROVEITAMENTO PROGRESSIVO DA ENERGIA 

HIDRAULICA DE UM DESNIVEL EXISTENTE NO 

RIBEIRÃO DOS MONTEIROS, MUNICIPIO DE 

CANDEIAS, ESTADO DE MINAS GERAIS. 

Decreto 

26.029 de 

14/12/1948 

1948 

República 

Populista 

(1945-1964) 

OUTORGA AO GOVERNO DO ESTADO DO 

PARANA CONCESSÃO PARA O 

APROVEITAMENTO PROGRESSIVO DA ENERGIA 

HIDRAULICA NAS BACIAS DOS RIOS CACHOEIRA 

E CAPIVARI, SITUADOS, RESPECTIVAMENTE, 

NOS MUNICIPIOS DE ANTONINA E BOCAIUVA, 

ESTADO DO PARANA. 



144  

Decreto 

Legislativo 

nº 7 de 

18/06/1948 

1948 

República 

Populista 

(1945-1964) 

FICA APROVADA A CONVENÇÃO 

INTERAMERICANA DE TELECOMUNICAÇÕES 

FIRMADA NO RIO DE JANEIRO AOS 27 DE 

SETEMBRO DE 1945, AO CORRER DA III 

CONFERÊNCIA INTERAMERICANA DE 

TELECOMUNICAÇÕES; REVOGADAS AS 

DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO. 

Lei 487 de 

15/11/1948 
1948 

República 

Populista 

(1945-1964) 

AUTORIZA O TESOURO NACIONAL A GARANTIR 

O EMPRESTIMO A SER CONTRAIDO PELA 

BRAZILIAN TRACTION LIGHT E POWER CO. LTD., 

DE TORONTO, CANADA, NO BANCO 

INTERNACIONAL DE RECONSTRUÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO. 

Lei 545 de 

16/11/1948 
1948 

República 

Populista 

(1945-1964) 

CONCEDE ISENÇÕES DE DIREITOS DE 

IMPORTAÇÃO E TAXAS ADUANEIRAS PARA O 

MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO, QUE SE 

DESTINA A SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA 

DAS PREFEITURAS DE SÃO SEPE, SÃO GABRIEL, 

SÃO LUIZ, QUARAI E DISTRITO FEDERAL. 

Decreto 

26.214 de 

17/01/1949 

1949 

República 

Populista 

(1945-1964) 

OUTORGA A COMPANHIA FORÇA E LUZ DE 

JACUTINGA S.A. CONCESSÃO PARA 

APROVEITAMENTO DE ENERGIA HIDRAULICA 

DA CACHOEIRA POÇO FUNDO, SITUADA NO RIO 

MOGI-GUAÇU. MUNICIPIO DE JACUTINGA, 

ESTADO DE MINAS GERAIS. 

 

 

 

 

 

Decreto 

26.412 de 

04/03/1949 

1949 

República 

Populista 

(1945-1964) 

OUTORGA A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

JEQUITINHONHA CONCESSÃO PARA O 

APROVEITAMENTO DE ENERGIA HIDRAULICA 

DA CACHOEIRA SITUADO NO CORREGO DE 

SANTO ANTONIO, MUNICIPIO DE 

JEQUITINHONHA, ESTADO DE MINAS GERAIS. 

Decreto 

26.434 de 

09/03/1949 

1949 

República 

Populista 

(1945-1964) 

OUTORGA A S.A. CENTRAL ELETRICA RIO CLARO 

CONCESSÃO PARA O APROVEITAMENTO DA 

ENERGIA HIDRAULICA DE CACHOEIRA SITUADA 

NO RIO MOGI-GUAÇU, MUNICIPIO DE PINHAL, 

ESTADO DE SÃO PAULO. 

Decreto 

26.477, de 

19 de Março 

de 1949 

1949 

República 

Populista 

(1945-1964) 

OUTORGA Á PREFEITURA MUNICIPAL DE 

INDIANÓPOLIS CONCESSÃO PARA O 

APROVEITAMENTO DE ENERGIA HIDRÁULICA 

DA CACHOEIRA SITUADA NO RIBEIRÃO 

MANDAGUARI, MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS, 

ESTADO DE MINAS GERAIS. 

Decreto 

26.646 de 

10/05/1949 

1949 

República 

Populista 

(1945-1964) 

OUTORGA A CELSO ANTONIO DE FARIA OU 

EMPRESA QUE ORGANIZAR CONCESSÃO PARA O 

APROVEITAMENTO PROGRESSIVO DA ENERGIA 

HIDRAULICA DA CACHOEIRA JACOMO DE POLO, 

SITUADA NO RIBEIRÃO ITUETO, MUNICIPIO DE 

RESPLENDOR, ESTADO DE MINAS GERAIS. 
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Decreto 

26.966 de 

27/07/1949 

1949 

República 

Populista 

(1945-1964) 

OUTORGA À COMPANHIA LUZ E FÔRÇA SANTA 

CRUZ CONCESSÃO PARA DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA, PARA SERVIÇO PÚBLICO, 

SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA E COMÉRCIO 

DE ENERGIA NO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA, 

ESTADO DE SÃO PAULO, E AUTORIZA A MESMA 

COMPANHIA A CONSTRUIR UMA LINHA DE 

TRANSMISSÃO NECESSÁRIA À CITADA 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

Decreto 

26.967 de 

27/07/1949 

1949 

República 

Populista 

(1945-1964) 

OUTORGA A CIA MATOGROSSENSE DE 

ELETRICIDADE CONCESSÃO PARA O 

APROVEITAMENTO DA ENERGIA HIDRAULICA 

DO SALTO BACURI, SITUADO NO RIO NIOAC, 

MUNICIPIO DE NIOAC, ESTADO DE MATO 

GROSSO. 

Decreto 

27.033 de 

09/08/1949 

1949 

República 

Populista 

(1945-1964) 

OUTORGA AO ESTADO DE MINAS GERAIS 

CONCESSÃO PARA O APROVEITAMENTO 

PROGRESSIVO DE ENERGIA HIDRAULICA DE 

TRECHOS NOS RIOS SANTO ANTONIO, 

GUANHÃES, PEIXE, TANQUE, E FARIAS 

SITUADOS TODOS NO ESTADO DE MINAS 

GERAIS. 

Decreto 

27.406 de 

08/11/1949 

1949 

República 

Populista 

(1945-1964) 

OUTORGA A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

BARBACENA CONCESSÃO PARA O 

APROVEITAMENTO DE ENERGIA HIDRAULICA 

DA CACHOEIRA DE LAVRA, SITUADA NO RIO DAS 

MORTES, MUNICIPIO DE BARBACENA, ESTADO 

DE MINAS GERAIS. 

 

 

 

Decreto 

27.407 de 

08/11/1949 

1949 

República 

Populista 

(1945-1964) 

OUTORGA A COMPANHIA SUL MINEIRA DE 

ENERGIA ELETRICA, SOCIEDADE ANONIMA 

CONCESSÃO PARA O APROVEITAMENTO DE 

ENERGIA HIDRAULICA DE UM DESNIVEL 

SITUADO NO RIO CANOAS, MUNICIPIO DE 

ARCEBURGO, ESTADO DE MINAS GERAIS. 

Decreto 

27.643 de 

27/12/1949 

1949 

República 

Populista 

(1945-1964) 

OUTORGA A EDGARD AGNELO PEREIRA 

CONCESSÃO PARA O APROVEITAMENTO DE 

ENERGIA HIDRAULICA DE UMA QUEDA D'AGUA 

SITUADA NO RIO PAIAIA, MUNICIPIO DE SAUDE, 

ESTADO DA BAHIA. 

Decreto 

27.651, de 

28 de 

Dezembro de 

1949 

1949 

República 

Populista 

(1945-1964) 

OUTORGA AO ESTADO DO PARANÁ CONCESSÃO 

PARA O APROVEITAMENTO PROGRESSISTA DA 

ENERGIA HIDRÁULICA DO SALTO DAS 

BANANEIRAS, SITUADO NO RIO IVAÍ, MUNICÍPIO 

DE CAMPO MOURÃO, ESTADO DO PARANÁ. 

Decreto 

27.652 de 

28/12/1949 

1949 

República 

Populista 

(1945-1964) 

AUTORIZA O ESTADO DO PARANA A INSTALAR 

UMA CENTRAL TERMOELETRICA NO MUNICIPIO 

DE APUCARANA E CONSTRUIR UMA LINHA DE 

TRANSMISSÃO ENTRE OS MUNICIPIO DE 

APUCARANA E MANDAGUARI. 
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Decreto 

27.737 de 

24/01/1950 

1950 

República 

Populista 

(1945-1964) 

OUTORGA AO ESTADO DO PARANA, OU 

EMPRESA QUE ORGANIZAR, CONCESSÃO PARA O 

APROVEITAMENTO PROGRESSIVO DE ENERGIA 

HIDRAULICA DA CACHOEIRA BACAETAVA, 

SITUADA NO RIO TACANICA, MUNICIPIO DO RIO 

BRANCO DO SUL, ESTADO DO PARANA. 

Decreto 

27.754 de 

31/01/1950 

1950 

República 

Populista 

(1945-1964) 

OUTORGA A EMPRESA DE ELETRICIDADE 

POXOREU LIMITADA, CONCESSÃO PARA O 

APROVEITAMENTO PROGRESSIVO DE ENERGIA 

HIDRAULICA DAS CORREDEIRAS SITUADAS NO 

RIBEIRÃO AREIAS, MUNICIPIO DE POXOREU, 

ESTADO DE MATO GROSSO. 

Decreto 

27.755 de 

31/01/1950 

1950 

República 

Populista 

(1945-1964) 

OUTORGA A LAZARO CALAZANS LUZ 

CONCESSÃO PARA O APROVEITAMENTO 

PROGRESSIVO DA ENERGIA HIDRAULICA DA 

CACHOEIRA GRANDE, SITUADA NO RIBEIRÃO 

CATAS ALTAS, MUNICIPIO DE APIAI, ESTADO DE 

SÃO PAULO. 

Decreto 

27.768 de 

08/02/1950 

1950 

República 

Populista 

(1945-1964) 

RESTRINGE A ZONA DE FORNECIMENTO DA 

EMPRÊSA FORÇA E LUZ DE GOIÂNIA E LTDA. E 

OUTORGADO A FILOGOMES ALVES DE 

CARVALHO CONCESSÃO PARA 

APROVEITAMENTO DE ENERGIA HIDRÁULICA 

DE UMA QUEDA D´ ÁGUA SITUADO NO RIBEIRÃO 

FAZENDINHA, MUNICÍPIO DE TRINDADE ESTADO 

DE GOIÁS. 

Decreto 

27.907 de 

23/03/1950 

1950 

República 

Populista 

(1945-1964) 

OUTORGA AO ESTADO DO PARANA CONCESSÃO 

PARA O APROVEITAMENTO PROGRESSIVO DA 

ENERGIA HIDRAULICA DA CACHOEIRA SALTO, 

SITUADA NO RIO CAPIVARI, MUNICIPIO DE 

BOCAIUVA DO SUL, ESTADO DO PARANA. 

Decreto 

27.982, de 

11 de Abril 

de 1950 

1950 

República 

Populista 

(1945-1964) 

OUTORGA À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS 

PASSOS CONCESSÃO PARA DISTRIBUIR ENERGIA 

ELÉTRICA NA CIDADE DE TRÊS PASSOS, ESTADO 

DO RIO GRANDE DO SUL, UTILIZANDO ENERGIA 

TÉRMICA.  

Decreto 

28.043 de 

24/04/1950 

1950 

República 

Populista 

(1945-1964) 

OUTORGA A EMPRESA FORÇA E LUZ 

COTEGIPENSE SA, CONCESSÃO PARA O 

APROVEITAMENTO DE ENERGIA HIDRAULICA 

DE UMA QUEDA DAGUA SITUADA NO RIO 

ERECHIM, MUNICIPIO DE IGUAL NOME, ESTADO 

DO RIO GRANDE DO SUL 

Decreto 

28.089 de 

08/05/1950 

1950 

República 

Populista 

(1945-1964) 

OUTORGA A LUZ E FORÇA DE ANAPOLIS S.A 

CONCESSÃO PARA O APROVEITAMENTO DE 

ENERGIA HIDRAULICA DA CACHOEIRA ISIDORO, 

SITUADO NO RIO CORUMBA, MUNICIPIO DE 

IGUAL NOME, ESTADO DE GOIAS. 

Decreto 

28.143 de 

22/05/1950 

1950 

República 

Populista 

(1945-1964) 

OUTORGA A PREFEITURA DOS SANTOS 

CONCESSÃO PARA O APROVEITAMENTO DE 

ENERGIA HIDRAULICA DA CACHOEIRA JOÃO 

GRANDE, SITUADA NO RIBEIRÃO DA MATA, 



147  

MUNICIPIO DE MATOSINHOS, ESTADO DE MINAS 

GERAIS. 

Decreto 

28.166 de 

01/06/1950 

1950 

República 

Populista 

(1945-1964) 

OUTORGA A COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E 

LUZ, CONCESSÃO PARA O APROVEITAMENTO 

PROGRESSIVO DA ENERGIA HIDRAULICA DE 

TRECHOS DO RIO GRANDE, PARTE NO ESTADO 

DE MINAS GERAIS E PARTE ENTRE O ESTADO DE 

SÃO PAULO. 

Decreto 

28.542 de 

24/08/1950 

1950 

República 

Populista 

(1945-1964) 

AUTORIZA O ESTADO DO PARANÁ A INSTALAR 

UMA CENTRAL TERMOELÉTRICA NA 

LOCALIDADE DE TULHAS, MUNICÍPIO DE ASSAÍ, 

E OUTORGA CONCESSÃO PARA DISTRIBUIR 

ENERGIA ELÉTRICA NOS MUNICÍPIOS DE ASSAÍ, 

CONGOINHAS, RIBEIRÃO DO PINHAL, 

ARAIPORANGA E CINZAS, NO ESTADO DO 

PARANÁ. 

Decreto 

28.545 de 

24/08/1950 

1950 

República 

Populista 

(1945-1964) 

ESTABELECE A CLASSIFICAÇÃO DE CONTAS 

PARA EMPRESAS DE ENERGIA ELETRICA. 

Decreto 

28.901 de 

27/11/1950 

1950 

República 

Populista 

(1945-1964) 

OUTORGA A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CAMOCIM CONCESSÃO PARA DISTRIBUIR 

ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE 

CAMOCIM, ESTADO DO CEARA. 

Decreto 

29.560 de 

15/05/1951 

1951 

República 

Populista 

(1945-1964) 

AUTORIZA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL A 

INSTALAR DOIS GRUPOS TERMO-ELETRICOS NA 

CIDADE DE TORRES, ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL. 

Lei 1.522 de 

26/12/1951 
1951 

República 

Populista 

(1945-1964) 

AUTORIZA O GOVERNO FEDERAL A INTERVIR NO 

DOMINIO ECONOMICO PARA ASSEGURAR A 

LIVRE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 

NECESSARIOS AO CONSUMO DO POVO. 

 

Decreto 

30.608 de 

06/03/1952 

1952 

República 

Populista 

(1945-1964) 

OUTORGA A BELENDA E COMPANHIA LIMITADA 

CONCESSÃO PARA DISTRIBUIR ENERGIA 

ELETRICA DO DISTRITO DE CENTENARIO DO 

SUL, MUNICIPIO DE JAGUAPITA, ESTADO DO 

PARANA, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

Decreto 

30.690 de 

28/03/1952 

1952 

República 

Populista 

(1945-1964) 

OUTORGA CONCESSÃO A EMPRESA HIDRO 

ELETRICA JAGUARI S.A. PARA O 

APROVEITAMENTO PROGRESSIVO DE ENERGIA 

HIDRAULICA DE UM TRECHO DO RIO JAGUARI, 

ENTRE OS MUNICIPIOS DE CAMPINAS E 

PEDREIRA, NO ESTADO DE SÃO PAULO, E DA 

OUTRAS PROVIDENCIAS. 

Decreto 

32.154 de 

23/01/1953 

1953 

República 

Populista 

(1945-1964) 

TRANSFERE A HENRIQUE NUNES COUTINHO A 

CONCESSÃO PARA O APROVEITAMENTO DE 

ENERGIA HIDRAULICA OUTORGADA A MARIO 

EMILIO COUTINHO SARLO PELO DECRETO 24.742, 

DE 2 DE ABRIL DE 1948. 

Decreto 

32.459 de 

26/03/1953 

1953 

República 

Populista 

(1945-1964) 

OUTORGA A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

GUAPIARA CONCESSÃO PARA O 

APROVEITAMENTO DE ENERGIA HIDRAULICA 
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DE UM DESNIVEL EXISTENTE NO RIO SÃO JOSE 

DO GUAPIARA, MUNICIPIO DE GUAPIARA, 

ESTADO DE SÃO PAULO. 

Decreto 

32.675 de 

01/05/1953 

1953 

República 

Populista 

(1945-1964) 

OUTORGA A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CACHOEIRO DE MINAS CONCESSÃO PARA O 

APROVEITAMENTO DE ENERGIA HIDRAULICA 

DE UM DESNIVEL EXISTENTE NO RIBEIRÃO DOS 

BROCHADOS MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE 

MINAS, ESTADO DE MINAS GERAIS. 

Lei 1.807 de 

07/01/1953 
1953 

República 

Populista 

(1945-1964) 

DISPÕE SOBRE OPERAÇÕES DE CAMBIO E DA 

OUTRAS PROVIDENCIAS. 

Decreto 

35.202 de 

17/03/1954 

1954 

República 

Populista 

(1945-1964) 

TRANSFERE A FORÇA E LUZ VIDEIRA S.A. A 

CONCESSÃO OUTORGADA PELO DECRETO 13.760, 

DE 27 DE OUTUBRO DE 1943, A EMPRESA DE 

FORÇA E LUZ PERDIZES VITORIA. 

Decreto 

35.203 de 

17/03/1954 

1954 

República 

Populista 

(1945-1964) 

TRANSFERE A FORÇA E LUZ VIDEIRA S.A. A 

CONCESSÃO OUTORGADA PELO DECRETO 10.536, 

DE 30 DE SETEMBRO DE 1942, A JOÃO VIANA 

SEILER. 

Decreto 

41.019 de 

26/02/1957 

1957 

República 

Populista 

(1945-1964) 

REGULAMENTA OS SERVIÇOS DE ENERGIA 

ELETRICA. 

Decreto 

47.834 de 

04/03/1960 

1960 

República 

Populista 

(1945-1964) 

DISPÕE SOBRE ATRIBUIÇÕES DA FUNDAÇÃO 

BRASIL CENTRAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

Decreto 

51.267 de 

25/08/1961 

1961 

República 

Populista 

(1945-1964) 

OUTORGA A CENTRAIS ELETRICAS DO RIO DAS 

CONTAS S.A. CONCESSÃO PARA O 

APROVEITAMENTO PROGRESSIVO DA ENERGIA 

HIDRAULICA NOS RIOS DAS CONTAS E GONGOGI, 

NO ESTADO DA BAHIA. 

Decreto do 

Conselho de 

MInistro nº 

1.200 de 

19/06/1962 

1962 

República 

Populista 

(1945-1964) 

TRANSFERE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 

MIGUEL DO OESTE PARA O “CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL DE ELETRICIDADE”, 

CONCESSÃO PARA O APROVEITAMENTO 

HIDRELÉTRICO DO DESNÍVEL EXISTENTE NO RIO 

DAS FLÔRES, DISTRITO DE BANDEIRANTES, 

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO 

DE SANTA CATARINA. 

Decreto 

57.149 de 

01/11/1965 

1965 

Governo 

militar 

(1964-1985) 

AUTORIZA A REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A. 

A TRANSFERIR PARA O DEPARTAMENTO DOS 

CORREIOS E TELEGRAFOS AS LINHAS 

TELEGRAFICAS SITUADAS EM TRECHOS 

FERROVIARIOS CONSIDERADOS 

ANTIECONOMICOS E DA OUTRAS 

PROVIDENCIAS. 

Lei 4.797 de 

20/10/1965 
1965 

Governo 

militar 

(1964-1985) 

TORNA OBRIGATORIO, PELAS EMPRESAS 

CONCESSIONARIAS DE SERVIÇO PUBLICO, O 

EMPREGO DE MADEIRAS PRESERVADAS E DA 

OUTRAS PROVIDENCIAS. 
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Decreto 

58.016 de 

18/03/1966 

1966 

Governo 

militar 

(1964-1985) 

REGULAMENTA O DISPOSTO NA LEI 4.797, DE 20 

DE OUTUBRO DE 1965, E DA OUTRAS 

PROVIDENCIAS. 

Lei 5.346 de 

03/11/1967 
1967 

Governo 

militar 

(1964-1985) 

ALTERA DISPOSITIVOS DO CÓDIGO PENAL, 

VISANDO A PROTEGER SERVIÇOS DE UTILIDADE 

PÚBLICA. 

Decreto-Lei 

1.004, de 21 

de Outubro 

de 1969 

1969 

Governo 

militar 

(1964-1985) 

CÓDIGO PENAL. 

Decreto-Lei 

411 de 

08/01/1969 

1969 

Governo 

militar 

(1964-1985) 

DISPÕE SOBRE A ADMINISTRAÇÃO DOS 

TERRITORIOS FEDERAIS, A ORGANIZAÇÃO DE 

SEUS MUNICIPIOS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

Decreto 

66.138 de 

29/01/1970 

1970 

Governo 

militar 

(1964-1985) 

TRANSFERE AS CONCESSÕES OUTORGADAS A 

COMPANHIA TELEFONICA DO CARMO DO 

PARANAIBA, COMPANHIA TELEFONICA DE 

FRANCA E COMPANHIA TELEFONICA 

INTERMUNICIPAL PARA A COMPANHIA 

TELEFONICA BRASIL CENTRAL. 

Lei 6.448 de 

11/10/1977 
1977 

Governo 

militar 

(1964-1985) 

DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO POLITICA E 

ADMINISTRATIVA DOS MUNICIPIOS DOS 

TERRITORIOS FEDERAIS, E DA OUTRAS 

PROVIDENCIAS. 

Decreto 

84.438 de 

28/01/1980 

1980 

Governo 

militar 

(1964-1985) 

PROMULGA O ACORDO SOBRE IMUNIDADES, 

ISENÇÕES E PRIVILEGIOS DO FUNDO 

FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DA 

BACIA DO PRATA NO TERRITORIO DOS PAISES 

MEMBROS. 

Decreto 

88.420 de 

21/06/1983 

1983 

Governo 

militar 

(1964-1985) 

DISPÕE SOBRE A NAVEGAÇÃO E MARINHA 

MERCANTE, ESTABELECE AS CONDIÇÕES DE 

APOIO E ESTIMULO A MARINHA MERCANTE; 

TRATA DA ESTRUTURAÇÃO DOS ORGÃOS DE 

EXECUÇÃO DA POLITICA DE NAVEGAÇÃO E 

MARINHA MERCANTES E DA OUTRAS 

PROVIDENCIAS. 

Decreto 

91.836 de 

24/10/1985 

1985 

Nova 

República 

(1985-até 

hoje) 

APROVA NOVO REGULAMENTO DO SERVIÇO DE 

RADIOAMADOR. 

Decreto 

97.535 de 

20/02/1989 

1989 

Nova 

República 

(1985-até 

hoje) 

DISPÕE SOBRE A REDISTRIBUIÇÃO DAS 

COMPETENCIAS DA EXTINTA SUNAMAM, E DA 

OUTRAS PROVIDENCIAS. 

Decreto 

99.428 de 

31/07/1990 

1990 

Nova 

República 

(1985-até 

hoje) 

DELEGA COMPETÊNCIA AO MINISTRO DA 

INFRA-ESTRUTURA PARA PRÁTICA DE ATOS 

RELATIVOS À CONCESSÃO DE LAVRA MINERAL, 

CONCESSÃO DE APROVEITAMENTO DE ENERGIA 

HIDRÁULICA, DECLARAÇÃO DE UTILIDADE 

PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO OU 

CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO 

ADMINISTRATIVA, NOS CASOS QUE MENCIONA, 

E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. 
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Decreto 

Legislativo 

nº 242, de 

1991 

1991 

Nova 

República 

(1985-até 

hoje) 

DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE BENS, 

HAVERES E CONTENCIOSO JUDICIAL DA 

EMBRAFILME – DISTRIBUIDORA DE FILMES S.A., 

EM LIQUIDAÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Decreto 

1.316 de 

25/11/1994 

1994 

Nova 

República 

(1985-até 

hoje) 

ALTERA A REDAÇÃO DOS ARTIGOS 2, 6, 7, 13 E 14 

DO REGULAMENTO DO SERVIÇO DE 

RADIOAMADOR, APROVADO PELO DECRETO 

91.836, DE 24 DE OUTUBRO DE 1985. 

Lei 2.653 de 

24/11/1955 
1995 

Nova 

República 

(1985-até 

hoje) 

INSTITUI ADICIONAL E ALTERA DISPOSIÇÕES DA 

LEGISLAÇÃO DO IMPOSTO DE CONSUMO E DA 

OUTRAS PROVIDENCIAS. 

Lei 9.503 de 

23/09/1997 
1997 

Nova 

República 

(1985-até 

hoje) 

INSTITUI O CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. 

Decreto 

2.615 de 

03/06/1998 

1998 

Nova 

República 

(1985-até 

hoje) 

APROVA O REGULAMENTO DO SERVIÇO DE 

RADIODIFUSÃO COMUNITARIA. 

Lei 9.612 de 

19/02/1998 
1998 

Nova 

República 

(1985-até 

hoje) 

INSTITUI O SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO 

COMUNITARIA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

Decreto 

5.055 de 

27/04/2004 

2004 

Nova 

República 

(1985-até 

hoje) 

INSTITUI O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL 

DE URGENCIA – SAMU, EM MUNICIPIOS E 

REGIÕES DO TERRITORIO NACIONAL, E DA 

OUTRAS PROVIDENCIAS. 

Lei 12.587, 

DE 3 DE 

JANEIRO 

DE 2012. 

2012 

Nova 

República 

(1985-até 

hoje) 

INSTITUI AS DIRETRIZES DA POLÍTICA 

NACIONAL DE MOBILIDADE URBANA; REVOGA 

DISPOSITIVOS DOS DECRETOS-LEIS NOS 3.326, DE 

3 DE JUNHO DE 1941, E 5.405, DE 13 DE ABRIL DE 

1943, DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO 

TRABALHO (CLT), APROVADA PELO DECRETO-

LEI NO 5.452, DE 1O DE MAIO DE 1943, E DAS LEIS 

NOS 5.917, DE 10 DE SETEMBRO DE 1973, E 6.261, 

DE 14 DE NOVEMBRO DE 1975; E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.  

Lei 12.865 

de 

09/10/2013 

2013 

Nova 

República 

(1985-até 

hoje) 

AUTORIZA O PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO 

ECONÔMICA AOS PRODUTORES DA SAFRA 

2011/2012 DE CANA-DE-AÇÚCAR E DE ETANOL 

QUE ESPECIFICA E O FINANCIAMENTO DA 

RENOVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CANAVIAIS 

COM EQUALIZAÇÃO DA TAXA DE JUROS; DISPÕE 

SOBRE OS ARRANJOS DE PAGAMENTO E AS 

INSTITUIÇÕES DE PAGAMENTO INTEGRANTES 

DO SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO 

(SPB); AUTORIZA A UNIÃO A EMITIR, SOB A 

FORMA DE COLOCAÇÃO DIRETA, EM FAVOR DA 

CONTA DE DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO 

(CDE), TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA 

MOBILIÁRIA FEDERAL; ESTABELECE NOVAS 
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CONDIÇÕES PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO 

RURAL ORIUNDAS DE, OU CONTRATADAS COM, 

RECURSOS DO FUNDO CONSTITUCIONAL DE 

FINANCIAMENTO DO NORDESTE (FNE); ALTERA 

OS PRAZOS PREVISTOS NAS LEIS Nº 11.941, DE 27 

DE MAIO DE 2009, E Nº 12.249, DE 11 DE JUNHO DE 

2010; AUTORIZA A UNIÃO A CONTRATAR O 

BANCO DO BRASIL S.A. OU SUAS SUBSIDIÁRIAS 

PARA ATUAR NA GESTÃO DE RECURSOS, OBRAS 

E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELACIONADOS 

AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS, 

MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO 

OU REFORMA DA REDE INTEGRADA E 

ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DA 

MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA; 

DISCIPLINA O DOCUMENTO DIGITAL NO 

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL; DISCIPLINA A 

TRANSFERÊNCIA, NO CASO DE FALECIMENTO, 

DO DIREITO DE UTILIZAÇÃO PRIVADA DE ÁREA 

PÚBLICA POR EQUIPAMENTOS URBANOS DO 

TIPO QUIOSQUE, TRAILER, FEIRA E BANCA DE 

VENDA DE JORNAIS E DE REVISTAS; ALTERA A 

INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O 

PIS/PASEP E DA COFINS NA CADEIA DE 

PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DA SOJA E DE 

SEUS SUBPRODUTOS; ALTERA AS LEIS NºS 12.666, 

DE 14 DE JUNHO DE 2012, 5.991, DE 17 DE 

DEZEMBRO DE 1973, 11.508, DE 20 DE JULHO DE 

2007, 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, 9.069, DE 

29 DE JUNHO DE 1995, 10.865, DE 30 DE ABRIL DE 

2004, 12.587, DE 3 DE JANEIRO DE 2012, 10.826, DE 

22 DE DEZEMBRO DE 2003, 10.925, DE 23 DE JULHO 

DE 2004, 12.350, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2010, 

4.870, DE 1º DE DEZEMBRO DE 1965 E 11.196, DE 21 

DE NOVEMBRO DE 2005, E O DECRETO 70.235, DE 

6 DE MARÇO DE 1972; REVOGA DISPOSITIVOS 

DAS LEIS NºS 10.865, DE 30 DE ABRIL DE 2004, 

10.925, DE 23 DE JULHO DE 2004, 12.546, DE 14 DE 

DEZEMBRO DE 2011, E 4.870, DE 1º DE DEZEMBRO 

DE 1965; E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Lei 13.116 

de 

20/04/2015 

2015 

Nova 

República 

(1985-até 

hoje) 

ESTABELECE NORMAS GERAIS PARA 

IMPLANTAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DA 

INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES E 

ALTERA AS LEIS NºS 9.472, DE 16 DE JULHO DE 

1997, 11.934, DE 5 DE MAIO DE 2009, E 10.257, DE 10 

DE JULHO DE 2001. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 

 


