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resumo: O presente artigo busca identificar o 
regime jurídico aplicável ao sistema de trans-
porte individual de passageiros desenvolvidos 
por meio de veículos de aluguel. A partir de uma 
análise dos mecanismos de intervenção do Es-
tado no domínio econômico, assim como dos 
diplomas federais que disciplinam as matérias de 
trânsito, transporte e mobilidade urbana, ver-se-
-á a possibilidade de exploração dos serviços de 
táxi quer sob o regime jurídico de direito público, 
quer sob a ótica da livre concorrência. 
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AbstrAct: This article seeks to identify which 
legal regime for the urban individual transport 
system. Thus, will be analyzed the kinds of 
government intervention in the economic area, 
based on a systematic interpretation of Brazilian 
Constitution and federal law.
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passageiros  – 5.1. Consideração preliminar – 5.2. O direito infraconstitucional – 6. Consi-
derações sobre o uso das inovações disruptivas no transporte individual de passageiros –  
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1. ColoCação do teMa

A entrada da iniciativa privada na prestação de serviço de transporte indivi-
dual de passageiros em concorrência com os táxis, por intermédio de platafor-
mas digitais de acesso remoto, tem suscitado forte discussão jurídica sobre o 
acesso de particulares a atividades qualificadas como serviço público.

Sem adentrar o mérito das denominadas “tecnologias disruptivas”, que 
avançam sob domínios extrajurídicos, o debate que ora se pretende consiste 
em verificar a comunicação entre os regimes público e privado no desenvolvi-
mento de atividade econômica com nítido interesse social. 

Ainda vigora entendimento segundo o qual a estruturação de um serviço 
público geraria uma exclusividade do Estado na sua prestação. Ressalvado os 
serviços ditos impróprios ou não exclusivos, como saúde, educação e previ-
dência, a iniciativa privada ficaria impedida de explorar economicamente a 
atividade assumida pelo Estado. 

Ficaria a cargo da lei eleger a atividade a ser erigida como serviço público e, 
então, centralizá-la nas mãos do Estado. A participação da iniciativa privada, 
quando muito, se resumiria à execução indireta, sob forma de concessão ou 
permissão, enquanto o Estado manter-se-ia na titularidade do serviço público.

Mas esta concepção não consegue explicar com tanta desenvoltura insti-
tuto ainda enviesado no Direito Administrativo, como a autorização de ser-
viço público, diretamente relacionada ao tema a ser desenvolvido. No caso, a 
controvérsia reside no fato de não ter sido contemplada como instrumento de 
outorga de serviço público no art. 175 da Constituição, apesar de se conviver 
normativamente ao lado concessão e permissão no caso dos serviços públicos 
previstos no art. 21 da Carta de 1988.

Abalizada doutrina preleciona que a autorização de serviço formaliza-se 
diante de situações urgentes que não admitem a espera pela conclusão dos pro-
cessos de concessão e permissão, ou, ainda, quando o particular explora a ativi-
dade para consumo próprio. Mas também pode ser interpretada como abertura 
para penetração de particulares em setores sujeitos à intensa regulação.

O pensamento mais tradicional enfraquece o princípio da livre iniciativa 
sem considerar a importância da concorrência para satisfação das necessidades 
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coletivas. Peca por não aferir a juridicidade de uma convivência harmonizada 
entre o setor público e privado para o desenvolvimento de atividades idênticas 
ou afins. 

A manutenção desse pensamento também parece contrariar a mudança no 
paradigma de Estado no final do século XX. As privatizações e as reformas ad-
ministrativas alicerçadas sob a ótica da eficiência e do combate à burocratiza-
ção confirmaram a passagem de um Estado servidor para regulador, levando-o 
a assumir papel preponderantemente subsidiário diante da ordem social.

Os serviços de transporte individual de passageiros, por não exigir mais co-
nhecimentos de ordem técnica, representam uma grande oportunidade de refle-
xão sobre formas e limites da intervenção estatal, assim como pontos de inter-
seção entre o Poder Público e sociedade no exercício de atividades econômicas. 

2. a ordeM eCoNôMiCa e a iNterveNção do estado No doMíNio 
eCoNôMiCo: CoNtorNos Gerais

A ordem econômica não constitui fim em si mesma: detém natureza instru-
mental. Seus princípios traduzem não somente os fundamentos, como tam-
bém os objetivos do Estado Brasileiro. Por essa razão, reforçam a vontade do 
legislador constituinte em colocá-la a serviço de interesses que transcendem 
a exploração do capital e a especulação lucrativa. Sem a proteção dos sujeitos 
nela envolvidos, será impossível alcançar o desenvolvimento nacional.

O trabalho e a livre iniciativa, tomados como fundamento da ordem econô-
mica, trazem consigo a ideia de liberdade individual empregada para o desen-
volvimento do trabalho. Mas isso, como anota Eros Roberto Grau, não neces-
sariamente coincide com uma incursão empresarial na área econômica. Antes, 
denota uma força produtiva em busca de uma sociedade justa, livre e solidária.1

Observa-se nesta temática um cabedal principiológico que serve de funda-
mento e limites à intervenção estatal no domínio econômico. Não é novidade 
que a Carta de 1988, ao disciplinar o assunto no art. 170, buscou compatibi-
lizar princípios abstratamente antagônicos. Livre concorrência e propriedade 
privada, de um lado, encontram-se unidas à função social da propriedade, de-
fesa do consumidor e proteção do meio ambiente. Isso sem falar na proteção 
da micro e pequena empresa e na tutela da sociedade em geral contra abuso do 
poder econômico. 

 1. Eros Roberto Grau. A ordem econômica na Constituição de 1988. 17. ed., p. 203.
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O cumprimento desses princípios impede que o Estado permaneça inerte 
diante do mercado. Estão à sua disposição ferramentas que possibilitam ade-
quar questões econômicas à satisfação do interesse público. Poderá interferir 
no domínio econômico mediante a criação de serviços públicos,2 atuando de 
forma exclusiva ou paralela com a iniciativa privada; pelo fomento, estimu-
lando comportamentos;3 mediante a regulação, condicionando a liberdade e 
reprimindo abusos ou, ainda, atuando diretamente como explorador de ativi-
dade econômica, neste caso, em igualdade de condições com o setor privado.4

Destaca-se, ainda, a “regulação pública não estatal”. Nesta, o Estado em-
presta a determinados organismos sociais poderes para disciplinar condutas 
corporativas que se entrecruzam com o interesse público. É o que sucede nas 
entidades de fiscalização profissional, Justiça Desportiva, Operador Nacional 
do Sistema Elétrico e Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Independentemente de autorização ou chancela do Estado, os organizamos 
poderão criar a própria disciplina ou procedimentos, a exemplo dos “selos de 
qualidade”, hipótese denominada de “autorregulação”. Finalmente, emprega-
-se o termo “desregulação” para designar a inexistência de regulação pública 
ou privada, situação em que a atividade privada ficará sujeita aos influxos do 
mercado.5

3. a téCNiCa do serviço públiCo CoMo Modelo de iNterveNção No 
doMíNio eCoNôMiCo

O serviço público contribuiu historicamente para o amadurecimento dog-
mático do Direito Administrativo. A partir dos estudos de Léon Duguit, pre-
cursor da “Escola do Serviço Público”, integrada por outros renomados ju-
ristas franceses como Jèze, Bonnard e Rolland, a ideia de “poder estatal” foi 

 2. Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de 
concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.

 3. Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exer-
cerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este 
determinante para o setor público e indicativo para o setor privado.

 4. Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de 
atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperati-
vos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em 
lei.

 5. Alexandre Santos de Aragão. O atual estágio da regulação estatal no Brasil. Direito 
Administrativo: transformações e tendências, 2014, p. 230.
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substituída pela noção de Estado servidor, evidenciando doravante a figura do 
indivíduo.6

Não é possível estabelecer um conceito específico de serviço público, senão 
melhor delimitar o significado, mesmo porque a concepção de serviço público 
encontra-se influenciada por questões que veriam no tempo e espaço. 

Linhas gerais, qualifica-se como serviço público atividade material cuja es-
sencialidade justifica a assunção pelo Estado, que ficará no encargo de prestá-
-las sob a forma de utilidades ou comodidades fruíveis singularmente, confor-
me princípios e regras de direito público.

As atividades gerais do Estado, como vigilância de fronteiras, defesa na-
cional, emissão de moedas e estatística não constituem serviço público. Esta 
amplitude acabaria excluindo justamente sua natureza prestacional. De efeito, 
enquadram-se no feixe conceitual de serviço público somente atividades pos-
tas singularmente à disposição do administrado.

Além da titularidade estatal, materialidade e singularidade da prestação, é 
elementar que a atividade se submeta ao regime de direito público. A finalida-
de é preservar o serviço, objetivando, de um lado, “que terceiros os obstaculem 
e, de outro, que o titular deles, ou quem haja sido credenciado a prestá-los, 
procedam, por ação ou omissão, de modo abusivo, quer por desrespeitar di-
reitos dos administrados em geral, quer por sacrificar direitos e conveniências 
dos usuários do serviço”.7 Deste regime advém as caraterísticas mais elementa-
res do serviço público como a obrigatoriedade, continuidade e universalidade, 
todas devidamente agasalhadas na legislação pátria.

Diversas razões podem determinar a criação de um serviço público. Odete 
Medauar explica que sua instituição “remete ao plano da concepção política 
dominante, ao plano da concepção do Estado e seu papel”, podendo ter a fina-
lidade de “retirar da especulação privada setores delicados, propiciar o bene-
fício do serviço aos menos favorecidos, suprir carência da iniciativa privada e 
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 6. A mudança do eixo metodológico do Direito do Administrativo foi proveitosamente 
analisada por Celso Antônio Bandeira de Mello, no Capítulo I, item X, do seu Curso 
de Direito Administrativo, 2010, p. 87-94.

 7. Celso Antonio Bandeira de Mello. Curso de Direito Administrativo. 28. ed, 2010,  
p. 680.

 8. Direito Administrativo Moderno. 19. ed, 2015, p. 377.
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Diferentemente de algumas atividades gerais desenvolvidas pelo Estado, os 
serviços públicos são suscetíveis de especulação econômica. Não foi por acaso 
que Eros Roberto Grau, em importante trabalho sobre a ordem econômica 
vigente, considerou os serviços públicos (explorados pelo Estado) e “ativida-
des econômicas em sentido estrito” (exploradas por particulares) espécies da 
genérica “atividade econômica”.9 

A Constituição Federal atribuiu diversos serviços ao Estado. Como exem-
plo de serviços públicos por determinação constitucional podem ser citados 
o serviço postal, correio aéreo nacional, telecomunicações, radiofusão sonora 
e de sons e imagens, energia elétrica, navegação aérea, transporte ferroviário 
e rodoviário, transporte coletivo urbano, saneamento, gás canalizado, saúde, 
educação, previdência e assistência social.

Não se pode imaginar que todos os serviços públicos se esgotem na Consti-
tuição. Nada impede, até se recomenda, que a União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios, por meio de suas respectivas leis, instituam os serviços públicos 
implicitamente relacionados às suas competências constitucionais.10 

Duas são as correntes destinadas a examinar a autonomia do Legislativo na 
criação de serviço público. Na formalista, haveria “uma relativa liberdade do 
legislador ordinário para definir como públicos outros serviços além dos arro-
lados constitucionalmente”. A essencialista, por sua vez, exige a vinculação do 
serviço à satisfação do interesse social, “sendo que a elevação à categoria de 
serviço público de determinada atividade pelo legislador, pode ser desconside-
rada como tal, caso não se ajuste às referidas ideias”.11

Certo é que a lei, enquanto elemento nuclear do regime publicístico, detém 
importância fundamental na sua estruturação do serviço. A divergência afinal 
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 9. Idem, p. 106.

 10. Diógenes Gasparini. Direito Administrativo. 16. ed, 2011, p. 350.

 11. Dinorá Adelaide Musseti Grotti. O serviço público e a Constituição brasileira de 1988, 
2003, p. 103-104.

 12. Idem, p. 105.
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A norma constitucional que disciplina o serviço público encontra-se loca-
lizada no capítulo destinado à ordem econômica. Prevista no art. 175 da Carta 
de 1988, dispõe: “Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou 
sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a presta-
ção de serviços públicos.” Com fulcro neste preceptivo, respeitável doutrina 
pontifica que a estruturação de um serviço como público implicaria a exclusão 
da livre iniciativa. Não poderia ser explorado economicamente pelos particu-
lares salvo na condição de concessionários, permissionários ou autorizados. 
Exceção se dá apenas a serviços que a própria Constituição admitiu a atuação 
privada independente de qualquer outorga pública.13

Assim, tradicionalmente se classifica como exclusivos os serviços prestados 
apenas diretamente pelo Estado.14 Privativos, os executados pelo próprio Es-
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 13. Ao tratar dos serviços públicos, Celso Antônio Bandeira de Mello escreve: “Ditas ati-
vidades, portanto, salvo algumas exceções ao diante referidas (educação, previdência 
social e assistência social estão excluídas da esfera do comércio privado. De conse-
guinte as atividades em questão não pertencem à esfera da livre iniciativa, sendo es-
tranhas, então, ao campo da “exploração da exploração da atividade econômica. Este 
último setor, nos termos constitucionais, conforme será melhor esclarecido a breve 
trecho, é seara reservada aos particulares, ou seja, à iniciativa privada” (Curso de Di-
reito Administrativo, 29 ed., 2010, p. 684.). O mesmo pensamento é perfilhado por 
Odete Medauar, para quem as concepções refratárias à titularidade estatal do serviço 
público “não se aplicam ao ordenamento jurídico brasileiro, ante o art. 175 da CF, 
que atribui o serviço público ao Poder Público, diretamente ou mediante concessão 
ou permissão. Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, também se faz a as-
sociação entre serviço público e exclusividade estatal, conforme observa Vitor Rhein 
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na Decisão Cautelar C 1851QO/RO (Livre iniciativa na prestação de serviços públicos, 
2012, p. 70-73. 

 14. Nessa categoria se encontram o serviço postal e correio aéreo nacional, previsto no 
art. 21, X, da Constituição Federal. De exemplo, observe-se que o Supremo Tribunal 
Federal, no julgamento da ADPF 46, da qual foi relator o então Min. Eros Grau, 
reconheceu a constitucionalidade do monopólio postal dos Correios para correspon-
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 15. A doutrina costuma qualificar essas atividades como serviços públicos impróprios. 
Ao explicá-las, Maria Sylvia Zanella Di Pietro, explica que “mesmo prestando se à 
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A Constituição arrolou expressamente os serviços de saúde (arts. 196 e 
197), de educação (arts. 205, 208, 211 e 213), previdência social (arts. 201 e 
202) e assistência social (arts. 203 e 204) como possíveis de exploração co-
mercial independentemente de outorga pública. Por força do interesse coletivo 
destas atividades, incidirá apenas um poder disciplinar e fiscalizatório mais 
acentuado.

Não está imune à crítica o pensamento doutrinário que impede a iniciativa 
privada de acessar atividades consideradas serviço público além das hipóte-
ses constitucionais acima referenciadas. Além de não se ajustar, como se verá 
adiante, a uma interpretação sistemática da Constituição, a concepção reduz 
o espectro normativo da livre iniciativa e da liberdade de concorrência, cuja 
importância levou o constituinte a alçá-las respectivamente, a fundamento e 
princípio da ordem econômica brasileira.

Ninguém olvida que a Constituição Federal adotou o regime capitalista de 
mercado, agregando características do Estado Social e Liberal. Nesta combi-
nação emerge como valor supremo a dignidade da pessoa humana, impelindo 
a ordem a ordem econômica a servir de instrumento para concretização da 
justiça social.

Reconhecer tal instrumentalidade implica tomar o serviço público apenas 
como uma dentre outras formas para suprir as necessidades coletivas. A de-
pender do seu grau de desenvolvimento, a sociedade pode se autossustentar, 
cabendo ao Estado atender a interesses incapazes de ser equacionados pelos 
próprios agentes de mercado. Nesse cenário, a consecução das necessidades 
públicas coloca-se como meio para o desenvolvimento do trabalho e da livre 
iniciativa, agindo o setor público e privado como parceiros na consecução de 
finalidades comuns.

Ao desenvolver seu conceito de serviço público, Marçal Justen Filho aponta 
como requisito negativo para sua instituição a insuscetibilidade de satisfação 
adequada das necessidades individuais ou transindividuais mediante os me-
canismos da livre iniciativa privada. Assim desenvolve e exemplifica o autor: 

“A qualificação de uma atividade como serviço púbico pressupõe o vínculo 
com os direitos fundamentais, mas esse não é um requisito suficiente. É indis-

satisfação das necessidades coletivas, “não são assumidos nem executados pelo Es-
tado, seja direta seja indiretamente, mas apenas por ele autorizados, regulamentados 
e fiscalizados; eles correspondem a atividades privadas e recebem impropriamente o 
nome de serviços porque atendem a necessidades de interesse geral” (Direito Admi-
nistrativo. 27. ed., 2014, p. 114).
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pensável a inadequação dos mecanismos da livre iniciativa para a satisfação das 
necessidades correspondentes.

Essa circunstância atribui cunho variável ao elenco dos serviços públicos e 
conduz à relatividade da disciplina nas diversas ordens jurídicas. 

Assim, a produção e fornecimento de alimentos e medicamentos são ativi-
dades diretamente relacionadas à satisfação de direitos fundamentais. No en-
tanto, não são qualificadas com serviço público por se reputar que a atuação 
econômica privada é plenamente apta a produzir a sua satisfação de modo 
adequada.

Essa consideração importa admitir a possibilidade teórica do desapareci-
mento do serviço público. Tal se passará se o sistema econômico privado dis-
puser de condições para assegura a satisfação dos direitos fundamentais de 
todos os integrantes da sociedade. Justamente por isso, o elenco de serviços 
públicos em uma sociedade economicamente desenvolvida tende a ser muito 
mais reduzido do que se passa em países com sistema constitucional econômi-
co deficiente”.16 

Neste diapasão, irrompem características extrínsecas do serviço público, 
definidas por força do seu regime jurídico,17 como também, a partir das con-
siderações acima expostas, caracteres intrínsecos como a relatividade, porque 
dependente do estágio de desenvolvimento social e subsidiariedade, na medida 
em que pressupõe a impossibilidade de prestação adequada pelos particulares 
em regime de livre iniciativa. 

Criado o serviço público, seus usuários terão direito subjetivo a uma presta-
ção adequada. Abstratamente, enquanto titular, o Estado terá responsabilidade 
pela ausência ou má prestação. Suportará ainda ônus financeiro, nos casos de 
serviços gratuitos ou deficitários. O mesmo sucedendo no regime de prestação 
indireta, quando o concessionário ou permissionário receber alguma contra-
prestação estatal.

É evidente que este ônus jurídico e econômico não pode ser injustifica-
do. Em regra, somente a ausência parcial ou total de autossubsistência da so-
ciedade, justificaria a instituição do serviço público. O braço do Estado deve 
circunscrever-se às políticas sociais efetivamente necessárias, devendo ser re-

 16. Curso de Direito Administrativo. 11. ed., 2015, p. 725-726.

 17. Considera-se como caraterísticas extrínsecas a regularidade, continuidade, eficiência, 
segurança, atualidade, generalidade, cortesia, todas previstas no art. 6.º, § 1.º, da Lei 
8.987/1995 e que, conjuntamente, representam um serviço público adequado.
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cusada qualquer forma de assistencialismo ou populismo político. O assisten-
cialismo acaba por impedir a efetivação dos direitos sociais, representando um 
desvio de poder institucionalizado. 

Por ser espécie de atividade econômica, o serviço público representa uma 
interferência do Estado do mercado. Dentro de uma perspectiva liberal, “toda 
política social pública opera a desmercantilização, isto é, oferece o acesso a um 
bem fora da relação de compra e venda típica do mercado.”18 Logo, a maneira 
de aliar interesses sociais e econômicos, extraindo-se a máxima efetividade do 
art. 170 da Constituição Federal, seria reconhecer a livre concorrência na seara 
dos serviços públicos. 

Nem toda atividade constituída como serviço público deve ser prestada pri-
vativamente pelo Estado (ou por seus concessionários e permissionários). Sen-
do a livre iniciativa desmembramento do direito à liberdade, a regra é que as 
atividades estruturas como serviço público comportem a atuação do setor pri-
vado. O art. 175 da Constituição, que consagra o serviço público, não atribui 
exclusividade ao Estado, senão a obrigação de desempenhá-lo ou garantir-lhe 
sua execução.19

A autorização de serviço público, prevista nos serviços delimitados no art. 
21, XI e XII, mas não abarcada pela norma geral do art. 175 da Constituição, fi-
gura como mecanismo de abertura para livre iniciativa desempenhar atividades 
materialmente consideradas serviço público. Esta autorização não constituiria 
instrumento de outorga pública do serviço, mas ato pelo qual o Estado apenas 
examinaria a presença dos requisitos legais para entrada do agente econômico, 
considerando o manifesto interesse público das suas atividades.

Refratário ao pensamento, Celso Antônio Bandeira de Mello explica que a 
autorização precitada não implica delegação de serviço público, mas o consen-
timento para que determinadas atividades sejam capitadas no interesse privado 
do detentor, como a utilização de radioamador ou utilização de fibras óticas, 
no caso dos serviços de telecomunicações. Reconhece ainda que a delegação 

 18. Aldaíza Spozati, Assistencialismo. Dicionário de Políticas Públicas. Geraldo di Giovan-
ni e Marco Aurélio Nogueira (orgs.). 2. ed., São Paulo: Editora da Unesp, 2015, p. 92.

 19. É o que proveitosamente defende Vitor Rhein Schirato, para quem o art. 175 da Cons-
tituição contempla uma forma obrigatória de exercício de atividades econômicas pelo 
Estado para realizar algo aos cidadãos”. Para ele, “a titularidade estatal, caso exista, 
não pode ser enxergada como reserva de mercado em favor do Estado, mas, sim, deve 
ser vista como uma obrigação imposta ao Estado pelo ordenamento jurídico” (Livre 
Iniciativa nos serviços públicos, 2012, p. 132 e 149).
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de serviço público somente teria uso no provimento de situações emergenciais, 
enquanto não se conclui os procedimentos para outorga mediante concessão 
ou permissão de serviço.20

Ora, se a autorização, neste ponto de vista, apenas habilitaria o interessado 
à exploração de determinada atividade para consumo próprio (ou no máximo 
de forma emergencial) não haveria explicação para serviços postos no mercado 
por agentes meramente autorizados. Tome-se de exemplo o setor de teleco-
municações, cuja Lei 9.472/1997 prevê, no art. 127, a prestação de serviço em 
regime privado mediante autorização da agência reguladora (art. 131), tendo 
como objetivo garantir, entre outros fins, o incremento de sua oferta e sua qua-
lidade e o respeito ao direito dos usuários (art. 127).

Significa que mesmo dentro das atividades constitucionalmente definidas 
como serviço público, é possível que a legislação ordinária estabeleça diversos 
graus de atuação da livre iniciativa, desde a outorga de concessão até a emissão 
de ato de autorização com conteúdo vinculado. É o que se denomina de assi-
metria regulatória.

André Luiz Freire trata a autorização do art. 21, XI e XII, da Constituição, 
de forma distinta da autorização estabelecida no art. 170. A primeira caberia 
quando, por razões de adequação e universalidade, o serviço deva ser prestado, 
em regime de competição, pelo maior número de interessados possíveis. Se 
porventura a oferta de serviço, por razões de interesse público, tiver que ser 
inferior ao número de potenciais interessados, a delegação ocorrerá mediante 
concessão ou permissão, observado o procedimento licitatório.21

A autorização referida no art. 170, parágrafo único, não pode ser conside-
rada de forma diversa da prevista no art. 21, XI e XII, da Constituição. Ambas 
guardam uma essência vinculada na medida em que asseguram ao particular, 
atendidas certas condições, o exercício de atividade econômica, mesmo que in-
seridas no campo das atividades sob a incumbência do Poder Público Federal. 

É importante observar que as concessões e permissões diferem-se pelo nível 
de segurança contratual dado ao operador do serviço. Os investimentos para 
prestação do serviço público impõem que o Poder Público assegure maior 
estabilidade para que o concessionário obtenha a amortização do capital 
investido e a margem de lucro considerada no seu plano de negócios. Mesmo 

 20. Idem, p. 699.

 21. O regime de direito público na prestação de serviços públicos por pessoas privadas. 
2014, p. 397.
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porque, sem expectativa de rentabilidade, não haveria interessados na explo-
ração do serviço público pela iniciativa privada. Já nas permissões, o grau de 
estabilidade é reduzido, pois os serviços a cargo dos permissionários, embora 
sejam de interesse público relevante, prescindem de investimentos tão eleva-
dos como nas concessões.

O regime jurídico das autorizações, por sua vez, desnuda uma atividade 
econômica em sentido estrito. Mas, por exigir uma disciplina mais intensa em 
relação às atividades econômicas de modo geral, a Constituição preferiu agru-
pá-la ao lado das concessões e permissões de serviço. 

Desse modo, para que seja garantida a prestação regular do serviço pelos 
autorizados, devem ficar sujeitos à disciplina setorial, permitindo-se que o 
Estado, enquanto agente regulador, normatize tecnicamente as condições do 
serviço, fiscalize a prestação e aplique sanções quando identificado o descum-
primento das normas setoriais. 

Ademais, como as atividades autorizadas encontram-se sob a compita da 
União, não é impossível imaginar que, por interesse público superveniente, 
objetivamente justificado, a lei restrinja a atuação da livre iniciativa, decidindo 
pela prestação direta ou por meio de outorga pública.

A penetração da livre concorrência no campo dos serviços públicos não 
deveria causar estranheza. A competição, em regra, é salutar para o usuário. 
Possibilita a redução dos preços e escolha do prestador que melhor atenda às 
expectativas do usuário.

Não se pode aceitar na ordem constitucional tratamento jurídico do serviço 
público alijado da livre concorrência. Os direitos e garantias fundamentais não 
admitem que o serviço público esteja superposto ao interesse aos indivíduos, 
confinado numa redoma formalista e autoritária, dado o cerceamento da liber-
dade de escolha.

Segue-se que, afora o caso dos monopólios naturais,22 a livre concorrência 
somente pode ser afastada se comprometer a finalidade do serviço público. 
Isso pode resultar de uma ponderação realizada pelo próprio constituinte ou 
quando a própria lei ordinária detectar que o ambiente competitivo pode com-
prometer a universalidade ou a modicidade tarifária.

 22. Monopólios naturais são aqueles cuja duplicação da infraestrutura torna economica-
mente inviável a prestação do serviço, pois faria com que o antigo e o novo prestador 
aumentassem o preço para preservar suas atividades.

ASR 2055 ReDAC 27.indb   192 10/11/16   14:12

Uração do serviço público pela iniciativa privada. Já nas permissões, o grau de Uração do serviço público pela iniciativa privada. Já nas permissões, o grau de 
estabilidade é reduzido, pois os serviços a cargo dos permissionários, embora Uestabilidade é reduzido, pois os serviços a cargo dos permissionários, embora 
sejam de interesse público relevante, prescindem de investimentos tão eleva

U

sejam de interesse público relevante, prescindem de investimentos tão eleva
dos como nas concessões.

U

dos como nas concessões.

Uestabilidade é reduzido, pois os serviços a cargo dos permissionários, embora Uestabilidade é reduzido, pois os serviços a cargo dos permissionários, embora 
sejam de interesse público relevante, prescindem de investimentos tão eleva

U

sejam de interesse público relevante, prescindem de investimentos tão eleva

U

dos como nas concessões.

U

dos como nas concessões.

ração do serviço público pela iniciativa privada. Já nas permissões, o grau de 
estabilidade é reduzido, pois os serviços a cargo dos permissionários, embora 
sejam de interesse público relevante, prescindem de investimentos tão eleva
dos como nas concessões.Ssejam de interesse público relevante, prescindem de investimentos tão elevaSsejam de interesse público relevante, prescindem de investimentos tão eleva
dos como nas concessões.Sdos como nas concessões.

O regime jurídico das autorizações, por sua vez, desnuda uma atividade 

S

O regime jurídico das autorizações, por sua vez, desnuda uma atividade 

Sdos como nas concessões.Sdos como nas concessões.

O regime jurídico das autorizações, por sua vez, desnuda uma atividade 

S

O regime jurídico das autorizações, por sua vez, desnuda uma atividade 

Sdos como nas concessões.Sdos como nas concessões.

O regime jurídico das autorizações, por sua vez, desnuda uma atividade 

S

O regime jurídico das autorizações, por sua vez, desnuda uma atividade 

Sdos como nas concessões.Sdos como nas concessões.

O regime jurídico das autorizações, por sua vez, desnuda uma atividade 

S

O regime jurídico das autorizações, por sua vez, desnuda uma atividade 

S

O regime jurídico das autorizações, por sua vez, desnuda uma atividade 

S

O regime jurídico das autorizações, por sua vez, desnuda uma atividade 
econômica em sentido estrito. Mas, por exigir uma disciplina mais intensa em 

S

econômica em sentido estrito. Mas, por exigir uma disciplina mais intensa em 

sejam de interesse público relevante, prescindem de investimentos tão eleva
dos como nas concessões.

O regime jurídico das autorizações, por sua vez, desnuda uma atividade OO regime jurídico das autorizações, por sua vez, desnuda uma atividade OO regime jurídico das autorizações, por sua vez, desnuda uma atividade OO regime jurídico das autorizações, por sua vez, desnuda uma atividade OO regime jurídico das autorizações, por sua vez, desnuda uma atividade 
econômica em sentido estrito. Mas, por exigir uma disciplina mais intensa em Oeconômica em sentido estrito. Mas, por exigir uma disciplina mais intensa em 
relação às atividades econômicas de modo geral, a Constituição preferiu agru

O

relação às atividades econômicas de modo geral, a Constituição preferiu agru

Oeconômica em sentido estrito. Mas, por exigir uma disciplina mais intensa em Oeconômica em sentido estrito. Mas, por exigir uma disciplina mais intensa em 
relação às atividades econômicas de modo geral, a Constituição preferiu agru

O

relação às atividades econômicas de modo geral, a Constituição preferiu agru

Oeconômica em sentido estrito. Mas, por exigir uma disciplina mais intensa em Oeconômica em sentido estrito. Mas, por exigir uma disciplina mais intensa em 
relação às atividades econômicas de modo geral, a Constituição preferiu agru

O

relação às atividades econômicas de modo geral, a Constituição preferiu agru

O

relação às atividades econômicas de modo geral, a Constituição preferiu agru

O

relação às atividades econômicas de modo geral, a Constituição preferiu agru
pá-la ao lado das concessões e permissões de serviço. 

O

pá-la ao lado das concessões e permissões de serviço. 

O regime jurídico das autorizações, por sua vez, desnuda uma atividade 
econômica em sentido estrito. Mas, por exigir uma disciplina mais intensa em 
relação às atividades econômicas de modo geral, a Constituição preferiu agru
econômica em sentido estrito. Mas, por exigir uma disciplina mais intensa em 
relação às atividades econômicas de modo geral, a Constituição preferiu agruEpá-la ao lado das concessões e permissões de serviço. Epá-la ao lado das concessões e permissões de serviço. 

Desse modo, para que seja garantida a prestação regular do serviço pelos 

E

Desse modo, para que seja garantida a prestação regular do serviço pelos 
autorizados, devem ficar sujeitos à disciplina setorial, permitindo-se que o 

E
autorizados, devem ficar sujeitos à disciplina setorial, permitindo-se que o 

Epá-la ao lado das concessões e permissões de serviço. Epá-la ao lado das concessões e permissões de serviço. 

Desse modo, para que seja garantida a prestação regular do serviço pelos 

E

Desse modo, para que seja garantida a prestação regular do serviço pelos 
autorizados, devem ficar sujeitos à disciplina setorial, permitindo-se que o 

E
autorizados, devem ficar sujeitos à disciplina setorial, permitindo-se que o 

pá-la ao lado das concessões e permissões de serviço. 

Desse modo, para que seja garantida a prestação regular do serviço pelos 
autorizados, devem ficar sujeitos à disciplina setorial, permitindo-se que o XDesse modo, para que seja garantida a prestação regular do serviço pelos XDesse modo, para que seja garantida a prestação regular do serviço pelos 
autorizados, devem ficar sujeitos à disciplina setorial, permitindo-se que o Xautorizados, devem ficar sujeitos à disciplina setorial, permitindo-se que o XDesse modo, para que seja garantida a prestação regular do serviço pelos XDesse modo, para que seja garantida a prestação regular do serviço pelos 
autorizados, devem ficar sujeitos à disciplina setorial, permitindo-se que o Xautorizados, devem ficar sujeitos à disciplina setorial, permitindo-se que o 
Estado, enquanto agente regulador, normatize tecnicamente as condições do 

X
Estado, enquanto agente regulador, normatize tecnicamente as condições do 
serviço, fiscalize a prestação e aplique sanções quando identificado o descum

X
serviço, fiscalize a prestação e aplique sanções quando identificado o descum

Xautorizados, devem ficar sujeitos à disciplina setorial, permitindo-se que o Xautorizados, devem ficar sujeitos à disciplina setorial, permitindo-se que o X
Estado, enquanto agente regulador, normatize tecnicamente as condições do 

X
Estado, enquanto agente regulador, normatize tecnicamente as condições do 
serviço, fiscalize a prestação e aplique sanções quando identificado o descum

X
serviço, fiscalize a prestação e aplique sanções quando identificado o descum

X
Estado, enquanto agente regulador, normatize tecnicamente as condições do 

X
Estado, enquanto agente regulador, normatize tecnicamente as condições do 
serviço, fiscalize a prestação e aplique sanções quando identificado o descum

X
serviço, fiscalize a prestação e aplique sanções quando identificado o descum

Desse modo, para que seja garantida a prestação regular do serviço pelos 
autorizados, devem ficar sujeitos à disciplina setorial, permitindo-se que o 
Estado, enquanto agente regulador, normatize tecnicamente as condições do 
serviço, fiscalize a prestação e aplique sanções quando identificado o descumCEstado, enquanto agente regulador, normatize tecnicamente as condições do CEstado, enquanto agente regulador, normatize tecnicamente as condições do 
serviço, fiscalize a prestação e aplique sanções quando identificado o descumCserviço, fiscalize a prestação e aplique sanções quando identificado o descumCserviço, fiscalize a prestação e aplique sanções quando identificado o descumCserviço, fiscalize a prestação e aplique sanções quando identificado o descumCserviço, fiscalize a prestação e aplique sanções quando identificado o descumCserviço, fiscalize a prestação e aplique sanções quando identificado o descumCserviço, fiscalize a prestação e aplique sanções quando identificado o descumCserviço, fiscalize a prestação e aplique sanções quando identificado o descum
primento das normas setoriais. 

C
primento das normas setoriais. 

Cserviço, fiscalize a prestação e aplique sanções quando identificado o descumCserviço, fiscalize a prestação e aplique sanções quando identificado o descumC
Ademais, como as atividades autorizadas encontram-se sob a compita da 

C
Ademais, como as atividades autorizadas encontram-se sob a compita da 

serviço, fiscalize a prestação e aplique sanções quando identificado o descum

Ademais, como as atividades autorizadas encontram-se sob a compita da LAdemais, como as atividades autorizadas encontram-se sob a compita da LAdemais, como as atividades autorizadas encontram-se sob a compita da 
União, não é impossível imaginar que, por interesse público superveniente, 

L
União, não é impossível imaginar que, por interesse público superveniente, 

LAdemais, como as atividades autorizadas encontram-se sob a compita da LAdemais, como as atividades autorizadas encontram-se sob a compita da 
União, não é impossível imaginar que, por interesse público superveniente, 

L
União, não é impossível imaginar que, por interesse público superveniente, 

Ademais, como as atividades autorizadas encontram-se sob a compita da 
União, não é impossível imaginar que, por interesse público superveniente, UUnião, não é impossível imaginar que, por interesse público superveniente, UUnião, não é impossível imaginar que, por interesse público superveniente, 
objetivamente justificado, a lei restrinja a atuação da livre iniciativa, decidindo 

U

objetivamente justificado, a lei restrinja a atuação da livre iniciativa, decidindo 

UUnião, não é impossível imaginar que, por interesse público superveniente, UUnião, não é impossível imaginar que, por interesse público superveniente, 
objetivamente justificado, a lei restrinja a atuação da livre iniciativa, decidindo 

U

objetivamente justificado, a lei restrinja a atuação da livre iniciativa, decidindo 
pela prestação direta ou por meio de outorga pública.

U

pela prestação direta ou por meio de outorga pública.

U

objetivamente justificado, a lei restrinja a atuação da livre iniciativa, decidindo 

U

objetivamente justificado, a lei restrinja a atuação da livre iniciativa, decidindo 

U

pela prestação direta ou por meio de outorga pública.

U

pela prestação direta ou por meio de outorga pública.

União, não é impossível imaginar que, por interesse público superveniente, 
objetivamente justificado, a lei restrinja a atuação da livre iniciativa, decidindo objetivamente justificado, a lei restrinja a atuação da livre iniciativa, decidindo 
pela prestação direta ou por meio de outorga pública.Sobjetivamente justificado, a lei restrinja a atuação da livre iniciativa, decidindo Sobjetivamente justificado, a lei restrinja a atuação da livre iniciativa, decidindo Spela prestação direta ou por meio de outorga pública.Spela prestação direta ou por meio de outorga pública.

A penetração da livre concorrência no campo dos serviços públicos não 

S

A penetração da livre concorrência no campo dos serviços públicos não 

Spela prestação direta ou por meio de outorga pública.Spela prestação direta ou por meio de outorga pública.

A penetração da livre concorrência no campo dos serviços públicos não 

S

A penetração da livre concorrência no campo dos serviços públicos não 
deveria causar estranheza. A competição, em regra, é salutar para o usuário. 

S

deveria causar estranheza. A competição, em regra, é salutar para o usuário. 

Spela prestação direta ou por meio de outorga pública.Spela prestação direta ou por meio de outorga pública.

A penetração da livre concorrência no campo dos serviços públicos não 

S

A penetração da livre concorrência no campo dos serviços públicos não 

S

A penetração da livre concorrência no campo dos serviços públicos não 

S

A penetração da livre concorrência no campo dos serviços públicos não 

S

deveria causar estranheza. A competição, em regra, é salutar para o usuário. 

S

deveria causar estranheza. A competição, em regra, é salutar para o usuário. 

pela prestação direta ou por meio de outorga pública.

A penetração da livre concorrência no campo dos serviços públicos não 
deveria causar estranheza. A competição, em regra, é salutar para o usuário. 

A penetração da livre concorrência no campo dos serviços públicos não IA penetração da livre concorrência no campo dos serviços públicos não IA penetração da livre concorrência no campo dos serviços públicos não 
deveria causar estranheza. A competição, em regra, é salutar para o usuário. Ideveria causar estranheza. A competição, em regra, é salutar para o usuário. 
Possibilita a redução dos preços e escolha do prestador que melhor atenda às 

I

Possibilita a redução dos preços e escolha do prestador que melhor atenda às 

A penetração da livre concorrência no campo dos serviços públicos não 
deveria causar estranheza. A competição, em regra, é salutar para o usuário. 
Possibilita a redução dos preços e escolha do prestador que melhor atenda às Vdeveria causar estranheza. A competição, em regra, é salutar para o usuário. Vdeveria causar estranheza. A competição, em regra, é salutar para o usuário. 
Possibilita a redução dos preços e escolha do prestador que melhor atenda às VPossibilita a redução dos preços e escolha do prestador que melhor atenda às Vdeveria causar estranheza. A competição, em regra, é salutar para o usuário. Vdeveria causar estranheza. A competição, em regra, é salutar para o usuário. 
Possibilita a redução dos preços e escolha do prestador que melhor atenda às VPossibilita a redução dos preços e escolha do prestador que melhor atenda às Vdeveria causar estranheza. A competição, em regra, é salutar para o usuário. Vdeveria causar estranheza. A competição, em regra, é salutar para o usuário. 
Possibilita a redução dos preços e escolha do prestador que melhor atenda às VPossibilita a redução dos preços e escolha do prestador que melhor atenda às Vdeveria causar estranheza. A competição, em regra, é salutar para o usuário. 
Possibilita a redução dos preços e escolha do prestador que melhor atenda às O

Não se pode aceitar na ordem constitucional tratamento jurídico do serviço 

O

Não se pode aceitar na ordem constitucional tratamento jurídico do serviço 
público alijado da livre concorrência. Os direitos e garantias fundamentais não 

O

público alijado da livre concorrência. Os direitos e garantias fundamentais não 

O

Não se pode aceitar na ordem constitucional tratamento jurídico do serviço 

O

Não se pode aceitar na ordem constitucional tratamento jurídico do serviço 
público alijado da livre concorrência. Os direitos e garantias fundamentais não 

O

público alijado da livre concorrência. Os direitos e garantias fundamentais não 

O

Não se pode aceitar na ordem constitucional tratamento jurídico do serviço 

O

Não se pode aceitar na ordem constitucional tratamento jurídico do serviço 
público alijado da livre concorrência. Os direitos e garantias fundamentais não 

O

público alijado da livre concorrência. Os direitos e garantias fundamentais não 

O

público alijado da livre concorrência. Os direitos e garantias fundamentais não 

O

público alijado da livre concorrência. Os direitos e garantias fundamentais não 
Não se pode aceitar na ordem constitucional tratamento jurídico do serviço 

público alijado da livre concorrência. Os direitos e garantias fundamentais não 
Não se pode aceitar na ordem constitucional tratamento jurídico do serviço 

público alijado da livre concorrência. Os direitos e garantias fundamentais não Spúblico alijado da livre concorrência. Os direitos e garantias fundamentais não Spúblico alijado da livre concorrência. Os direitos e garantias fundamentais não 
admitem que o serviço público esteja superposto ao interesse aos indivíduos, Sadmitem que o serviço público esteja superposto ao interesse aos indivíduos, 
confinado numa redoma formalista e autoritária, dado o cerceamento da liber

S

confinado numa redoma formalista e autoritária, dado o cerceamento da liber

Sadmitem que o serviço público esteja superposto ao interesse aos indivíduos, Sadmitem que o serviço público esteja superposto ao interesse aos indivíduos, 
confinado numa redoma formalista e autoritária, dado o cerceamento da liber

S

confinado numa redoma formalista e autoritária, dado o cerceamento da liber

Sadmitem que o serviço público esteja superposto ao interesse aos indivíduos, Sadmitem que o serviço público esteja superposto ao interesse aos indivíduos, 
confinado numa redoma formalista e autoritária, dado o cerceamento da liber

S

confinado numa redoma formalista e autoritária, dado o cerceamento da liber

Sadmitem que o serviço público esteja superposto ao interesse aos indivíduos, Sadmitem que o serviço público esteja superposto ao interesse aos indivíduos, 
confinado numa redoma formalista e autoritária, dado o cerceamento da liber

S

confinado numa redoma formalista e autoritária, dado o cerceamento da liber

Sadmitem que o serviço público esteja superposto ao interesse aos indivíduos, 
confinado numa redoma formalista e autoritária, dado o cerceamento da liberTconfinado numa redoma formalista e autoritária, dado o cerceamento da liberTconfinado numa redoma formalista e autoritária, dado o cerceamento da liber

 a livre concorrência 

T

 a livre concorrência 

Tconfinado numa redoma formalista e autoritária, dado o cerceamento da liberTconfinado numa redoma formalista e autoritária, dado o cerceamento da liber

 a livre concorrência 

T

 a livre concorrência 

T

 a livre concorrência 

T

 a livre concorrência 
somente pode ser afastada se comprometer a finalidade do serviço público. 

T

somente pode ser afastada se comprometer a finalidade do serviço público. 

confinado numa redoma formalista e autoritária, dado o cerceamento da liber

 a livre concorrência J a livre concorrência J a livre concorrência 
somente pode ser afastada se comprometer a finalidade do serviço público. Jsomente pode ser afastada se comprometer a finalidade do serviço público. Jsomente pode ser afastada se comprometer a finalidade do serviço público. Jsomente pode ser afastada se comprometer a finalidade do serviço público. 
Isso pode resultar de uma ponderação realizada pelo próprio constituinte ou 

J

Isso pode resultar de uma ponderação realizada pelo próprio constituinte ou 
somente pode ser afastada se comprometer a finalidade do serviço público. Jsomente pode ser afastada se comprometer a finalidade do serviço público. J

Isso pode resultar de uma ponderação realizada pelo próprio constituinte ou 

J

Isso pode resultar de uma ponderação realizada pelo próprio constituinte ou 
somente pode ser afastada se comprometer a finalidade do serviço público. 
Isso pode resultar de uma ponderação realizada pelo próprio constituinte ou 



Direito Municipal e urbanístico

SilvA, Marcelo Luís Abreu e. O transporte individual urbano: reflexões sobre os limites da intervenção do Estado no  
domínio econômico. Revista de Direito Administrativo Contemporâneo. vol. 27. ano 4. p. 181-208.  

São Paulo: Ed. RT, nov.-dez. 2016.

193

Nem sempre o capital privado terá interesse na exploração de determinada 
atividade socialmente relevante. Poderá acontecer, por exemplo, que deter-
minadas regiões, pela baixa concentração de usuários-consumidores, e difícil 
exploração geográfica, não sejam atendidas satisfatoriamente pelo mercado. 
Isso forçaria o Estado a suprir o interesse local mediante a instituição do ser-
viço público. Nesse caso, a exclusividade é o modo de garantir a concentração 
de mercado, permitindo a rentabilidade necessária para continuar operando o 
serviço.23

Ou ainda é possível que a exclusividade seja a forma de garantir subsídios 
cruzados na prestação do serviço. Consiste “na transferência de recursos ob-
tidos num determinado seguimento para outro, a fim de que o seguimento 
beneficiado possa pagar valores mais baixos”.24 Assim, a concentração do mer-
cado levaria os usuários mais onerados, pela ausência de opção, a suportar o 
sobrepreço destinado a garantir a acessibilidade do serviço para determinada 
camada social.

Com efeito, o privilégio ao operador do serviço deve ser condição inevitável 
para garantir uma prestação universal e adequada, sacrificando-se o princípio 
da liberdade de concorrência somente em prol de outro interesse igual ou mais 
representativo de acordo com as demandas sociais.

Afinal, enquanto gênero de atividade econômica, o serviço público entre-
laça-se ao princípio da livre concorrência para assegurar: (a) uma ponderação 
legislativa sobre a própria instituição do serviço em si, considerando os impac-
tos no mercado; (b) a concorrência entre os concessionários; (b) a presença de 
pessoas detentoras de autorização para desempenho concorrencial de certas 
atividades, num contexto de assimetria regulatória.

4. a reGulação estatal

A expressão regulação estatal possui sentido amplo possível de ser sinteti-
zado como a função estatal que disciplina o exercício de determinada atividade 
econômica. Trata-se de uma forma de intervenção por meio da qual o Estado 
não só regulamenta, como também fiscaliza e impõe sanções a exploradores de 
determinado seguimento econômico.

Contextualizando a atividade regulatória no Brasil, Egon Bockmann Mo-
reira explica:

 23. Vitor Rhein Schirato. A livre iniciativa nos serviços públicos, 2013, p. 155-157.

 24. Jacintho Arruda Câmara, Tarifa nas concessões. 2009, p. 79.
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“A rigor, o que atualmente existe é o Estado integrado na Economia, que or-
dinariamente atua no cotidiano das relações socioeconômicas. Ele não mais só 
reprime e exclui, mas incentiva, influi e inclui. Muitos dos objetivos são para o 
futuro, intergeracionais (diacrônieos e sustentáveis). Boa parte das distinções e 
exclusões oitocentistas perderam consistência. A fase em que vivemos é antes 
a da oposição dialética entre o papel constitucionalmente atribuído ao Estado 
e às pessoas privadas na Economia, desenvolvida num processo dinâmico que 
admite o meio-termo e se caracteriza pela prévia indeterminação analítica de 
funções.”25

Isto posto, são sujeitos passivos no direito regulatório os concessionários, 
permissionários, autorizados, empresas estatais prestadoras de serviços públi-
cos, assim como os particulares e outras empresas estatais voltadas à explora-
ção de atividade econômica nos casos previstos na Constituição. 

O direito regulatório visa conferir plasticidade da atuação administrati-
va em relação à atividade regulada. Paulo Otero a isto se refere como “grau 
de adesão ou conformação administrativa ao ordenamento jurídico que visa 
disciplinar.”26 Ou seja, atividade regulatória é tanto mais eficaz quanto for a 
compreensão do setor objeto de disciplina. 

No passado, a regulação de setores econômicos era protagonizada pelas pró-
prias empresas estatais, como podemos observar na Lei Federal 5.792/1972, 
que autorizou a criação da Telebras-Telecomunicações Brasileiras S/A, com a 
finalidade, entre outras, de planejar os serviços públicos de comunicações (art. 
3.º, I). Já no final dos anos 90, como consectárias das privatizações, foram 
criadas agências reguladoras, consideradas autarquias em regime especial 
devido ao maior grau de independência em relação à Administração direta. 

Assim, passou a constar no ordenamento pátrio entidades como a Agência 
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL),27 Agência Nacional de Telecomunica-
ções (Anatel),28 Agência Nacional de Aviação Civil (Anac),29 Agência Nacional 
de Transportes Terrestres (ANTT),30 Agências Nacional de Transporte Aqua-

 25. Qual o futuro do direito da regulação no Brasil. Direito da Regulação e Polícias Públicas. 
Carlos Ari Sundfeld e André Rosilho (orgs.). 2014, p. 110.

 26. Paulo Otero. Manual de Direito Administrativo. vol. 1, 2014, p. 202.

 27. Lei 9.427/1996.

 28. Lei 9.472/1997.

 29. Lei 11.182/2005.

 30. Lei 10.233/2001.
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viário (Antaq),31 Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS),32 Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)33 e Agência Nacional do Petróleo 
(ANP).34

Sem prejuízo dos exemplos acima levantados, que se referem à órbita fede-
ral, estados e municípios também estão legitimados a criar agências regulatória 
para os serviços de suas respectivas titularidades, a exemplo da Agência de 
Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e Agência Reguladora e Fiscaliza-
dora dos Serviços Públicos de Salvador (Arsal).

A matriz normativa da regulação repousa no art. 174 da Constituição, que 
prevê atuação do Estado como regulador e fiscalizador no exercício de ativida-
des econômicas. 

Pode-se classificar a regulação em setorial e regulação da concorrência. Na 
primeira, encontram-se os exemplos já supracitados, cumprindo ao Estado 
disciplinar determinado ramo econômico, explorado ou não como serviço pú-
blico, tendo em vista o interesse coletivo inerente a tais atividades. A segunda 
consiste na aplicação do direito antitruste, realizada, no Brasil, pelo Sistema 
Brasileiro de Defesa da Concorrência, nos termos da Lei 12.529/2011.

Estas esferas de competência regulatória não raras vezes apresentam pontos 
comuns, devendo o possível conflito ser elucidado conforme a verticalidade 
e efetividade da disciplina setorial e subsidiariedade do direito concorrencial 
ou, ainda, por meio do compartilhamento de competências entre as entidades 
regulatórias.35

 31. Lei 12.815/2013.

 32. Lei 9.961/2000.

 33. Lei 9.782/1999

 34. Lei 9.478/1997.

 35. Os critérios para resolução de possíveis conflitos são esboçados com desenvoltura por 
Calixto Salomão Filho. Apresenta dois suas teorias: (a) A teoria da ação política, pela 
qual existe uma vontade estatal claramente definida em substituir o direito antitruste 
por uma regulamentação específica, desde que haja uma supervisão ativa e constante 
sobre o cumprimento das obrigações impostas; (b) a teoria do poder amplo, segundo 
a qual a competência do órgão regular é extenso a ponto de presumir a derrogação 
do direito concorrencial ou, ainda que não seja extensa, é profunda o suficiente para 
afastar o outro regime, caso em que já está incluído no órgão regulador a competên-
cia para aplicação do direito antitruste. Volvendo ao direito positivo, o Autor admite 
hipótese de imunidade constitucional no caso do estabelecimento de metas fundado 
na atividade de planejamento prevista no art. 174 da Constituição. Ainda assim, é 
necessário, que o setor público haja no estrito cumprimento dessas metas. À vista da 
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Quando o setor econômico explora serviços públicos, a regulação se de-
senvolve principalmente no campo do direito contratual, impondo abstenções 
e medidas positivas oriundas do dever sujeição especial do particular. Nesse 
setor, o Estado tem a gestão do próprio serviço, o que permite interferir di-
retamente na sua prestação e na fixação de tarifas. A regulação estatal se dá 
sobretudo no exercício de prerrogativas de poder concedente.

Mas, se a atividade regulada não for estruturada como serviço público, a 
regulação dar-se-á basicamente por prerrogativas inerentes à polícia adminis-
trativa, estribada no poder de sujeição geral do particular às normas estatais. 
Nesse mesmo poder de sujeição geral fundam-se as atividades de polícia de-
sempenhada pelo órgão encarregado da tutela concorrencial. 

Defende-se que no atual estágio de desenvolvimento social a atividade re-
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Mas a fora os serviços púbicos, que exigem prévia outorga ao operador 
privado, e atividades sujeitas à autorização do Poder Público, o controle pre-
ventivo do Estado também se revela imprescindível nos empreendimentos que 
direta ou indiretamente afetam a vida e a segurança dos consumidores. Não se 
admite, por exemplo, a produção de organismos geneticamente modificados 
sem prévia análise da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio), 
conforme Lei 11.105/2005.

subsunção das pessoas jurídicas de direito público ou privado ao direito antitruste, 
na basta uma situação jurídico-formal para afastar a esta tutela específica da con-
corrência. Tal só é admitido em hipóteses excepcionais, a saber: (a) quando houver 
interesse redistributivo do Estado previsto no art. 175 sob as formas de concessão ao 
permissão de serviço público, mas é preciso que expressamente lei outorgue ao poder 
regulamentar variáveis para influir nas variáveis fundamentais da empresa (preço e 
quantidade) ou (b) a regulação não substitua o sistema concorrencial mas estabeleça 
uma tutela especial aos interesses dos destinatários do produto ou do serviço, que 
se subdivide em: (a.1) é suficiente uma proteção concorrencial contra abusos; (a.2.) 
é necessária uma proteção mais ampla que a concorrencial. Neste segundo caso, há 
uma atribuição de poder de polícia ao órgão que não é encarregado de proteger os 
ilícitos concorrenciais (Regulação da atividade econômica, p. 134-149).

 36. Sobre o tema, são valiosas as contribuições de Pedro Costa Gonçalves. Reflexões sobre 
o Estado Regulador e o Estado Contratante, 2013, p. 13-35.
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O controle repressivo ocorre com maior desenvoltura na aplicação do direi-
to concorrencial. Pressupõe o exercício da atividade econômica, embora não 
exclua o acompanhamento do mercado e estratégias de concentração, mas sem 
ter como norte coibir a entrada de agentes no mercado. 

Ressalte-se que as atividades econômicas se submetem à função regulatória 
dos Municípios no que tange à satisfação do interesse local (CF/1988, art. 30, 
I). Nesta tarefa, deverão efetuar uma valoração política sobre as peculiaridades 
locais capazes de legitimar um acréscimo de obrigações ou limitações ao de-
sempenho de atividades econômicas. 

Nos municípios, por exemplo, em que o serviço funerário não constitui 
serviço público exclusivo, lei municipal pode disciplinar o desempenho dessa 
atividade econômica proibindo a exibição de urnas mortuárias e adereços na 
parte externa dos estabelecimentos comerciais, ou impondo a permanência de 
uma empresa em cada instituição de saúde, conforme se vê respectivamente 
nas Leis 5.733/2000 e 6.153/2000, do município do Salvador.

Os limites da regulação dos municípios, do ponto de vista material, encon-
tram-se no princípio da razoabilidade e, no aspeto formal, na competência dos 
estados e da União.

Postas estas considerações, abordaremos os serviços de transporte indivi-
dual enquanto serviço público e como atividade econômica em sentido estrito, 
avaliando sua juridicidade nestes perfis.

5. o traNsporte iNdividual de passaGeiros 

5.1. Consideração preliminar

O transporte individual de passageiros consiste na exploração de veículos 
ditos de aluguel, conduzidos por profissionais habilitados, para atender, me-
diante remuneração fixada por taxímetro, itinerários e destinos conforme o 
interesse do usuário.

Diferente do coletivo, não teve previsão na Constituição Federal. Seu regi-
me jurídico deve ser extraído a partir dos princípios constitucionais relativos à 
atividade econômica e à política de trânsito e mobilidade urbana, ficando sob a 
tutela de normas gerais da União e, especialmente, das leis municipais respon-
sáveis pela satisfação do interesse local.

Com base nas premissas sustentadas nos capítulos anteriores, cumpre inda-
gar se o transporte individual pode ser considerado serviço público ou simples 
atividade econômica em sentido estrito, bem como, se a estruturação dessa 
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atividade como serviço público implicaria exclusividade dos municípios e seus 
delegatários.

A resposta à primeira indagação exige volver à noção de serviço público, 
assentada na “coesão e interdependência social”. Ao enunciá-la, Eros Rober-
to Grau, com proveito, defende tratar-se de “(...) atividade explícita ou su-
postamente definida pela Constituição como indispensável, em determinado 
momento histórico, à realização e ao desenvolvimento da coesão e da inter-
dependência social (Duguit) – ou, em outros termos, atividade explicita ou 
supostamente definida pela Constituição como serviço existencial à sociedade 
em determinado momento histórico”.37

Do exposto, não se poderia aceitar uma absoluta liberdade do legislador or-
dinário na estruturação de serviços públicos. Somente a relevância de determi-
nada atividade justifica a assunção estatal. O serviço público, neste raciocínio, 
pressuporia uma legitimidade constitucional, por se achar contemplado no 
Texto Magno ou nele implicitamente consentido.

Mais: se o serviço público, de um lado, investe seu usuário em direitos sub-
jetivos, por outro, cria elevado o ônus jurídico e financeiro do Poder Público 
para garantir nível adequado de prestação. Assim, é evidente que o encargo 
advindo há pautar-se não no arbítrio, mas na ordem prioritária de necessida-
des coletivas, tendo como norte as políticas de Estado contempladas de modo 
expresso ou implícito na Constituição Federal.

Conquanto haja discricionariedade legislativa na valoração do interesse pú-
blico, afigura-se mais exigível aos municípios assegurar a mobilidade urbana 
por meio do transporte coletivo do que atraírem para si a responsabilidade por 
deslocamentos personalizados típicos do transporte individual de passageiros.38 

Enquanto o transporte coletivo potencializa o atendimento de uma neces-
sidade da população, o transporte individual, por ser mais oneroso, somente 
é acessível a número restrito de usuários, embora a prestação dessa atividade 
subsista historicamente por razões de conveniência social. Seja talvez este o 
motivo de não ter sido constitucionalmente imposto aos munícipios junta-
mente com o transporte coletivo.

 37. A ordem econômica na Constituição de 1988. 17. ed., p. 132.

 38. Explica Geraldo Spagno Guimarães que a diferença entre o transporte individual de 
passageiros do coletivo “não é o número de passageiros, mas justamente o fato da via-
gem ser individualizada, isto porque se trata de serviço específico, aleatório, persona-
lizado, sem itinerário ou rota predefinidos (Comentários à Lei de Mobilidade Urbana. 
Belo Horizonte: Fórum. 2012. p. 183).
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Sem embargo, a diversidade geográfica, econômica e social dos mais de 
5.000 municípios brasileiros impede de se afirmar categoricamente a impos-
sibilidade de transformar o transporte individual em serviço público. Caso o 
faça, a lei municipal não pode criar medidas que direta ou indiretamente resul-
tem na concentração do mercado. Impedir, neste caso, sem interesse público 
relevante, a entrada de agentes interessados na exploração privada do serviço, 
resultará em afronta ao princípio da liberdade de concorrência. 

Em princípio, não se entrevê razoabilidade na exploração monopolística 
do transporte individual de passageiros. Isso porque os exploradores do ser-
viço público, além de não alocarem grandes investimentos para consecução 
da atividade, a desempenha em locais, horários que variam conforme sejam 
suas conveniências. Não há prejuízo ou ônus que aprioristicamente justificasse 
uma concentração de mercado.

Estudo desenvolvido pelo Departamento de Estudos Econômicos (DEE) do 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) observou que a regu-
lação do serviço de táxi criou excedente de consumidor absorvido pelo serviço 
de “caronas pagas” em razão de preços mais acessíveis. Não descartou que a 
maior facilidade de deslocamentos pode deflagrar o espraiamento das cidades 
(sprawl urbano) e externalidades indesejáveis ao interesse coletivo, como o au-
mento da poluição e congestionamento de bens públicos. Todavia, reconheceu 
que economistas e planejadores urbanos podem adotar medidas para minorar 
os impactos nocivos ao interesse coletivo, de modo a não poder se justificar, do 
ponto de vista econômico, a proibição dos serviços de caronas pagas. 

“Em suma, sob a ótica das políticas anti-sprawl, melhorar o bem-estar de 
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de políticas públicas mitigadoras de tais efeitos, de modo que a proibição ou 
banimento de qualquer solução que traga aumento de bem-estar a um grupo 
de consumidores seria desnecessária e contraproducente; 

Não é possível descartar a hipótese de que os planejadores e economistas 
urbanos possam criar os incentivos necessários para que os mercados de caro-
nas pagas operem de forma neutra-sprawl ou até mesmo em consonância com 
uma agenda anti-sprawl”.39

As considerações apresentadas no aludido trabalho parecem reconhecer na 
desregulação do serviço de táxi a vantagem de ampliar sua oferta à população, 
satisfazendo a demanda de mercado sem a necessidade de intervenção esta-
tal. Embora a ideia possa ser assimilada dentro de uma perspectiva evolutiva, 
atualmente não encontra reflexo no ordenamento pátrio, que não admite a 
neutralidade estatal nesta seara.

Como se verá adiante, existe uma preferência jurídica da regulação eco-
nômica em relação à técnica do serviço público. A primeira comporta uma 
absoluta igualdade de tratamento entre os agentes econômicos interessados 
na prestação de serviço. Desde que satisfaçam os requisitos de operação esta-
belecidos em lei, ficarão habilitados a ingressar no mercado independente de 
qualquer delegação dos municípios. Na segunda haverá desde uma situação de 
excepcional exclusividade estatal até a assimetria regulatória, atuando parale-
lamente o setor público e privado.

5.2. O direito infraconstitucional

Embora seja mais próxima dos municípios, a temática sofreu a incidência 
de normas gerais da União.

A primeira delas é a Lei 9.503/1997, que instituiu o Código de Transito 
Brasileiro. Este diploma, de eficácia nacional, refere-se ao transporte individu-
al de passageiros (veículos de aluguel) como atividades sujeitas à concessão, 
permissão e autorização do Poder Público (art. 107).40

 39. O mercado de transporte individual de passageiros: regulação, externalidades e equilí-
brio urbano, 2015, p. 13-14. Disponível em: [www.cade.gov.br/noticias/o-mercado-
-de-transporte-individual-de-passageiros.pdf]. Acesso em: 13 jul. 2016.

 40. Art. 107. Os veículos de aluguel, destinados ao transporte individual ou coletivo de 
passageiros, deverão satisfazer, além das exigências previstas neste Código, às con-
dições técnicas e aos requisitos de segurança, higiene e conforto estabelecidos pelo 
poder competente para autorizar, permitir ou conceder a exploração dessa atividade.
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Concessão e permissão, à luz do art. 175 da Constituição, são instrumentos 
de outorga de serviços públicos, devendo ser precedidas de licitação. Autori-
zação, por sua vez, pressupõe admissão do particular na atividade no exercício 
de atividade econômica. 

Desse modo, o Código de Transito Brasileiro consente que o transporte in-
dividual de passageiros seja prestado tanto na forma de serviço público como 
atividade econômica em sentido estrito. Indispensável é que o Poder Público 
exija e fiscalize o atendimento das condições técnicas, de segurança, higiene e 
conforto. 

Destaca-se ainda da Lei 12.468/2011, que regulamenta a profissão de taxis-
ta. O art. 1.º define-a como “a utilização de veículo automotor, próprio ou de 
terceiros, para o transporte público individual remunerado de passageiros, cuja 
capacidade será de, no máximo, 7 (sete) passageiros”. Além de estabelecer os 
requisitos para a atividade, impõe, no art. 8.º, o uso obrigatório do taxímetro 
nos municípios com mais de 50.000 (cinquenta mil) habitantes.

Sob outra perspectiva, o transporte individual de passageiros encontra-se 
regulado pela Lei 12.578, de 03.01.2012, inserindo-se na Política Nacional 
de Mobilidade Urbana, com vistas à integração entre os diferentes modos de 
transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas. 

Neste diploma, o art. 4.º, IV, classifica os táxis como “transporte público in-
dividual”, ou seja, “serviço remunerado de transporte de passageiros aberto ao 
público, por intermédio de veículos de aluguel, para a realização de viagens in-
dividualizadas”. Na sua disciplina, inicialmente entendeu a atividade em voga 
como serviço público delegável por meio de permissão. A redação original do 
art. 12 assim dispunha:

“Art. 12. Os serviços públicos de transporte individual de passageiros, pres-
tados sob permissão, deverão ser organizados, disciplinados e fiscalizados pelo 
poder público municipal, com base nos requisitos mínimos de segurança, de 
conforto, de higiene, de qualidade dos serviços e de fixação prévia dos valores 
máximos das tarifas a serem cobradas”.

O dispositivo acima, no entanto, foi alterado pela Lei 12.865, de 09.10.2013, 
resultante da conversão da MedProv 615, de 17.05.2013, passando os táxis a 
ser considerados doravante “serviços de utilidade pública”. A nova redação do 
art. 12, não mais se referindo ao instituto da permissão, prevê ainda que es-
tes serviços serão “organizados, disciplinados e fiscalizados pelos municípios, 
com base nos requisitos mínimos de segurança, de conforto, de higiene, de 
qualidade dos serviços e de fixação prévia dos valores máximos das tarifas a 
serem cobradas”.
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A nova disciplina parece ter avançado no sentido de transformar os táxis em 
categoria distinta da tradicionalmente considerada serviço público. Situam-se 
entre os serviços sociais que, embora desempenhados pelo Poder Público, são 
também franqueados à livre iniciativa, que poderá explorá-los economicamen-
te independentemente de delegação administrativa, desde que reúna os requi-
sitos legais para satisfação de interesse público inerente à atividade.41

Com efeito, foi inserido o art. 12-A na Lei de Mobilidade Urbana para de-
terminar que o “direito à exploração de serviços de táxi poderá ser outorgado 
a qualquer interessado que satisfaça os requisitos exigidos pelo poder público 
local.” Embora a redação tenha sido infeliz ao utilizar o termo “outorgado” – 
ligado à ideia de delegação de serviço público – o novo dispositivo reforça o 
intento da lei em conferir a todo aquele que preencher as exigências munici-
pais direito subjetivo à exploração do serviço.

O tratamento acima guarda inteira consonância com o art. 170, parágra-
fo único, da Constituição, que assegura a todos o livre exercício de qualquer 
atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, 
salvo nos casos previstos em lei. Não se trata, pois, de uma decisão discricio-
nária dos municípios. A satisfação dos requisitos legais habilita o particular ao 
desempenho da atividade economicamente desejada, determinado a prática de 
ato administrativo vinculado.

Este regime não conduz à absoluta impossibilidade de os municípios 
manterem o serviço de táxi. O transporte, ainda que individual, figura entre 
os direitos sociais previstos no art. 7.º da Constituição. De modo que a lei 
municipal, buscando suprir determinado interesse coletivo, pode considerar 
relevante assumir este serviço como público. As mudanças preconizadas no 
Estatuto da Mobilidade, sob pena de inconstitucionalidade, não podem ser 
interpretadas para cercear o exercício da autonomia federativa dos municípios 
em dispor sobre questões locais.

Apenas não lhes é dado invocar a “exclusividade do serviço público” para 
tolher a entrada dos agentes econômicos. Instituído o serviço público nes-

 41. De acordo com Paulo Modesto, “são situações nas quais pode o particular desenvol-
ver atividade de interesse público sem necessidade de previa licitação pública, desde 
que nenhum benefício exclusive lhe seja outorgado ou que lhe sejam outorgados be-
nefícios padronizados, acessíveis a todos”. (Reforma do Estado, formas de prestação 
de serviços ao público e parcerias público-privadas: Demarcando as fronteiras dos 
conceitos “serviço público, “serviços de relevância pública” e “serviços de exploração 
econômica para as parcerias público-privadas. Parcerias público privadas. 2. ed., 2003, 
p. 475.
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te caso, ter-se-á um regime de assimetria regulatória. De um lado, a agentes 
econômicos autorizados para exploração e, de outro, operadores de serviço 
público, que desfrutarão dos privilégios necessários à consecução da finalidade 
pública.42 Neste espeço, subsiste a discricionariedade na definição do número 
de outorgas, que dependerão de processo licitatório, como previsto no art. 175 
da Constituição.

Em cumprimento à norma geral prevista no art. 12 da Lei de Mobilidade 
Urbana, os municípios devem editar norma estabelecendo os requisitos de se-
gurança, conforto, higiene, qualidade do serviço, além de fixar o valor máximo 
da tarifa a ser cobrado do usuário. Entretanto, deve ressalvar que a prerrogativa 
de fixar limite máximo de preço aplica-se aos táxis instituídos como serviço 
público. Aqui, os Municípios agem como poder concedente e, não por acaso, 
a lei utilizou a expressão tarifa para designar a forma de retribuição conferida 
aos seus delegatários.

Entrementes, se o serviço for simplesmente desempenhado por particula-
res, a prefixação de preços encontra-se objetada. A liberdade de iniciativa dos 
agentes econômicos pressupõe que os preços sejam fixados de acordo com 
o mercado. Na ausência de norma constitucional contemplando o controle 
prévio, a atuação do Estado, em regra, deve limitar-se às medidas de caráter 
repressivo, implementadas para proteção do consumidor e coibição do abuso 
do poder econômico.43

Os particulares impedidos de explorar dita atividade econômica pela fal-
ta de regulamentação municipal exigida na Lei de Mobilidade, poderão, ar-
rimados no art. 5.º, LXXI, da Constituição, impetrar mandado de injunção, 
porquanto prejudicados em sua liberdade de iniciativa.

 42. Podemos citar como exemplo de privilégios o tráfego por faixas exclusivas, o ingresso 
em bens públicos onde concentram grande número de passageiros e o uso de espaços 
públicos.

 43. Nesse sentido, observa Luís Roberto Barroso que “não há norma constitucional que 
autorize o estabelecimento de controle prévio de preços no âmbito do mercado. Ape-
nas a atuação repressiva do Poder Público está constitucionalmente prevista, nos ter-
mos do art. 173, § 4.º da Carta, a ser desencadeada a partir da apuração da prática de 
ilícitos em decorrência do abuso de poder econômico”. (A ordem econômica cons-
titucional e os limites à atuação estatal no controle de preços. Revista de Direito Ad-
ministrativo. Rio de Janeiro. vol. 226, p. 187-212, mar. 2015. Disponível em: [http://
bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/47240>]. Acesso em: 05 jul. 
2016.)
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6. CoNsiderações sobre o uso das iNovações disruptivas No 
traNsporte iNdividual de passaGeiros

Ferramentas tecnológicas para prestação de serviços de “coronas pagas”, no 
bojo aplicativos com “sistemas de econômica compartilhada”, têm suscitado 
forte discussão sobre a desregulação de atividades econômicas diante das de-
nominadas inovações disruptivas. 

Esses dispositivos, desenvolvidos por empresas multinacionais como a 
Uber, oferecem à população urbana serviços de transporte individual por in-
termédio de condutores e veículos cadastrados perante o próprio explorador 
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na escolha pelo usuário do seu transportador); (ii) garantia de segurança na 
atividade; (iii) melhoria na qualidade do serviço; e (iv) controle de externali-
dades negativas (poluição ambiental e congestionamento urbano). Informado 
por tais objetivos, o Poder Público tem historicamente submetido o mercado 
de táxi a um intenso controle regulatório, marcado que é pela disciplina jurí-
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O tabelamento de preços volta-se a mitigar as assimetrias de informação e os 
altos custos de transação que oneram o usuário do serviço. Já os indicadores 
de performance buscam otimizar a qualidade do serviço e a segurança no exer-
cício da atividade, estipulando, por exemplo, tempo máximo de rodagem dos 
automóveis, testes periódicos do veículo, regularidade do taxímetro, identifi-
cações no automóvel, verificação rotineira de antecedentes criminais do moto-
rista, mames médicos, limites de idade, entre outros requisitos”.44

A inclusão dos táxis no campo dos serviços públicos justificava-se na ne-
cessidade de manter asseverado grau de controle e fiscalização em terno de 
aspectos que hoje são atenuados pelo volume e facilidade de informações dis-
poníveis ao usuário-consumidor. Nem por isso se pode afirmar que o controle 
estatal tornou-se irrelevante e defender-se à desregulação da atividade.

Há aspectos que exorbitam questões financeiras ligando-se à própria segu-
rança do usuário. Se o serviço público pode figurar uma demasia, não se pode 
dizer o mesmo da regulação. Ao que já se averbou, existem normas gerais 
que determinam aos municípios o estabelecimento de condições mínimas para 
operação do serviço, atividade esta que evidentemente não pode ficar à mercê 
da livre iniciativa. 

Não se desconhece que o preço mais baixo destes novos agentes econô-
micos, fator de grande adesão social, deve-se, entre outras razões, por não se 
subordinarem às taxas de polícia administrativa dos municípios. Segue-se daí 
a necessidade de ajustar o poder regulatório dos municípios às peculiaridades 
da atividade econômica em voga, de modo que a conformação ao interesse pú-
blico não asfixie seu desenvolvimento de acordo as expectativas de mercado. 

A adequação do transporte individual de passageiros ao regime de livre con-
corrência afasta a noção de exclusividade do serviço público, mas também 
obriga todos os agentes econômicos a se submeterem ao poder regulatório dos 
municípios, independentemente de ser a atividade desenvolvida por intermé-
dio dos aplicativos que preconizam a economia compartilhada.

7. CoNClusões

1. O Estado pode intervir na ordem econômica por diferentes técnicas: (a) 
como prestador de serviço público, assim entendido como espécie de ativida-
de econômica; (b) simplesmente como agente regulador, normatizando de-

 44. Poder de Polícia, Ordenação e Regulação: transformações político-jurídicas, econômi-
cas e institucionais do Direito Administrativo Ordenador, 2016. p. 218-219.

ASR 2055 ReDAC 27.indb   205 10/11/16   14:12

Ualtos custos de transação que oneram o usuário do serviço. Já os indicadores Ualtos custos de transação que oneram o usuário do serviço. Já os indicadores 
de performance buscam otimizar a qualidade do serviço e a segurança no exerUde performance buscam otimizar a qualidade do serviço e a segurança no exer
cício da atividade, estipulando, por exemplo, tempo máximo de rodagem dos 

U

cício da atividade, estipulando, por exemplo, tempo máximo de rodagem dos 
automóveis, testes periódicos do veículo, regularidade do taxímetro, identifi

U

automóveis, testes periódicos do veículo, regularidade do taxímetro, identifi

Ude performance buscam otimizar a qualidade do serviço e a segurança no exerUde performance buscam otimizar a qualidade do serviço e a segurança no exer
cício da atividade, estipulando, por exemplo, tempo máximo de rodagem dos 

U

cício da atividade, estipulando, por exemplo, tempo máximo de rodagem dos 
automóveis, testes periódicos do veículo, regularidade do taxímetro, identifi

U

automóveis, testes periódicos do veículo, regularidade do taxímetro, identifi

altos custos de transação que oneram o usuário do serviço. Já os indicadores 
de performance buscam otimizar a qualidade do serviço e a segurança no exer
cício da atividade, estipulando, por exemplo, tempo máximo de rodagem dos 
automóveis, testes periódicos do veículo, regularidade do taxímetro, identifiScício da atividade, estipulando, por exemplo, tempo máximo de rodagem dos Scício da atividade, estipulando, por exemplo, tempo máximo de rodagem dos 
automóveis, testes periódicos do veículo, regularidade do taxímetro, identifiSautomóveis, testes periódicos do veículo, regularidade do taxímetro, identifi
cações no automóvel, verificação rotineira de antecedentes criminais do moto

S

cações no automóvel, verificação rotineira de antecedentes criminais do moto
rista, mames médicos, limites de idade, entre outros requisitos”.

S

rista, mames médicos, limites de idade, entre outros requisitos”.

Sautomóveis, testes periódicos do veículo, regularidade do taxímetro, identifiSautomóveis, testes periódicos do veículo, regularidade do taxímetro, identifi
cações no automóvel, verificação rotineira de antecedentes criminais do moto

S

cações no automóvel, verificação rotineira de antecedentes criminais do moto
rista, mames médicos, limites de idade, entre outros requisitos”.

S

rista, mames médicos, limites de idade, entre outros requisitos”.

Sautomóveis, testes periódicos do veículo, regularidade do taxímetro, identifiSautomóveis, testes periódicos do veículo, regularidade do taxímetro, identifi
cações no automóvel, verificação rotineira de antecedentes criminais do moto

S

cações no automóvel, verificação rotineira de antecedentes criminais do moto
rista, mames médicos, limites de idade, entre outros requisitos”.

S

rista, mames médicos, limites de idade, entre outros requisitos”.

Sautomóveis, testes periódicos do veículo, regularidade do taxímetro, identifiSautomóveis, testes periódicos do veículo, regularidade do taxímetro, identifi
cações no automóvel, verificação rotineira de antecedentes criminais do moto

S

cações no automóvel, verificação rotineira de antecedentes criminais do moto
rista, mames médicos, limites de idade, entre outros requisitos”.

S

rista, mames médicos, limites de idade, entre outros requisitos”.

automóveis, testes periódicos do veículo, regularidade do taxímetro, identifi
cações no automóvel, verificação rotineira de antecedentes criminais do moto
rista, mames médicos, limites de idade, entre outros requisitos”.Ocações no automóvel, verificação rotineira de antecedentes criminais do motoOcações no automóvel, verificação rotineira de antecedentes criminais do moto
rista, mames médicos, limites de idade, entre outros requisitos”.Orista, mames médicos, limites de idade, entre outros requisitos”.Orista, mames médicos, limites de idade, entre outros requisitos”.Orista, mames médicos, limites de idade, entre outros requisitos”.

A inclusão dos táxis no campo dos serviços públicos justificava-se na ne

O

A inclusão dos táxis no campo dos serviços públicos justificava-se na ne
cessidade de manter asseverado grau de controle e fiscalização em terno de 

O

cessidade de manter asseverado grau de controle e fiscalização em terno de 

Orista, mames médicos, limites de idade, entre outros requisitos”.Orista, mames médicos, limites de idade, entre outros requisitos”.

A inclusão dos táxis no campo dos serviços públicos justificava-se na ne

O

A inclusão dos táxis no campo dos serviços públicos justificava-se na ne

O

A inclusão dos táxis no campo dos serviços públicos justificava-se na ne

O

A inclusão dos táxis no campo dos serviços públicos justificava-se na ne

O

cessidade de manter asseverado grau de controle e fiscalização em terno de 

O

cessidade de manter asseverado grau de controle e fiscalização em terno de 

rista, mames médicos, limites de idade, entre outros requisitos”.

A inclusão dos táxis no campo dos serviços públicos justificava-se na ne
cessidade de manter asseverado grau de controle e fiscalização em terno de 

rista, mames médicos, limites de idade, entre outros requisitos”.

A inclusão dos táxis no campo dos serviços públicos justificava-se na ne
cessidade de manter asseverado grau de controle e fiscalização em terno de Ecessidade de manter asseverado grau de controle e fiscalização em terno de Ecessidade de manter asseverado grau de controle e fiscalização em terno de 
aspectos que hoje são atenuados pelo volume e facilidade de informações disEaspectos que hoje são atenuados pelo volume e facilidade de informações dis
poníveis ao usuário-consumidor. Nem por isso se pode afirmar que o controle 

E

poníveis ao usuário-consumidor. Nem por isso se pode afirmar que o controle 
estatal tornou-se irrelevante e defender-se à desregulação da atividade.

E
estatal tornou-se irrelevante e defender-se à desregulação da atividade.

Easpectos que hoje são atenuados pelo volume e facilidade de informações disEaspectos que hoje são atenuados pelo volume e facilidade de informações dis
poníveis ao usuário-consumidor. Nem por isso se pode afirmar que o controle 

E

poníveis ao usuário-consumidor. Nem por isso se pode afirmar que o controle 
estatal tornou-se irrelevante e defender-se à desregulação da atividade.

E
estatal tornou-se irrelevante e defender-se à desregulação da atividade.

cessidade de manter asseverado grau de controle e fiscalização em terno de 
aspectos que hoje são atenuados pelo volume e facilidade de informações dis
poníveis ao usuário-consumidor. Nem por isso se pode afirmar que o controle 
estatal tornou-se irrelevante e defender-se à desregulação da atividade.Xponíveis ao usuário-consumidor. Nem por isso se pode afirmar que o controle Xponíveis ao usuário-consumidor. Nem por isso se pode afirmar que o controle 
estatal tornou-se irrelevante e defender-se à desregulação da atividade.Xestatal tornou-se irrelevante e defender-se à desregulação da atividade.Xponíveis ao usuário-consumidor. Nem por isso se pode afirmar que o controle Xponíveis ao usuário-consumidor. Nem por isso se pode afirmar que o controle 
estatal tornou-se irrelevante e defender-se à desregulação da atividade.Xestatal tornou-se irrelevante e defender-se à desregulação da atividade.

Há aspectos que exorbitam questões financeiras ligando-se à própria segu

X
Há aspectos que exorbitam questões financeiras ligando-se à própria segu

rança do usuário. Se o serviço público pode figurar uma demasia, não se pode 

X
rança do usuário. Se o serviço público pode figurar uma demasia, não se pode 

Xponíveis ao usuário-consumidor. Nem por isso se pode afirmar que o controle Xponíveis ao usuário-consumidor. Nem por isso se pode afirmar que o controle 
estatal tornou-se irrelevante e defender-se à desregulação da atividade.Xestatal tornou-se irrelevante e defender-se à desregulação da atividade.X

Há aspectos que exorbitam questões financeiras ligando-se à própria segu

X
Há aspectos que exorbitam questões financeiras ligando-se à própria segu

X
Há aspectos que exorbitam questões financeiras ligando-se à própria segu

X
Há aspectos que exorbitam questões financeiras ligando-se à própria segu

rança do usuário. Se o serviço público pode figurar uma demasia, não se pode 

X
rança do usuário. Se o serviço público pode figurar uma demasia, não se pode 

poníveis ao usuário-consumidor. Nem por isso se pode afirmar que o controle 
estatal tornou-se irrelevante e defender-se à desregulação da atividade.

Há aspectos que exorbitam questões financeiras ligando-se à própria segu
rança do usuário. Se o serviço público pode figurar uma demasia, não se pode 

Há aspectos que exorbitam questões financeiras ligando-se à própria seguCHá aspectos que exorbitam questões financeiras ligando-se à própria seguCHá aspectos que exorbitam questões financeiras ligando-se à própria seguCHá aspectos que exorbitam questões financeiras ligando-se à própria segu
rança do usuário. Se o serviço público pode figurar uma demasia, não se pode Crança do usuário. Se o serviço público pode figurar uma demasia, não se pode 
dizer o mesmo da regulação. Ao que já se averbou, existem normas gerais 

C
dizer o mesmo da regulação. Ao que já se averbou, existem normas gerais 

Crança do usuário. Se o serviço público pode figurar uma demasia, não se pode Crança do usuário. Se o serviço público pode figurar uma demasia, não se pode 
dizer o mesmo da regulação. Ao que já se averbou, existem normas gerais 

C
dizer o mesmo da regulação. Ao que já se averbou, existem normas gerais 

Crança do usuário. Se o serviço público pode figurar uma demasia, não se pode Crança do usuário. Se o serviço público pode figurar uma demasia, não se pode 
dizer o mesmo da regulação. Ao que já se averbou, existem normas gerais 

C
dizer o mesmo da regulação. Ao que já se averbou, existem normas gerais 

Crança do usuário. Se o serviço público pode figurar uma demasia, não se pode Crança do usuário. Se o serviço público pode figurar uma demasia, não se pode 
dizer o mesmo da regulação. Ao que já se averbou, existem normas gerais 

C
dizer o mesmo da regulação. Ao que já se averbou, existem normas gerais 

C
dizer o mesmo da regulação. Ao que já se averbou, existem normas gerais 

C
dizer o mesmo da regulação. Ao que já se averbou, existem normas gerais 
que determinam aos municípios o estabelecimento de condições mínimas para 

C
que determinam aos municípios o estabelecimento de condições mínimas para 

Há aspectos que exorbitam questões financeiras ligando-se à própria segu
rança do usuário. Se o serviço público pode figurar uma demasia, não se pode 
dizer o mesmo da regulação. Ao que já se averbou, existem normas gerais Ldizer o mesmo da regulação. Ao que já se averbou, existem normas gerais Ldizer o mesmo da regulação. Ao que já se averbou, existem normas gerais 
que determinam aos municípios o estabelecimento de condições mínimas para Lque determinam aos municípios o estabelecimento de condições mínimas para 
operação do serviço, atividade esta que evidentemente não pode ficar à mercê 

L
operação do serviço, atividade esta que evidentemente não pode ficar à mercê 

Ldizer o mesmo da regulação. Ao que já se averbou, existem normas gerais Ldizer o mesmo da regulação. Ao que já se averbou, existem normas gerais 
que determinam aos municípios o estabelecimento de condições mínimas para Lque determinam aos municípios o estabelecimento de condições mínimas para 
operação do serviço, atividade esta que evidentemente não pode ficar à mercê 

L
operação do serviço, atividade esta que evidentemente não pode ficar à mercê 

dizer o mesmo da regulação. Ao que já se averbou, existem normas gerais 
que determinam aos municípios o estabelecimento de condições mínimas para 
operação do serviço, atividade esta que evidentemente não pode ficar à mercê Uoperação do serviço, atividade esta que evidentemente não pode ficar à mercê Uoperação do serviço, atividade esta que evidentemente não pode ficar à mercê Uoperação do serviço, atividade esta que evidentemente não pode ficar à mercê Uoperação do serviço, atividade esta que evidentemente não pode ficar à mercê 

Não se desconhece que o preço mais baixo destes novos agentes econô

U

Não se desconhece que o preço mais baixo destes novos agentes econô

U

Não se desconhece que o preço mais baixo destes novos agentes econô

U

Não se desconhece que o preço mais baixo destes novos agentes econô

que determinam aos municípios o estabelecimento de condições mínimas para 
operação do serviço, atividade esta que evidentemente não pode ficar à mercê 

Não se desconhece que o preço mais baixo destes novos agentes econôSNão se desconhece que o preço mais baixo destes novos agentes econôSNão se desconhece que o preço mais baixo destes novos agentes econô
micos, fator de grande adesão social, deve-se, entre outras razões, por não se 

S

micos, fator de grande adesão social, deve-se, entre outras razões, por não se 
subordinarem às taxas de polícia administrativa dos municípios. Segue-se daí 

S

subordinarem às taxas de polícia administrativa dos municípios. Segue-se daí 

SNão se desconhece que o preço mais baixo destes novos agentes econôSNão se desconhece que o preço mais baixo destes novos agentes econô
micos, fator de grande adesão social, deve-se, entre outras razões, por não se 

S

micos, fator de grande adesão social, deve-se, entre outras razões, por não se 
subordinarem às taxas de polícia administrativa dos municípios. Segue-se daí 

S

subordinarem às taxas de polícia administrativa dos municípios. Segue-se daí 

SNão se desconhece que o preço mais baixo destes novos agentes econôSNão se desconhece que o preço mais baixo destes novos agentes econô
micos, fator de grande adesão social, deve-se, entre outras razões, por não se 

S

micos, fator de grande adesão social, deve-se, entre outras razões, por não se 
subordinarem às taxas de polícia administrativa dos municípios. Segue-se daí 

S

subordinarem às taxas de polícia administrativa dos municípios. Segue-se daí 

SNão se desconhece que o preço mais baixo destes novos agentes econôSNão se desconhece que o preço mais baixo destes novos agentes econô
micos, fator de grande adesão social, deve-se, entre outras razões, por não se 

S

micos, fator de grande adesão social, deve-se, entre outras razões, por não se 
subordinarem às taxas de polícia administrativa dos municípios. Segue-se daí 

S

subordinarem às taxas de polícia administrativa dos municípios. Segue-se daí 

Não se desconhece que o preço mais baixo destes novos agentes econô
micos, fator de grande adesão social, deve-se, entre outras razões, por não se 
subordinarem às taxas de polícia administrativa dos municípios. Segue-se daí 
micos, fator de grande adesão social, deve-se, entre outras razões, por não se Imicos, fator de grande adesão social, deve-se, entre outras razões, por não se Imicos, fator de grande adesão social, deve-se, entre outras razões, por não se 
subordinarem às taxas de polícia administrativa dos municípios. Segue-se daí Isubordinarem às taxas de polícia administrativa dos municípios. Segue-se daí 
a necessidade de ajustar o poder regulatório dos municípios às peculiaridades 

I

a necessidade de ajustar o poder regulatório dos municípios às peculiaridades 

micos, fator de grande adesão social, deve-se, entre outras razões, por não se 
subordinarem às taxas de polícia administrativa dos municípios. Segue-se daí 
a necessidade de ajustar o poder regulatório dos municípios às peculiaridades Vsubordinarem às taxas de polícia administrativa dos municípios. Segue-se daí Vsubordinarem às taxas de polícia administrativa dos municípios. Segue-se daí 
a necessidade de ajustar o poder regulatório dos municípios às peculiaridades Va necessidade de ajustar o poder regulatório dos municípios às peculiaridades 
da atividade econômica em voga, de modo que a conformação ao interesse pú

V

da atividade econômica em voga, de modo que a conformação ao interesse pú

Vsubordinarem às taxas de polícia administrativa dos municípios. Segue-se daí Vsubordinarem às taxas de polícia administrativa dos municípios. Segue-se daí 
a necessidade de ajustar o poder regulatório dos municípios às peculiaridades Va necessidade de ajustar o poder regulatório dos municípios às peculiaridades 
da atividade econômica em voga, de modo que a conformação ao interesse pú

V

da atividade econômica em voga, de modo que a conformação ao interesse pú

Vsubordinarem às taxas de polícia administrativa dos municípios. Segue-se daí Vsubordinarem às taxas de polícia administrativa dos municípios. Segue-se daí 
a necessidade de ajustar o poder regulatório dos municípios às peculiaridades Va necessidade de ajustar o poder regulatório dos municípios às peculiaridades 
da atividade econômica em voga, de modo que a conformação ao interesse pú

V

da atividade econômica em voga, de modo que a conformação ao interesse pú

V

da atividade econômica em voga, de modo que a conformação ao interesse pú

V

da atividade econômica em voga, de modo que a conformação ao interesse pú
blico não asfixie seu desenvolvimento de acordo as expectativas de mercado. 

V

blico não asfixie seu desenvolvimento de acordo as expectativas de mercado. 

subordinarem às taxas de polícia administrativa dos municípios. Segue-se daí 
a necessidade de ajustar o poder regulatório dos municípios às peculiaridades 
da atividade econômica em voga, de modo que a conformação ao interesse púOda atividade econômica em voga, de modo que a conformação ao interesse púOda atividade econômica em voga, de modo que a conformação ao interesse púOda atividade econômica em voga, de modo que a conformação ao interesse púOda atividade econômica em voga, de modo que a conformação ao interesse pú
blico não asfixie seu desenvolvimento de acordo as expectativas de mercado. Oblico não asfixie seu desenvolvimento de acordo as expectativas de mercado. 

A adequação do transporte individual de passageiros ao regime de livre con

O

A adequação do transporte individual de passageiros ao regime de livre con
corrência afasta a noção de exclusividade do serviço público, mas também 

O

corrência afasta a noção de exclusividade do serviço público, mas também 

Oblico não asfixie seu desenvolvimento de acordo as expectativas de mercado. Oblico não asfixie seu desenvolvimento de acordo as expectativas de mercado. 

A adequação do transporte individual de passageiros ao regime de livre con

O

A adequação do transporte individual de passageiros ao regime de livre con

Oblico não asfixie seu desenvolvimento de acordo as expectativas de mercado. Oblico não asfixie seu desenvolvimento de acordo as expectativas de mercado. 

A adequação do transporte individual de passageiros ao regime de livre con

O

A adequação do transporte individual de passageiros ao regime de livre con

O

corrência afasta a noção de exclusividade do serviço público, mas também 

O

corrência afasta a noção de exclusividade do serviço público, mas também 

da atividade econômica em voga, de modo que a conformação ao interesse pú
blico não asfixie seu desenvolvimento de acordo as expectativas de mercado. 

A adequação do transporte individual de passageiros ao regime de livre con
corrência afasta a noção de exclusividade do serviço público, mas também 

blico não asfixie seu desenvolvimento de acordo as expectativas de mercado. 

A adequação do transporte individual de passageiros ao regime de livre conScorrência afasta a noção de exclusividade do serviço público, mas também Scorrência afasta a noção de exclusividade do serviço público, mas também Sobriga todos os agentes econômicos a se submeterem ao poder regulatório dos Sobriga todos os agentes econômicos a se submeterem ao poder regulatório dos 
municípios, independentemente de ser a atividade desenvolvida por intermé

S

municípios, independentemente de ser a atividade desenvolvida por intermé

Scorrência afasta a noção de exclusividade do serviço público, mas também Scorrência afasta a noção de exclusividade do serviço público, mas também Sobriga todos os agentes econômicos a se submeterem ao poder regulatório dos Sobriga todos os agentes econômicos a se submeterem ao poder regulatório dos 
municípios, independentemente de ser a atividade desenvolvida por intermé

S

municípios, independentemente de ser a atividade desenvolvida por intermé

Sobriga todos os agentes econômicos a se submeterem ao poder regulatório dos Sobriga todos os agentes econômicos a se submeterem ao poder regulatório dos 
municípios, independentemente de ser a atividade desenvolvida por intermé

S

municípios, independentemente de ser a atividade desenvolvida por intermé

Sobriga todos os agentes econômicos a se submeterem ao poder regulatório dos Sobriga todos os agentes econômicos a se submeterem ao poder regulatório dos 
municípios, independentemente de ser a atividade desenvolvida por intermé

S

municípios, independentemente de ser a atividade desenvolvida por intermé

S

municípios, independentemente de ser a atividade desenvolvida por intermé

S

municípios, independentemente de ser a atividade desenvolvida por intermé

corrência afasta a noção de exclusividade do serviço público, mas também corrência afasta a noção de exclusividade do serviço público, mas também 
obriga todos os agentes econômicos a se submeterem ao poder regulatório dos 
municípios, independentemente de ser a atividade desenvolvida por interméTmunicípios, independentemente de ser a atividade desenvolvida por interméTmunicípios, independentemente de ser a atividade desenvolvida por interméTmunicípios, independentemente de ser a atividade desenvolvida por interméTmunicípios, independentemente de ser a atividade desenvolvida por interméTmunicípios, independentemente de ser a atividade desenvolvida por intermé

J



Revista de diReito administRativo ContempoRâneo 2016 •  ReDAC 27

SilvA, Marcelo Luís Abreu e. O transporte individual urbano: reflexões sobre os limites da intervenção do Estado no  
domínio econômico. Revista de Direito Administrativo Contemporâneo. vol. 27. ano 4. p. 181-208.  

São Paulo: Ed. RT, nov.-dez. 2016.

206

terminado seguimento econômico; fiscalizando-o e impondo-lhe sanções no 
exercício do poder de polícia; (c) pela técnica do fomento e (d) em regime de 
exploração de atividade econômica em sentido estrito, submetendo-se ao mes-
mo regime dos demais atores econômicos.

2. A autorização, embora seja tradicionalmente considerada forma de ou-
torga de serviços públicos em situações emergenciais ou consumo para uso 
privado, também representa mecanismo de penetração da livre iniciativa em 
atividade materialmente considerada serviço público. Neste caso, o agente 
autorizado ficará submetido ao poder regulatório dos operadores de serviço 
público.

3. A lei definirá o nível de participação da livre iniciativa nas atividades 
estruturadas. Poderá admitá-la na condição de concessionários e permissioná-
rios, mediante outorga do poder público, ou como agentes autorizados, caso 
em que o particular submete-se ao preenchimento de critérios vinculados de-
finidos em lei. 

4. Excepcionalmente, por previsão expressa da Constituição ou por uma 
ponderação de interesses levadas a efeito pelo legislador ordinário, poderá se 
admitir a exclusividade do serviço público nas mãos do Estado.

5. Por meio de regulação estatal o Poder Público disciplina o exercício de 
determinada atividade econômica, adaptando suas peculiaridades ao interes-
se coletivo. A regulação poderá ser setorial ou concorrencial. Nesta última, 
privilegia-se uma atuação pública a posteriori, sem restringir a entrada dos 
agentes econômicos. 

6. Os serviços de táxi representam um tipo de atividade econômica de rele-
vância pública. Adequam-se, em princípio, à exploração por agentes privados, 
que ingressam no setor mediante autorização vinculada do Poder Público, ob-
servando-se requisitos mínimos de segurança, conforto, higiene e qualidade. 
Ademais, terão que se submeter à regulação municipal considerando o interes-
se público inerente à atividade.

7. Nada impede, porém, que os Municípios, para suprir carência da ini-
ciativa privada, estruturem os serviços como público, embora sem regime de 
exclusividade.

8. Os particulares que forem impedidos de ingressar no mercado de táxi por 
ausência de norma municipal regulamentadora da Lei Nacional de Mobilidade 
Urbana terão o direito de impetrar mandado de injunção. 
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