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RESUMO

O presente  trabalho tem por  objeto  o  estudo do princípio  constitucional  da
continuidade do serviço público. Elucida-se, primeiramente, a definição de serviço
público e os princípios que regem a prestação dos mesmos. Após, argumenta-se
sobre as três restrições ao princípio da continuidade dos serviços públicos, quais
sejam: o inadimplemento do usuário do serviço, a necessidade de suspensão do
serviço, em razão de reparos e obras, e o direito de greve dos servidores públicos.
Aborda-se a matéria em relação às garantias constitucionais e consumeristas. 

Palavras  chaves: Serviços  Públicos.  Princípio  da  continuidade  do  serviço
público. Inadimplência. Ordem Técnica. Greve. 



ABSTRACT

This work has for its object the study of the constitutional principle of continuity
of  the public  service.  Firstly  it  is  clarified the definition of  public  service  and the
principles  ruling  the  service  provision  of  the  same.  Than  it  is  argued  the  three
restrictions to the principle of continuity of the public service, which are: breach of
contract of the service user, the need of suspension of the service and the right to
strike of the public servers. The subject is approached regarding the constitutionals
and consumerists guarantees.

Keyword: Public Services. Principle of continuity of the public service. Breach
of contract. Technical Order. Strike.
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1→INTRODUÇÃO

A Constituição Federal  de 1988,  no artigo 175,  prevê que a prestação dos

serviços públicos é incumbência do poder público, na forma da lei, diretamente ou

sob  regime  de  concessão  ou  permissão  ou  autorização,  sempre  por  meio  de

licitação.

Uma  redefinição  do  setor  público  ocorreu  durante  a  década  de  noventa,

quando o Estado priorizou o corte dos gastos públicos e por meio da desestatização

das  empresas  públicas,  concessionárias  e  permissionárias,  ocasionou  severas

mudanças no cenário econômico brasileiro.

A criação do serviço público é feita por lei e é uma opção do Estado. O Poder

Público chama para si  a responsabilidade de algo que, pelo grau de importância

para a sociedade, não poderia ficar a cargo exclusivo da iniciativa privada.

Como bem lecionam doutrinadores, a exemplo de Hely Lopes Meirelles, não é

tarefa das mais fáceis conceituar o que vem a ser, efetivamente, um serviço dito

público, dada as variáveis, mormente políticas, que afetam diretamente o tema.

A  titularidade  dos  serviços  públicos  pertence  ao  Estado,  desta  maneira  a

atividade deve ser controlada por este, de maneira a impedir que o interesse privado

se sobreponha ao interesse público e atenção seja voltada a outra situação que não

os reclamos da coletividade. 

Os direitos dos usuários dos serviços públicos são essenciais para a dignidade

da pessoa humana,  o  usuário  tem o direito  à  prestação do serviço,  nos termos

fixados na lei ou nos regulamentos, independente se prestado pela administração ou

por seus delegados. 

Os  serviços  públicos  só  podem  ser  executados  de  maneira  a  prestigiar  o

interesse coletivo se houver uma disciplina normativa que os regulamente, traçando

as regras através das quais se possa verificar como vão ser prestados. 

O presente trabalho se propõe a analisar  a  temática dos serviços públicos,

instituto muito importante no contexto social e jurídico. O objetivo primordial consiste

na abordagem sobre os serviços essenciais e a ligação destes com o princípio da

continuidade,  especialmente  em  relação  a  inadimplência  contratual  do  usuário,

interrupção por obras de reparo e a possibilidade de suspensão dos serviços pelos

prestadores.
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O trabalho será estruturado em 03 capítulos. O primeiro cuidará de estabelecer

algumas ideias gerais sobre os serviços públicos, enfrentaremos a problemática em

torno do seu conceito e classificações, bem como trataremos sobre regulamentação,

controle, remuneração, usuários e formas de execução. 

No  segundo,  apontaremos  os  princípios  específicos  dos  serviços  públicos,

ressaltando  as  características,  aplicações  e  divergências  doutrinárias  e

jurisprudenciais. 

O  terceiro  capítulo  é  dedicado  ao  princípio  da  continuidade  dos  serviços

públicos, analisaremos os fundamentos normativos, as três restrições na aplicação

de tal  princípio,  bem como as respectivas repercussões jurisprudenciais de cada

exceção ao princípio da continuidade. 

Por derradeiro, será apresentada a conclusão.

2→Serviços Públicos

3→Conceito

Na doutrina, há uma dificuldade de definir, com precisão, serviços públicos. A

expressão serviços públicos admite mais de um sentido e conceito, especialmente

devido à evolução do tema relativo às funções do Estado. 

Escolas e correntes teóricas buscam revelar e caracterizar uma atividade como

serviço público, no entanto, aspectos diferentes entre os elementos que compõem a

estrutura dos serviços públicos dificultam um conceito exato. 

O renomado autor Jose dos Santos Carvalho Filho, na sua obra Manual de

Direito Administrativo, adota a distinção apresentada por Jean Rivero e admite dois

sentidos  fundamentais,  um  subjetivo  e  outro  objetivo,  para  a  expressão  serviço

público. 

No sentido subjetivo, levariam em conta os órgãos do Estado, responsáveis

pela execução das atividades voltadas a coletividade. Nesse sentido, os exemplos

mencionados pelo supramencionado autor são um órgão de fiscalização tributária e

uma autarquia previdenciária. Em relação ao sentido objetivo, serviço público é a

atividade  em  si,  prestada  pelo  Estado  e  seus  agentes,  não  importando  quem

executa a atividade. 
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Ainda  que  a  demarcação  desses  dois  sentidos  da  expressão  auxilie  na

conceituação  da  expressão,  José  dos  Santos  Carvalho  Filho  ratifica  que  não  é

suficiente, é preciso averiguar quais são os fatores que caracterizam a atividade.  

Por  força  dessas dificuldades de conceituar  a  expressão  serviços  públicos,

convém apontar o conceito firmado por alguns doutrinadores. 

Na doutrina pátria, HELY LOPES MEIRELLES assim define:

“Serviço público é todo aquele prestado pela Administração ou

por  seus  delegados,  sob  normas  e  controles  estatais,  para

satisfazer  necessidades  essenciais  ou  secundárias  da

coletividade, ou simples conveniências do Estado. ”1

José  Cretella  Júnior  já  define  serviço  público  como  “toda  atividade  que  o

Estado exerce, direta ou indiretamente, para a satisfação das necessidades públicas

mediante procedimento típico de direito público”.

MARIA SYLVIA DI PIETRO considera serviço público “ toda atividade material

que a lei  atribui  ao Estado para que a exerça diretamente ou por meio de seus

delegados, com o objetivo de satisfazer concretamente às necessidades coletivas,

sob regime jurídico total ou parcialmente de direito público. ”2

Celso Antônio Bandeira de Mello leciona que serviço público é toda a atividade

de  oferecimento  de  utilidade  ou  comodidade  material  fruível  diretamente  pelos

administrados, prestado pelo Estado ou por quem lhe faça as vezes, sob um regime

de  direito  público,  portanto  consagrador  de  prerrogativas  de  supremacia  e  de

restrições  especiais,  instituído  pelo  Estado  em favor  dos  interesses  que  houver

definido como próprios no sistema normativo.3

De forma objetiva, José dos Santos Carvalho Filho conceitua serviço público

como “toda atividade prestada pelo Estado ou por seus delegados, basicamente sob

regime de direito  público,  com vistas à satisfação de necessidades essenciais  e

secundárias da coletividade. ”4

1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo brasileiro. 22 ed. São Paulo: Malheiros, 1997.

2 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2012

3 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 30ª Ed. São Paulo: 2013

4 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 24ª Ed. Rio de Janeiro: 2011.
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Existem,  em suas  origens,  três  critérios  adotados  pelos  doutrinadores  para

definir  o  serviço  público:  o  subjetivo,  o  material  e  o  formal.  Onde  o  subjetivo

considera  a  pessoa jurídica  prestadora  do serviço,  o  sujeito  de  fato.  O material

considera  a  atividade  exercida,  o  objeto.  E  o  formal,  que  baseia-se  no  regime

jurídico utilizado para prestar o serviço público.

4→Classificação

As classificações  em que  os  autores  agrupam serviços  públicos  variam de

acordo com a extensão, incidência, natureza entre outros aspectos. José dos Santos

Carvalho Filho especifica em seu manual  quatro classificações que apontaremos

abaixo. 

A  primeira  classificação  distingue  os  serviços  públicos  em  delegáveis  e

indelegáveis.  Aqueles  que  por  sua  natureza  ou  por  imposição  do  ordenamento

jurídico  são  executados  pelo  Estado  ou  particulares  colaboradores  são  os

delegáveis, por exemplo, serviços de transporte coletivo e energia elétrica. Por outro

lado, aqueles que só podem ser prestados pelo Estado diretamente, isto é, por seus

próprios  órgãos ou agentes  são os indelegáveis,  a  exemplos,  serviço de defesa

nacional e fiscalização de atividades.

A  segunda  classificação  diferencia  serviços  administrativos,  aqueles  que  o

Estado  executa  para  compor  melhor  sua  organização,  dos  serviços  de  utilidade

pública,  aqueles  que  se  destinam  diretamente  aos  indivíduos,  isto  é,  são

proporcionados para sua fruição direta. 

A  terceira  classificação  aborda  os  serviços  coletivos,  aqueles  prestados  a

grupamentos indeterminados de indivíduos, de acordo com as opções e prioridades

da  administração,  e  em  conformidade  com os  recursos  de  que  disponha,  e  os

serviços  singulares,  aqueles  que  preordenam-se  a  destinatários  individualizados,

sendo mensurável a utilização por cada um dos indivíduos, criando direito subjetivo

quando o indivíduo se mostra em condições técnicas de recebe-los. Se o serviço é

prestado a outro que esteja na mesma situação jurídica, pode pleitear o interessado

que a prestação também o alcance.  

A quarta e última classificação aponta os serviços sociais como aqueles em

que o Estado atende aos reclamos sociais básicos, representando ou uma atividade
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propiciadora de comodidade relevante ou serviços assistenciais e protetivos. E de

outro lado, estão os serviços econômicos, aqueles que embora classificados como

serviços públicos rendem ensejo a que o prestador aufira lucros oriundos de sua

execução. 

5→Regulamentação

Os  serviços  públicos  só  podem  ser  executados  se  houver  uma  disciplina

normativa que os regulamente,  isto  é,  que trace as regras através das quais se

possa verificar como vão ser prestados. 

José dos Santos Carvalho Filho acrescenta que a disciplina regulamentadora

pode  se  formalizar  através  de  leis,  decretos  e  outros  atos  regulamentares,

garantindo  não  só  o  Poder  Público,  como também o prestador  do  serviço  e  os

próprios indivíduos a que se destina. 

A regulamentação do serviço público cabe à entidade que tem competência

para prestá-lo, podendo tal entidade esclarecer as regras básicas dentro das quais o

serviço será executado, optar por executá-lo direta ou indiretamente, e neste caso,

celebrar contratos de concessão ou firmar termos de permissão com particulares, e

quando  se  fizer  necessário,  retomá-lo  para  si.  Como  o  objetivo  é  atender  a

coletividade, podem os órgãos públicos remover quaisquer obstáculos que possam

dificultar ou impedir a execução do serviço.

6→Controle

A competência constitucional  para a instituição do serviço confere ainda o

poder de controlar sua execução, o controle é inerente à titularidade do serviço, se

foi  dada  competência  a  determinada  pessoa  federativa,  esta  possui  o  dever  de

verificar as condições em que o serviço vem sendo prestado. 

O controle pode ser interno, quando a aferição se voltar para os órgãos da

administração  incumbidos  de  exercer  a  atividade  ou  externo,  quando  a

administração  procede  a  fiscalização  de  particulares  colaboradores,  ou  também

quando verifica os aspectos administrativo, financeiro e institucional de pessoas da

administração descentralizada. Em todos os casos, deve a entidade federativa aferir

todos os aspectos que constituam real avaliação do que está sendo executado. 
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Tal controle deve ser pautado na moralidade administrativa, esta deve guiar

toda a conduta dos administradores. A estes incumbe agir com lealdade e boa fé no

trato com particulares, procedendo com sinceridade e descartando qualquer conduta

astuciosa ou eivada de malícia5.

7→ Remuneração

Segundo Jose dos Santos Carvalho Filho, a prestação efetivada pelo Poder

Público  nem  sempre  recebe  o  correspectivo  pecuniário,  o  que  leva  o

reconhecimento  de  que  os  serviços,  como  primeira  caracterização  podem  ser

gratuitos e remunerados.6 

Os serviços gratuitos são de cunho social e levam em conta fatores singulares

dos  indivíduos  ou  de  comunidades.  Em  regra,  são  os  serviços  de  assistência

médica, educação, apoio a coletividades carentes e etc. Porém, nada impede que

por  tais  serviço possa ser cobrada remuneração,  normalmente taxa, de algumas

pessoas  em  favor  de  outras  em  condições  socioeconômicas  desfavoráveis,  em

nome do princípio da solidariedade e da inclusão social. 

Quando os indivíduos possuem a obrigação de contraprestação pecuniária

diz-se que o serviço é remunerado, sendo a forma de remuneração variável. Alguns

serviços são remunerados por taxas, espécie de tributo prevista no artigo 145, II, da

Constituição Federal. Vejamos:

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão

instituir os seguintes tributos:

II  -  taxas,  em razão do exercício  do poder de polícia  ou pela utilização,

efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados

ao contribuinte ou postos à sua disposição;

Os serviços obrigatórios, impostos aos administrados, são remunerados por

taxa,  a  exemplos,  os  serviços  de coleta  de  lixo  e  de prevenção  de  incêndio.  A

remuneração será devida ainda que o usuário não utilize o serviço, basta que o

serviço seja posto à sua disposição. 

5 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 30ª Ed. São Paulo: 2013.

6 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 24ª Ed. Rio de Janeiro: 2011.
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A  cobrança  da  taxa  só  é  legitima  se  o  serviço  público  prestado  ou

disponibilizado  ao  usuário  for  específico  e  divisível,  como  expressa  o  artigo

supramencionado. 

Os  serviços  facultativos  são remunerados por  tarifas,  que  é  caracterizada

como preço público. Neste caso, o pagamento é devido pela efetiva utilização do

serviço,  a  exemplos,  serviço  de  energia  elétrica  e  de  transporte  urbano.  Tais

serviços são de livre utilização pelos usuários, já que não existe qualquer cunho de

obrigatoriedade. 

8→Usuários

O usuário tem o direito à prestação do serviço, nos termos fixados na lei ou

nos  regulamentos,  independente  se  prestado  pela  administração  ou  por  seus

delegados. 

A relação constituída entre o usuário e o fornecedor não é contratual via de

regra,  mas  se  trata  de  situação  jurídica  objetiva  e  estatutária,  com  base  na

regulamentação do serviço. 

9→Direitos

O direito fundamental do usuário é o direito ao recebimento do serviço, desde

que aparelhado devidamente para tanto. Tal direito substantivo é protegido pela via

judicial e a ação deve ser proposta face a entidade competente para a prestação

recusada.

Nem todo serviço público pode ser  objeto  de  ação judicial  com intuito  de

execução obrigatória, mas quando há tal possibilidade, o administrado pode ver o

reconhecimento de seu direito em face da entidade prestadora. 

Além  do  direito  ao  serviço,  a  doutrina  também  reconhece  o  direito  à

indenização no caso de ser mal prestado ou interrompido, provocando prejuízo ao

particular. 

A proteção ao usuário foi elevada a preceito constitucional. O artigo 37, § 3º, I,

da  Constituição  Federal  prevê  a  criação  de  lei  para  disciplinar  as  reclamações

relativas a prestação do serviço públicos. Não obstante, o usuário se qualifica como
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consumidor  de  serviços,  já  merecendo,  a  proteção  do  Código  de  Defesa  do

Consumidor.7  

A Lei nº 12.007/09 assegurou aos usuários o direito à declaração de quitação

anual  de  débitos  a  ser  emitida  pelas  pessoas  jurídicas  prestadoras  de  serviços

públicos ou privados. Tal declaração deve ser encaminhada até o mês de maio do

ano seguinte ou até o mês subsequente à completa quitação do ano anterior. 

10→ Deveres

Alguns  serviços  não  exigem  propriamente  qualquer  dever  da  parte  dos

administrados. O poder público os executa sem qualquer ônus para os destinatários.

Outros, no entanto, dependentem da obediência a certos requisitos pelo particular

para o recebimento do serviço, ou para não ser interrompida a sua prestação. 

Tais requisitos são deveres do administrado e Jose dos Santos Carvalho Filho

classifica  em  três  ordens:  administrativa,  concernente  aos  dados  a  serem

apresentados pelo administrado junto à administração, técnica, relativa as condições

técnicas para que a administração preste o serviço e pecuniária, no que diz respeito

à remuneração do serviço.8 

Para exemplificar o dever do administrado de possuir condições técnicas em

sua residência para  que a administração preste  o serviço,  separamos o recente

julgado:

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  FORNECIMENTO  DE

ENERGIA ELÉTRICA.  SUSPENSÃO.  QUESTÃO DE ORDEM TÉCNICA.

RESTABELECIMENTO  DO  SERVIÇO  E  ANTECIPAÇÃO  DA  TUTELA.

ARTIGO 273, CPC. Ausente verossimilhança nas alegações da agravante,

uma vez que  a suspensão do fornecimento de energia elétrica na sua

unidade consumidora decorre da necessidade de adequação técnica

da  instalação  existente,  o  que  é  autorizado  pelo  artigo  170,  caput,

Resolução  n.º  414/2010-ANEEL,  é  de  ser  mantido  o  indeferimento  da

antecipação  da  tutela  pleiteada,  forte  no  artigo  273,  CPC.  (Agravo  de

Instrumento Nº 70056976582, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de

7 Artigos 2º, 3º e 22 da Lei nº 8.078 – Código de Defesa do Consumidor

8 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 24ª Ed. Rio de Janeiro: 2011.
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Justiça do RS,  Relator:  Armínio  José  Abreu Lima da Rosa,  Julgado em

15/10/2013) (Destacamos)

(TJ-RS - AI: 70056976582 RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa,

Data de Julgamento: 15/10/2013, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de

Publicação: Diário da Justiça do dia 23/10/2013)

Desta forma, resta evidente que a administrado possui o dever de obedecer

as  condições  técnicas  necessárias  para  que  a  administração  preste  os  serviços

públicos, sob pena de interrupção do fornecimento. 

11→Execução do Serviço

Como já mencionado, a titularidade dos serviços públicos pertence ao Estado,

todavia, interessa a este em algumas situações dividir a tarefa de executá-los. A

complexidade na prestação dos serviços aumenta a cada dia, o interesse na divisão

na prestação não é só do Estado, mas também do particular que pode obter lucro a

partir da atividade. 

A  atividade  deve  ser  controlada  pelo  Estado,  impedindo  que  o  interesse

privado  se  sobreponha  ao  interesse  público,  e  deve  atender  aos  reclamos  da

coletividade. 

Os serviços públicos podem ser executados direta ou indiretamente. 

12→ Execução Direta

A  execução  direta  é  aquela  através  da  qual  o  próprio  Estado  presta

diretamente  os  serviços  públicos.  Acumula,  com  isso,  as  situações  de  titular  e

prestador.  As competências  para essa função são distribuídas entre  os  diversos

órgãos que compõem a estrutura administrativa da pessoa prestadora. 

Os órgãos formam a administração centralizada, porque é o próprio Estado

que,  nesses  casos,  centraliza  a  atividade.  O  Estado  deve  ser  entendido  como

pessoa federativa, assim, pode-se dizer que a execução direta dos serviços públicos

está a cargo da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal através

dos órgãos integrantes de suas respectivas estruturas. 
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13→ Execução Indireta

A execução se dá de maneira indireta quando os serviços são prestados por

entidades diversas das pessoas federativas.  O Estado transfere os  encargos da

prestação a outras pessoas, nunca abdicando do poder de controle sobre elas.

Ainda que o serviço seja prestado por terceiro,  o Estado não deixa de ter

responsabilidade no processo, tendo em vista que por ter o poder de transferir, deve

suportar as consequências de tal ato. 

A  descentralização  é  o  fato  administrativo  que  traduz  a  transferência  da

execução  da  atividade  estatal  a  determinada  pessoa,  integrante  ou  não  da

administração. Dentre essas atividades inserem-se os serviços públicos.9

Podem-se  considerar  dois  tipos  de  serviços  quanto  à  figura  de  quem os

presta, os serviços centralizados, os prestados em execução direta pelo Estado, e

os  serviços  descentralizados,  prestados  por  outras  pessoas.  A  descentralização

admite duas modalidades: a territorial e a institucional. 

A territorial encerra a transferência de funções de uma pessoa federativa a

outra,  ou  também  do  poder  central  a  coletividades  locais.  Já  a  institucional

representa a transferência do serviço do poder central a uma pessoa jurídica própria,

de caráter administrativo. 

O Estado processa a descentralização por delegação legal, ou seja, quando

formalizado através de lei, esta ao mesmo tempo que admite a descentralização,

autoriza a criação de pessoa administrativa para executar o serviço. 

Dispõe o artigo 37, XIX, da Constituição Federal: 

E o inciso XX do mesmo artigo, também exige lei  para subsidiária dessas

pessoas administrativas, a saber: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos

princípios  de  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e

eficiência e, também, ao seguinte:

XIX - somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a

instituição  de  empresa  pública,  de  sociedade  de  economia  mista  e  de

fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas

de sua atuação;

9 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 24ª Ed. Rio de Janeiro: 2011.
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E o inciso XX do mesmo artigo, também exige lei  para subsidiária dessas

pessoas administrativas, a saber: 

XX  -  depende  de  autorização  legislativa,  em  cada  caso,  a  criação  de

subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a

participação de qualquer delas em empresa privada;

As pessoas que receberam a competência legal para o desempenho de certa

função  do  Estado  compõem  a  administração  indireta  ou  administração

descentralizada, e integram a administração pública como um todo. 

Outra forma de execução indireta dos serviços públicos é a transferência dos

mesmos  aos  particulares,  que,  por  isso,  se  caracterizam  como  particulares  em

colaboração  com o  Estado,  para  esta  forma  de  transferência,  José  dos  Santos

Carvalho Filho denomina como delegação negocial, porque sua instituição se efetiva

através  de  negócios  jurídicos  regrados  basicamente  pelo  direito  público,  a

concessão e a permissão de serviço público. 

Acrescenta-se que Hely Lopes Meirelles diferenciava a descentralização por

outorga  e  por  delegação,  entendendo-se  pela  primeira  o  fato  do  Poder  Público

transferir  a  própria  titularidade  do  serviço  ao  passo  que  na  segunda  apenas  a

execução do serviço seria transferida.10 

O  entendimento  do  mencionado  autor  se  encontra  superado  na  doutrina,

tendo em vista que os serviços públicos estão e sempre estarão sob a titularidade

das pessoas federativas,  na  forma pela  qual  a  Constituição Federal  procedeu a

partilha das competências constitucionais. 

14→PRINCÍPIOS

Os serviços públicos a cargo do Estado ou de seus delegados,  por  serem

voltados  aos  membros  da  coletividade,  devem  obedecer  a  certos  princípios

compatíveis com o prestador, destinatário e o regime a que se sujeita. Há aspectos

particulares a cada tipo de serviço, conquanto, existem também outros vetores de

caráter genérico que devem estar presentes na prestação de todas as modalidades.

10 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo brasileiro. 22 ed. São Paulo: Malheiros, 1997
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A Constituição Federal, em seu artigo 37 estabelece cinco princípios básicos e

submetem a administração pública direta e indireta:

 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos

princípios  de  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e

eficiência. 

Além dos princípios gerais do Direito Administrativo mencionados acima, há os

princípios específicos previstos no artigo 6º, § 1º, da Lei 8.987 /95. Tal dispositivo

define a prestação de serviço adequado. Vejamos: 

Art.  6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço

adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta

Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§  1o  Serviço  adequado  é  o  que  satisfaz  as  condições  de  regularidade,

continuidade,  eficiência,  segurança,  atualidade,  generalidade,  cortesia  na

sua prestação e modicidade das tarifas.

Os  princípios  que  regem  os  serviços  públicos  têm  como  objetivo  fazer  o

sistema funcionar  de maneira harmônica,  se complementam para atingir  um fim,

qual seja, a prestação do serviço de forma eficiente.

Abordaremos abaixo os princípios específicos previstos no artigo no artigo 6º, §

1º,  da  Lei  8.987  /95,  são  eles:  regularidade,  eficiência,  segurança,  atualidade,

generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.  Em um tópico

exclusivo trataremos sobre o princípio da continuidade de maneira mais ampla.

15→Princípio da Regularidade

O princípio da regularidade indica que a prestação do serviço público, além de

ser contínua, deve conservar os padrões de qualidade adequada, de maneira que

exista regularidade para o indivíduo planejar sua vida. De modo diverso, é como se

o serviço público não existisse. 
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É  necessária  a  adequação  com  a  finalidade  de  garantir  a  execução  e,

consequentemente, a entrega da obra ou a prestação do serviço nos padrões de

qualidade, em sua totalidade, à população.

16→ Princípios da Eficiência

Hely Lopes Meirelles já preconizava a eficiência como dever da Administração

Pública, antes mesmo da promulgação da Emenda Constitucional nº 19/98: 

“Dever de eficiência é o que se impõe a todo agente público de realizar suas

atribuições  com  presteza,  perfeição  e  rendimento  funcional.  É  o  mais

moderno princípio da função administrativa, que já não se contenta em ser

desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para o

serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade

e de seus membros. Esse dever de eficiência, bem lembrado por Carvalho

Simas, corresponde ao dever de ‘boa administração’ da doutrina italiana, o

que já se acha consagrado, entre nós, pela Reforma Administrativa Federal

do  Dec.-Lei  200/67,  quando  submete  toda  atividade  do  Executivo

ao controle de resultado (arts. 13 e 25, V), fortalece o sistema de mérito (art.

25,  VIII),  sujeita  a  Administração  indireta  a supervisão  ministerial quanto

à eficiência  administrativa (art.  26,  III)  e  recomenda

a demissão ou dispensa do  servidor  comprovadamente  ineficiente  ou

desidioso (art. 100) ”11

Deve o Estado prestar  seus serviços com a maior  eficiência possível.  Este

princípio  reclama  que  o  Poder  Público  se  atualize  com  os  novos  processos

tecnológicos de modo que a execução seja mais proveitosa com menor dispêndio. A

necessidade  que  a  administração  atue  com  eficiência  é  tanta  que  Emenda

Constitucional nº 19/98 incluiu no artigo 37 da CF o princípio da eficiência entre os

postulados principiológicos que devem guiar os objetivos administrativos. 

11 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo brasileiro. 22 ed. São Paulo: Malheiros, 1997. P. 90.
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17→ Princípio da Segurança

O princípio  da segurança determina que o Estado deverá prestar o serviço

público de forma a não colocar em perigo a integridade física e a vida do usuário, ou

seja, com obediência às regras básicas de segurança.

Não há que se falar em segurança absoluta, ou seja, eliminação de todo e

qualquer risco, em virtude da inviabilidade de subordinar a ocorrência dos eventos

futuros a esquemas cognoscitivos e a vontade humana. 

Logo, não se pode qualificar um serviço como inadequado simplesmente por se

verificar ocasional ofensa à integridade física ou emocional de usuários. 

Segurança  significa,  a  adoção  das  técnicas  conhecidas  e  de  todas  as

providências necessárias a minimizar os riscos de danos, ainda que assumindo ser

isso insuficiente para impedir totalmente sua concretização. 

Todas  as  cautelas  e  providências  possíveis,  em  face  das  circunstâncias,

devem ser adotadas, ainda que a ausência de disponibilidade de recursos técnicos

impossibilitem providências mais sofisticadas.

18→Princípio da Atualidade

Em razão do princípio da atualidade, o prestador do serviço deve se manter

plenamente  informado  e  atualizado  das  permanentes  evoluções  tecnológicas,

proporcionando  um  melhor  atendimento  às  necessidades  dos  usuários.  Este

princípio é um garantidor do princípio da eficiência. 

19→Princípio da generalidade

O princípio  da generalidade apresenta-se de duas formas.  Significa,  de um

lado, que os serviços devem ser prestados nas mesmas condições para todos os

administrados, sem qualquer distinção, concretizando os princípios da isonomia e

impessoalidade,  bem  como  que  devem  ser  prestados  com  a  maior  amplitude

possível. 

Com o princípio da igualdade dos usuários, faz-se valer o preconizado pela

Constituição Federal, haja vista que todos devem ser atendidos, sem distinção de

caráter pessoal, pelos prestadores de serviço público.
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20→Princípio da Cortesia

O princípio da cortesia constitui direito do usuário e dever do fornecedor de

proporcionar  um  tratamento  educado,  prestativo  e  respeitoso  ao  usuário.  Em

síntese, o serviço público deve ser prestado por pessoas que tratem o usuário com

respeito e educação.

O usuário é o destinatário final do serviço, não podendo ser discriminado ou

mal  tratado.  Toda  a  sua  reclamação  ou  pedido  de  informação  devem  ser

respondidos. A lei consumerista, bem como a própria Constituição da República de

1988,  confere  ao  cidadão  direitos  que  o  resguarde  de  abusos  cometidos  pelas

prestadoras de serviços públicos. 

21→Princípio da Modicidade das Tarifas

O princípio da modicidade das tarifas exige que a prestação do serviço público

seja  cobrada  do  usuário  por  um  preço  razoável  e  justo,  de  forma  a  atingir  a

universalidade na prestação. Tal princípio será atingido quando o preço da tarifa

corresponder à justa relação de custo-benefício na prestação do serviço. 

Segundo Sérgio de Andréa Ferreira, esse princípio traduz a noção de que o

lucro,  meta  da  atividade  econômica  capitalista,  não  é  objetivo  da  função

administrativa,  devendo o eventual  resultado econômico positivo decorrer de boa

gestão dos serviços.

22→Princípio da Continuidade dos Serviços Públicos

O princípio da continuidade indica que os serviços públicos não devem sofrer

interrupção, sua prestação deve ser contínua para evitar que a paralisação provoque

prejuízos e danos nas atividades particulares. 

A  Constituição  Federal  erigiu  à  condição  de  públicos  vários  serviços  que

entendeu desempenharem papel de extrema importância na sociedade, devendo ser

sempre fornecidos visando à satisfação do seu interesse.

A  administração  pública  está  expressamente  proibida  de  interromper  a

prestação dos serviços que disponibiliza, por qualquer motivo que não represente o
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interesse da coletividade. Somente em casos excepcionais que abordaremos mais

adiante, a prestação do serviço poderá ser interrompida.  

Celso  Antônio  Bandeira  Mello  concede  ao  princípio  da  continuidade  duplo

sentido:  de  um  lado,  o  de  impossibilidade  de  sua  interrupção  por  parte  da

Administração; de outro, o pleno direito dos administrados a que esse serviço não

seja suspenso ou interrompido.12

A continuidade  na prestação dos serviços  é  condição para  que o  serviço

público seja adequado, é portanto, um princípio que bem se encaixa comodamente

dentro  de vários  princípios  diretores do direito  administrativo,  em particular  o  da

preponderância  do  interesse  público  sobre  o  interesse  privado,  o  da

indisponibilidade do interesse público, da obrigatoriedade da ação administrativa e,

por fim, no da exigência de uma ação eficiente.

23→Fundamentos normativos do princípio da continuidade

A continuidade na prestação dos serviços públicos reside na própria natureza

dos  serviços  que  tem  em  si  a  ideia  de  atender  as  necessidades  básicas  da

população, respeitando sempre o interesse público. 

O  princípio  da  continuidade  pode  ser  visualizado  em  vários  diplomas

normativos, abordaremos abaixo algumas previsões legais do mencionado princípio.

Estabelece o artigo 175 da Constituição Federal de 1988 que: 

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

regime  de  concessão  ou  permissão,  sempre  através  de  licitação,  a

prestação de serviços públicos.

Parágrafo único. A lei disporá sobre:

(...)

IV - a obrigação de manter serviço adequado.

Nesse sentido, a Lei nº 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e

permissão da prestação de serviços públicos previsto no artigo 175 da Constituição

Federal, estabelece, em seu capítulo segundo, de título “Do serviço adequado”, que:

12 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 30ª Ed. São Paulo: 2013.
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Art.  6º Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação  de serviço

adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta

Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§  1º Serviço  adequado  é  o  que  satisfaz  as  condições  de  regularidade,

continuidade,  eficiência,  segurança,  atualidade,  generalidade,  cortesia  na

sua prestação e modicidade das tarifas.

§ 2º A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento

e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão

do serviço.

§ 3º Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção

em situação de emergência ou após prévio aviso, quando:

        I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das

instalações; e,

        II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da

coletividade.

O código de Proteção e Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, em seu artigo 22,

assegura  ao  consumidor  a  continuidade  dos  serviços  essenciais,  sob  pena  de

responsabilização das pessoas jurídicas responsáveis pelo fornecimento do serviço.

Estabelece, assim, referido preceito, in verbis: 

“Os  órgãos  públicos,  por  si  ou  suas  empresas,  concessionárias,

permissionárias  ou  sob  qualquer  outra  forma  de  empreendimento,  são

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto

aos essenciais, contínuos.

Parágrafo  único.  Nos  casos  de  descumprimento,  total  ou  parcial,  das

obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a

cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código. ”

Identificados os contornos gerais do princípio da continuidade, compete-nos

dar  um  passo  à  frente,  passando  ao  exame  das  restrições  ao  princípio  da

continuidade dos serviços públicos. 

24→Restrições ao princípio da continuidade dos serviços públicos
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A continuidade deve estimular o Estado ao aperfeiçoamento e à extensão do

serviço, no entanto, o princípio da continuidade não é absoluto, submetendo-se a

determinadas restrições, quais sejam: o inadimplemento do usuário na hipótese de

serviço  público  singular  remunerado  por  tarifa;  a  interrupção  dos  serviços  em

hipóteses de necessidade de reparos e obras; e o direito de greve dos servidores

públicos.  

25→ Inadimplemento do usuário 

Jose dos Santos Carvalho Filho entende que se o serviço for facultativo, o

Poder Público pode suspender-lhe a prestação no caso de não pagamento, o que

guarda coerência com a facultatividade em sua obtenção. 

É  o  que  sucede  com  os  serviços  prestados  por  concessionários,  cuja

suspensão  é  expressamente  autorizada  pela  Lei  nº  8.987/95  que  dispõe  sobre

concessão de serviços públicos. 

Tratando-se,  no  entanto,  de  serviço  compulsório  não  será  permitida  a

suspensão,  tendo  em  vista  que  o  Estado  o  impôs  coercitivamente  e  por  ser

remunerado por taxa, tem a Fazenda mecanismos privilegiados para a cobrança da

dívida. 

A justiça soma-se ao princípio da intangibilidade da dignidade humana, como

fundamento de todas as normas jurídicas, na medida em que qualquer pretensão

jurídica deve ter como base uma ordem justa.

O interesse dos usuários de serviços públicos constitui  parcela do interesse

público,  entendimento  diverso  acarretaria  a  transferência  para  a  sociedade  dos

encargos necessários  para  a  prestação  dos  serviços  públicos.   O interesse  dos

consumidores de serviços públicos não pode se sobrepor ao interesse público.

26→Suspensão dos Serviços públicos Essenciais

O artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor determina que os serviços

públicos essenciais devem ser prestados de forma contínua pelos órgãos públicos,

suas empresas, concessionárias ou permissionárias. 
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A Constituição Federal, em seu artigo 9º, §1º, determina que os serviços ou

atividades essenciais sejam definidos por lei. A Lei nº 7.783/89, que trata da greve

dos servidores públicos, define os serviços públicos essenciais como aqueles que

atendem às necessidades inadiáveis da sociedade. 

O artigo 10 da Lei nº 7.783/89 relaciona os serviços ou atividades essenciais:

tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica,

gás e combustíveis; assistência médica e hospitalar; distribuição e comercialização

de medicamentos e alimentos; funerários; transporte coletivo; captação e tratamento

de  esgoto  e  lixo;  telecomunicações;  guarda,  uso  e  controle  de  substâncias

radioativas, equipamentos e materiais nucleares; processamento de dados ligados a

serviços essenciais; controle de tráfego aéreo; e compensação bancária. 

Não é pacífico na doutrina e na jurisprudência a possibilidade da paralisação

dos serviços públicos essenciais na hipótese de inadimplência do usuário. O artigo

6º, §3º, II, da Lei nº 8.987/95, prevê expressamente a possibilidade de interrupção

do  fornecimento  dos  serviços  públicos  essenciais  em caso  de  inadimplência  do

usuário. 

De acordo com o artigo 6º, §3º, II, da Lei nº 8.987/95, a interrupção após aviso

prévio em caso de inadimplemento do usuário não caracteriza descontinuidade do

serviço,  devendo  a  suspensão  ser  realizada  em  atendimento  ao  interesse  da

coletividade. 

Os serviços essenciais são prestados por empresas privadas que dependem

do recebimento dos valores pagos pelos usuários, por meio de tarifas ou preços

públicos, para manter os investimentos feitos. 

Da mesma maneira que a prestadora do serviço não pode deixar de prestá-lo,

não pode o usuário deixar de pagar pelo seu consumo, sob pena de violação ao

princípio  que veda o  enriquecimento  sem causa e  ao princípio  da  igualdade de

tratamento das partes. 

A  prestadora  de  serviços  públicos  tem a  obrigação  de  fornecer  o  serviço

continuado e de boa qualidade, além de responder pelos defeitos, paralisações ou

acidentes do serviço, conforme previsto no artigo 22, parágrafo único, do Código de

Defesa do Consumidor, já os consumidores têm a obrigação de efetuar o pagamento

pelo consumo do serviço. 
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O interesse individual do consumidor não pode se sobrepor sobre o interesse

da coletividade,  que seria onerada no caso de admissão da inadimplência pelos

usuários que apresentassem dificuldade financeira em observar as suas obrigações

contratuais. 

Há corrente doutrinária que defende que a continuidade dos serviços públicos

essenciais, além da previsão no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, é

abrangida  pelo  princípio  da  dignidade  da  pessoa  humana,  de  maneira  que  os

serviços  não  poderiam  ser  interrompidos  nem  mesmo  na  hipótese  de

inadimplemento.

A  constitucionalidade  do  artigo  6º,  §3º,  da  Lei  nº  8.987/95  tem  sido

questionada por parte da doutrina em razão de ofender o princípio da proibição do

retrocesso,  tendo  em  vista  que  a  Constituição  Federal  concede  ao  direito  do

consumidor o status de direito fundamental, como se observa pela leitura dos artigos

5º e 170 da Constituição Federal. 

A jurisprudência tem se manifestado no sentido de que é plenamente possível

a  suspensão  do  fornecimento  do  serviço  público  essencial  na  hipótese  de

inadimplência do usuário, concordando com a tese de que se o fornecedor fosse

obrigado a manter o fornecimento do serviço a todos aqueles que se encontram

inadimplentes,  a  ausência  de  remuneração  impediria  que  o  serviço  público

mantivesse  o  mesmo  padrão  de  qualidade  para  todos  os  usuários.   Tal  fato

impossibilitaria a aplicação do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor que

determina que o serviço público essencial seja fornecido de forma segura, eficiente,

adequada e contínua.  

Ainda podemos encontrar alguns julgados que defendem, excepcionalmente,

a inviabilidade do corte do fornecimento do serviço essencial  no caso de usuário

inadimplente nas hipóteses em que se está diante de um bem jurídico de direito

fundamental, como a vida, a saúde e a segurança dos cidadãos. 

Desta  forma,  em  se  tratando  de  estabelecimentos  de  saúde,  instituições

educacionais  e  de  internação  coletiva  de  pessoas  e  de  usuário  de  baixa  renda

beneficiário  de  tarifa  social,  a  interrupção  do  fornecimento  do  serviço  público

essencial  deverá  observar  prazos  e  critérios  para  que  sejam  preservadas  as

condições mínimas que mantenham a saúde dos cidadãos, nos termos do artigo 40,

V, §3º, da Lei nº 11.445/07. Não se estaria defendendo que o fornecedor não receba
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o  crédito,  mas  somente  que  este  não  abuse  do  seu  direito  e  interrompa  o

fornecimento do serviço público.

A  alternativa  apresentada  é  a  de  que  o  fornecedor  pode  buscar  as  vias

judiciais para cobrar o seu crédito sem interromper o fornecimento dos seus serviços

ao consumidor  inadimplente.  Caso o  usuário  inadimplente  não possua renda ou

patrimônio para adimplir a quantia devida ao fornecedor, deve-se aplicar o princípio

da solidariedade social, de modo que o ônus financeiro seria transferido ao Poder

Público.  

Neste caso, a solidariedade significa que os cidadãos são parte de um todo, a

sociedade, que se interligam e constroem uma comunidade. As situações individuais

são geridas por um dever maior, como uma norma que imputa solidariedade a todos.

27→ Repercussões Jurisprudenciais

Abordaremos  neste  tópico  as  repercussões  jurisprudenciais  acerca  da

suspensão  dos  serviços  públicos  essenciais  em  razão  do  inadimplemento  do

usuário.

As decisões jurisprudenciais vêm sendo proferidas no sentido de admitir que

o princípio da continuidade não é absoluto e que a suspensão deve ser admitida

como  medida  excepcional  nas  circunstâncias  previstas  no  art.  6º,  §3º  da  Lei

8.987/95 e quando comprovada a má-fé do consumidor usuário.

É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que é lícito à

concessionária interromper o fornecimento de energia elétrica se, após aviso prévio,

o  usuário  permanecer  inadimplente,  no  entanto,  nos  casos  de  débito  pretérito

decorrente de suposta fraude constatada de forma unilateral pela concessionária no

medidor  de  consumo  de  energia  elétrica,  sem  que  o  usuário  possa  apresentar

defesa  e  não  havendo  prova  inequívoca  da  fraude,  é  inviável  a  interrupção  do

serviço. Vejamos: 

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE

INSTRUMENTO.  RECURSO  ESPECIAL.  ADMINISTRATIVO.

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO. PRINCÍPIO

DA  CONTINUIDADE  DOS  SERVIÇOS  PÚBLICOS  ESSENCIAIS.  1.  A

Primeira  Seção,  no  julgamento  do  REsp  363.943/MG  pacificou
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entendimento no sentido de que é lícito à concessionária interromper o

fornecimento  de  energia  elétrica  se,  após  aviso  prévio,  o  usuário

permanecer inadimplente, a teor do disposto no art. 6º, § 3º, II, da Lei

8.987/95. Desse  modo,  a  continuidade dos serviços públicos  essenciais,

assegurada pelo art. 22 do CDC, é limitada pelas disposições contidas na

Lei 8.987/95, não havendo falar em ilicitude na interrupção do fornecimento

de energia elétrica, nos casos de inadimplência do usuário. 2. No entanto,

esta Corte tem afastado o entendimento supramencionado nos casos

de débito pretérito decorrente de suposta fraude constatada de forma

unilateral  pela  concessionária  no  medidor  de  consumo  de  energia

elétrica,  nos  quais  não  há  oportunidade  para  o  usuário  apresentar

defesa. Nesses casos, não havendo prova inequívoca da fraude, bem como

controvérsia acerca do valor cobrado, é inviável a interrupção do serviço.

Nesse sentido: AgRg no Ag 633.173/RS, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado,

DJ de 2.5.2005; REsp 772.486/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão,

DJ de 6. 3.2006; REsp 834.954/MG, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ

de 7.8.2006. 3. Agravo regimental desprovido. (Destacamos)

(STJ - AgRg no Ag: 752292 RS 2006/0044283-8, Relator: Ministra DENISE

ARRUDA, Data de Julgamento: 21/11/2006, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data

de Publicação: DJ 04.12.2006 p. 268)

No seguinte julgado também do Superior Tribunal de Justiça, foi abordada a

questão da suspensão da prestação do serviço público essencial, de modo que o

fato do inadimplente ser entidade privada que aufere lucros no exercício de sua

atividade é totalmente  irrelevante  para  justificar  a  suspensão do serviço público,

tendo em vista que não fornecer água a um hospital colocaria em risco a vida e a

saúde dos internos. 

ADMINISTRATIVO.SERVIÇO  PÚBLICO.AUSÊNCIA  DE  VIOLAÇÃO  DO

ART. 535 DO CPC. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CASA

DE SAÚDE. SERVIÇO ESSENCIAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO

DE  ÁGUA.  IMPOSSIBILIDADE.ENTIDADE  PRIVADA  COM  FINS

LUCRATIVOS.  IRRELEVÂNCIA.VIDA  E  SAÚDE  DOS  PACIENTES

INTERNADOS  COMO  BENS  JURÍDICOS  A  SEREM

TUTELADOS.CONDICIONAMENTO  DA  ORDEM  ECONÔMICA  À

PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA. 1. A questão da impossibilidade

da interrupção do fornecimento de água, no caso concreto, foi enfrentada

pelo acórdão recorrido, não havendo que se falar em negativa de prestação
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jurisdicional. 2. O corte do fornecimento de água está autorizado por lei

sempre que resultar da falta injustificada de pagamento, e desde que

não afete a prestação de serviços públicos essenciais, a exemplo de

hospitais, postos de saúde, creches, escolas. 3. No caso dos autos, a

suspensão  da  prestação  do  serviço  afetaria  uma  casa  de  saúde  e

maternidade,  motivo  pelo  qual  não  há  como  se  deferir  a  pretensão  da

agravante, sob pena de se colocar em risco a vida e a saúde dos pacientes

lá internados. 4. Ademais,  o fato de a agravada ser entidade privada e

auferir lucros no exercício de sua atividade é totalmente irrelevante,

pois o que se busca proteger é a vida e a saúde das pessoas que estão

hospitalizadas, e não a entidade em si. Tanto é assim que a vedação à

suspensão do fornecimento de água não significa que o fornecimento de

água deva continuar de forma graciosa,  mas apenas que a cobrança da

dívida deve se dar por outros meios executórios. 5. Esse entendimento é

perfeitamente compatível com o sistema constitucional brasileiro (art. 170,

caput, da CF), segundo o qual a ordem econômica tem por fim assegurar a

todos  uma  existência  digna.  A  propriedade  privada  e  a  livre  iniciativa,

postulados mestres no sistema capitalista, são apenas meios cuja finalidade

é  prover  a  dignidade  da  pessoa  humana.  6.  Admitir  a  suspensão  do

fornecimento de  água a um hospital  e  colocar em risco a vida e a

saúde  dos  internos,  sob  o  argumento  de  que  se  vive  em  uma

sociedade  capitalista,  é  inverter  a  lógica  das  prioridades  e  valores

consagrados em um sistema jurídico onde a ordem econômica está

condicionada  ao  valor  da  dignidade  humana.  Agravo  regimental

improvido. (Destacamos)

(STJ - AgRg no REsp: 1201283 RJ 2010/0129844-5, Relator: Ministro

HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 16/09/2010, T2 - SEGUNDA

TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2010)

Cumpre  mencionar  que  a  indevida  interrupção  na  prestação  dos  serviços

essenciais configura dano moral, pois acaba por gerar desdobramentos que afetam

a dignidade humana. 

APELAÇÃO  CÍVEL.  RELAÇÃO  DE  CONSUMO.  INTERRUPÇÃO  DO

FORNECIMENTO  DE  ENERGIA  ELÉTRICA.  SERVIÇO  ESSENCIAL.

DANO  MORAL  CARACTERIZADO.  REDUÇÃO  DO  VALOR  DA

COMPENSAÇÃO.  ADEQUAÇÃO  AOS  PRINCÍPIOS  DA

PROPORCIONALIDADE  E  DA  RAZOABILIDADE.  Sabe-se  que  o

fornecimento  de  energia  elétrica  é  um  serviço  público  essencial,
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subordinado ao princípio da continuidade da prestação. A interrupção

indevida na prestação de serviço essencial não pode ser considerada mero

inadimplemento contratual, porquanto gera desdobramentos que afetam a

dignidade  humana.  Neste  ponto,  destaco  o  verbete  n.  192  da  súmula

deste E.  Tribunal:  "A indevida interrupção na prestação de serviços

essenciais  de  água,  energia  elétrica,  telefone  e  gás  configura  dano

moral." Danos morais configurados. Quantum reduzido em respeito aos

princípios  da  proporcionalidade  e  da  razoabilidade  e  também  para  se

adequar  as  particularidades  do  caso.  Precedentes  do  TJRJ.  Apelo

parcialmente provido, na forma do artigo 557, 1º-A, do CPC. 

(TJ-RJ  -  APL:  124851420108190087  RJ  0012485-14.2010.8.19.0087,

Relator:  DES.  JORGE  LUIZ  HABIB,  Data  de  Julgamento:  24/04/2012,

DECIMA OITAVA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 15/05/2012)

Observa-se que a Corte,  ao aplicar a lei,  considera o fim social  a que se

destina, muitas decisões contrárias à suspensão abordam a questão da finalidade

do princípio da continuidade, pois o que se busca proteger é a vida e a saúde das

pessoas envolvidas, levando-se em conta que o fornecedor poder fazer valer seu

direito de crédito, por meio de outros meios jurídicos legais.

28→ Ordem Técnica ou de Segurança das Instalações 

A  segunda  hipótese  de  suspensão  do  fornecimento  de  serviços  públicos

consiste em razões de ordem técnica ou de segurança das instalações, conforme

prevê o artigo 6º, §3º, I, da Lei nº 8987/95.  A suspensão do serviço pode decorrer

também de situação de emergência, ou após prévio aviso, por razões técnicas ou de

segurança nas instalações. A interrupção, nesta hipótese, conforme entendimento

de Jose dos Santos Carvalho Filho, não se caracteriza como descontinuidade do

serviço e, por isso, o prestador não fere o princípio da continuidade. 

Se, não havendo emergência, deixar de efetuar a prévia comunicação pública

sobre a paralisação temporária do serviço, incorrerá o prestador em ilicitude. 

Nesse  caso  não  há  controvérsia  acerca  da  possibilidade  da  referida

interrupção, tendo em vista que o objetivo é a melhoria da qualidade da prestação

do  serviço.  Contudo,  não  deve  a  interrupção  se  manter  por  período  acima  do

razoável. O artigo 6º, §3º, I, da Lei nº 8987/95 abrange, ainda, situações de força
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maior,  como  tempestades,  inundações,  que  podem  impedir  ou  dificultar  o

fornecimento dos serviços até o restabelecimento das condições.  

A jurisprudência já consolidou o seu entendimento no sentido de que a

descontinuidade do fornecimento dos serviços nas hipóteses previstas no artigo 6º,

§3º, I, da Lei nº 8987/95, caracteriza mero aborrecimento. Desta forma, a reparação

por  danos  morais  somente  seria  cabível  se  a  ofensa  atingisse  os  direitos  da

personalidade do usuário do serviço. 

29→ Repercussões Jurisprudenciais 

Ainda  que  seja  pacífico  na  jurisprudência  que  a  suspensão  dos  serviços

públicos  por  ordem técnica  não  configura  por  si  só  hipótese  de  dano  moral  ao

consumidor,  se  faz  necessário  que  o  fornecedor  comunique  previamente  a

interrupção dos serviços, bem como a previsão de normalização dos mesmos. 

Nesse sentido, indicamos o seguinte julgado que confirma a necessidade de

aviso prévio ao consumidor acerca da interrupção na prestação dos serviços:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA

ELÉTRICA.  AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.  DANOS MORAIS E MATERIAIS.

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA

DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO FORMAL. CORTE INDEVIDO. ILEGALIDADE

E  ABUSIVIDADE  DA  SUSPENSÃO.  Para  ser  cabível  a  suspensão  do

serviço levada a efeito pela demandada em face de inadequação técnica,

nos termos do artigo 6º, § 3º, inciso I, da Lei n.º 8.987/95, que permite a

interrupção da prestação do serviço "motivada por razões de ordem

técnica  ou  de  segurança  das  instalações",  é  necessária  a  prévia

notificação  do  consumidor. DO  DANO  MORAL  CARACTERIZADO.  A

ilegalidade na  interrupção do serviço,  acima reconhecida,  configura

fato lesivo - defeito na prestação do serviço. E, o dano moral daí advindo

prescinde de prova (i.e., in re ipsa), uma vez que notórias as consequências

prejudiciais da privação de energia elétrica sem justa causa, por se tratar de

bem essencial para o desempenho, inclusive, das atividades cotidianas do

consumidor.  Adequado se mostra o valor indenizatório quando, a par de

compensar  os  danos  em sua  extensão  objetivamente  considerada  e  de

cumprir  sua  finalidade  pedagógico-punitiva,  mantém-se  nos  limites  do

princípio que veda o locupletamento indevido.  No caso, consideradas as
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peculiaridades que o permeiam, razoável o quantum fixado em sentença.

DANOS  MATERIAIS.  A  autora  demonstrou  parcialmente  os  prejuízos,

ficando comprovadas somente as despesas da nova instalação, nos termos

da  sentença.  Nada  há  para  ser  modificado  no  ponto.  APELO

DESPROVIDO.  UNÂNIME.  (Apelação  Cível  Nº  70055876460,  Vigésima

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rubem Duarte, Julgado

em 13/11/2013)

(TJ-RS -  AC:  70055876460  RS,  Relator:  Rubem Duarte,  Data  de

Julgamento:  13/11/2013,  Vigésima  Câmara  Cível,  Data  de  Publicação:

Diário da Justiça do dia 27/11/2013)

Da mesma forma, o julgado abaixo confirma que o fornecimento de serviço

público  essencial  deve  ser  prestado  de  forma  eficiente  e  com  segurança,  só

podendo ser interrompido em caso de emergência, desde que motivada por razões

de ordem técnica ou de segurança. 

DIREITO  ADMINISTRATIVO.  DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO.INTERRUPÇÃO  INJUSTIFICADA

DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DEFEITO RELATIVO À PRESTAÇÃO DO

SERVIÇO.  DANOS  MORAIS.CONFIGURAÇÃO  DOS  ELEMENTOS  QUE

INDUZEM  À  RESPONSABILIDADE.RECURSO  PARCIALMENTE

PROVIDO. O fornecimento de serviço público essencial deve ser prestado

de forma contínua, eficiente e com segurança, só podendo ser interrompido

em caso de emergência, desde que motivada por razões de ordem técnica

ou de segurança das instalações. Assim,  a interrupção injustificada do

fornecimento  de  água  representa  falha  na  prestação  do  serviço,

causando  transtornos  aos  consumidores,  tornando  inequívoca  a

ocorrência  de  dano.  -  Os  juros  moratórios,  na  hipótese  de

responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso,

consoante enunciado da Súmula 54, do Superior Tribunal de Justiça. - De

acordo com a Súmula 306 do colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,

admite-se  a  compensação  de  honorários  advocatícios,  quando uma das

partes estiver litigando sob o pálio da gratuidade de justiça. (Grifos nossos)

(TJ-MG -  AC:  10290120000663001 MG,  Relator:  Moreira  Diniz,  Data  de

Julgamento:  13/02/2014,  Câmaras  Cíveis  /  4ª  CÂMARA CÍVEL,  Data de

Publicação: 19/02/2014)
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A  interrupção  injustificada  na  prestação  do  serviço  público  enseja  a

indenização do consumidor por eventuais danos materiais causados pela falha do

fornecedor. Vejamos:

RESPONSABILIDADE  CIVIL.  AÇÃO  INDENIZATÓRIA  COM

FUNDAMENTO  EM  DANOS  MATERIAIS  SUPORTADOS  POR

DESCARGAS ELÉTRICAS.  QUEIMA DE REFRIGERADOR E FREEZER

DA CONSUMIDORA.  RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA EM

PRESTAR  UM  SERVIÇO  EFICIENTE  E  SEGURO  AOS  USUÁRIOS.

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º  DA LEI  8987/1995.  DANO MATERIAIS

COMPROVADOS. DANOS  MORAIS  NÃO  CONFIGURADOS  NO  CASO

CONCRETO.  MERO  DISSABOR,  AUSENTE  PROVA  DE  SITUAÇÃO

EXCEPCIONAL.  SENTENÇA  REFORMADA  EM  PARTE.  RECURSO

PARCIALMENTE  PROVIDO.  (Recurso  Cível  Nº  71004392452,  Terceira

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti,

Julgado em 12/09/2013)

(TJ-RS  -  Recurso  Cível:  71004392452  RS,  Relator:  Carlos  Eduardo

Richinitti, Data de Julgamento: 12/09/2013, Terceira Turma Recursal Cível,

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/09/2013)

É de responsabilidade do fornecedor prestar o serviço de maneira eficiente e

segura, caso contrário, poderá ser responsabilizado pelos prejuízos causados aos

consumidores por falhas nos serviços públicos. 

30→ Greve dos Servidores Públicos 

Compete-nos,  neste  momento,  examinar  a  possibilidade de conciliação do

princípio da continuidade com o direito de greve dos servidores públicos, garantido

pelo artigo 37, VII, da Constituição Federal. 

A Constituição Federal de 1988 foi a primeira a garantir o exercício do direito

de greve aos servidores públicos civis, o que flexibilizou o princípio da continuidade

dos serviços públicos, tornando-se a terceira restrição a este princípio. 

A greve ocorre quando há uma paralisação coletiva dos trabalhadores com

objetivos diversos, a exemplos, melhores salários e condições de trabalho. É um

direito  subjetivo,  limitado  pela  lei,  pelas  normas  coletivas  de  trabalho  e  pela

jurisprudência. 
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O artigo 9º da Constituição Federal de 1988, assegurou aos trabalhadores em

geral  o  direito  de  greve.  No  que  diz  respeito  aos  trabalhadores  celetistas,  o

dispositivo possui  eficácia plena, possuindo estes o direito de greve sempre que

considerarem conveniente. No entanto, o dispositivo da Constituição Federal  que

assegura  o  direito  de  greve  aos  servidores  públicos  civis  ainda  depende  de

regulamentação por lei. 

A  previsão  constitucional  da  greve  dos  servidores  públicos  civis  no

artigo  37,  VII,  da  Constituição  Federal,  ao  exigir  a  condição  da  edição  de  lei

ordinária, deu ensejo à discussão acerca da eficácia do referido dispositivo. 

Uma corrente sustenta que o artigo 37, VII, da Constituição Federal, possui

eficácia  limitada,  não  produz  imediatamente  os  seus  efeitos  essenciais,  pois

depende de regulamentação pelo legislador ordinário. 

O direito de greve do servidor público, então, deveria ser exercido nos termos

e limites de lei ordinária, de sorte que se a lei não for editada, o direito inexistirá,

entendimento este majoritário na doutrina. 

Outra  corrente  defende  que  a  eficácia  do  artigo  37,  II,  da  Constituição

Federal,  é  contida,  entendendo  que,  como ainda  não  foi  editada  a  lei  ordinária

definindo  os  termos  e  limites  da  greve  dos  servidores  públicos,  estes  deverão

exercer o seu direito nos mesmos termos e limites que os demais trabalhadores.

Assim, se impede os arbítrios e abusos do exercício do direito. 

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Mandado de Injunção nº 20/DF, em

1994, entendeu de acordo com a primeira corrente, confirmando a eficácia limitada

do artigo 37, II, da Constituição Federal. Além disso, afirmou-se que o instituto do

mandado de injunção não se presta à edição de norma concreta integradora.  Os

votos proferidos durante o julgamento do referido Mandado de Injunção reforçaram a

ideia da essencialidade dos serviços públicos. 

Após mais de vinte anos da promulgação da Carta Magna, as paralisações

dos servidores públicos persistem, sendo que ainda não foi editada lei específica.

Considerando a mora do Poder Legislativo em regulamentar a matéria bem como as

constantes greves exercidas pelos servidores públicos, o Supremo Tribunal Federal,

ao julgar os Mandados de Injunção nºs 670/ES, 708/PB e 712/DF, em 25 de outubro

de 2007, entendeu por bem modificar o seu entendimento, o que foi notificado no

Informativo nº 485. 
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Firmou-se  entendimento  no  sentido  de  que  a  Lei  nº  7.783/89,  que

regulamenta o direito de greve dos trabalhadores comuns, passa a ser aplicada às

greves  dos  servidores  públicos  naquilo  que  não  for  colidente  com  a  natureza

estatutária do vínculo estabelecido entre os servidores e a Administração Pública,

enquanto não for editada lei específica. 

A Lei nº 7.783/89 estabelece diversos direitos aos grevistas, como o emprego

de meios pacíficos para persuadir os trabalhadores, a arrecadação de fundos e a

livre divulgação do movimento, previstos no seu artigo 6º, I e II, bem como impõe

limites ao direito de greve, o que demonstra que este direito não é absoluto. 

O Supremo Tribunal  Federal,  ao entender que a lei  que rege a greve nas

relações trabalhistas  privadas deve ser  aplicada aos servidores  públicos  no que

couber, demonstra que há especificidades no serviço público, de modo que a Lei nº

7.783/89 não poderá ser aplicada integralmente à greve no serviço público. 

Durante a greve, pelo menos 30% (trinta por cento) dos servidores devem

permanecer em atividade, esta decisão deve ser tomada por meio de acordo entre a

entidade  representativa  dos  servidores  ou  a  comissão  de  negociação  e  a

Administração.

Na hipótese de não ser possível acordo neste sentido, a solução se encontra

no  parágrafo  único,  do  artigo  9º,  da  Lei  nº  7.783/89,  ao  estabelecer  que  o

empregador  poderá,  durante  a  greve,  contratar  diretamente  pessoal  por  tempo

determinado,  na  forma  prevista  no  artigo  37,  IX,  da  Constituição  Federal,  ou  a

contratação  de  serviços  de  terceiros,  assegurando-se,  assim,  a  continuidade  da

prestação dos serviços públicos. 

O artigo 11, da Lei nº 7.783/89, por sua vez, determina que, nos serviços ou

atividades essenciais, se deve garantir, durante a greve, a prestação dos serviços

indispensáveis às necessidades da comunidade. 

As necessidades inadiáveis  da  comunidade são aquelas  que colocam em

perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, caso não

atendidas. Os serviços ou atividades essenciais estão previstos no artigo 10, da Lei

nº 7.783/89. 

Nem todos os serviços públicos são essenciais à comunidade, de modo que o

direito de greve somente deve ser limitado naquilo que realmente for imprescindível

à sociedade, como o poder de polícia, a repressão de delitos, a atividade judicial. 
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O Judiciário deve conciliar o direito de greve e os direitos fundamentais dos

cidadãos que, eventualmente, podem ser afetados à medida que considerar mais

equilibrada e justa no caso concreto.

31→ Repercussões Jurisprudenciais

Como dito acima, embora seja garantido o direito de greve aos servidores

públicos civis, cabe a administração pública manter em atividade um contingente de

funcionário capaz de preservar a continuidade do serviço público. 

Nessa esteira, indicamos os seguintes julgados do Tribunal Regional Federal

da 2ª Região – TRF2 que mencionam que o contribuinte não pode sofrer prejuízo em

virtude da paralisação de um serviço essencial.  O primeiro julgado trata sobre a

greve dos servidores do desembaraço aduaneiro e o segundo sobre servidores da

ANVISA.  

ADMINISTRATIVO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  DESEMBARAÇO

ADUANEIRO.  GREVE  DOS  SERVIDORES.  PRINCÍPIO  DA

CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. REMESSA NECESSÁRIA

NÃO PROVIDA.  1.  Embora seja garantido aos servidores públicos o

exercício do direito de greve (art. 37, VII, da CF), cabe à Administração

Pública,  ao  menos,  manter  em  atividade  um  contingente  de

funcionários  capaz de  preservar  a  continuidade do serviço público,

evitando-se, assim, o prejuízo aos cidadãos em geral. 2. O contribuinte

não pode sofrer prejuízo em virtude da paralisação de um serviço essencial,

como  o  de  liberação  de  mercadorias  importadas,  notadamente  as

perecíveis,  competindo  ao  órgão  responsável  por  este  serviço  manter  a

continuidade do mesmo. Precedentes. 3. Ponderação da coerência entre

o exercício do direito de greve pelo servidor público e a continuidade

dos serviços públicos, como decorre claramente do âmago do art. 175, IV,

da  Constituição  de  1988.  4.  A  Impetrante  não  tem  direito  à  liberação

incondicional das mercadorias importadas, mas sim direito líquido e certo de

ter sua mercadoria despachada em tempo razoável. 5. Remessa Necessária

não provida. (Destacamos) 

(TRF-2  -  REO:  200851010141415,  Relator:  Desembargador  Federal

GUILHERME DIEFENTHAELER, Data de Julgamento: 18/06/2013, QUINTA

TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 03/07/2013)
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Nesse  mesmo  sentido,  o  recente  julgado  abaixo  determina  que  não  há

possibilidade de inércia total dos serviços sanitários decorrentes do poder de polícia

exercido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

ADMINISTRATIVO. GREVE DE SERVIDORES DA ANVISA. LIBERAÇÃO

DE MEDICAMENTOS IMPORTADOS. PODER DE POLÍCIA SANITÁRIO.

PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. REMESSA

NECESSÁRIA IMPROVIDA. 1. Cuida-se de remessa necessária consignada

em sentença que concedeu, parcialmente, a segurança para determinar à

parte  impetrada  que  realize  o  procedimento  de  desembaraço

aduaneiro/liberação sanitária de medicamentos importados, tendo em vista

movimento  paradista  deflagrado  por  agentes  da  Agência  Nacional  de

Vigilância Sanitária em portos e aeroportos. 2. A sentença deve ser mantida,

pois,  acertadamente,  decidiu  que  não  pode  haver  inércia  total  dos

serviços  sanitários  decorrentes  do  poder  de  polícia  exercido  pela

Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária,  mormente  quando  o  caso

concreto revela importação de medicamentos cruciais à saúde pública.

3.  Precedentes  da  Excelsa  Corte  já  enfrentaram  a  situação  de  greve

deflagrada  por  servidores  públicos  em  contexto  de  ausência  de  norma

regulamentadora desse direito constitucionalmente previsto. Assentou-se, a

propósito, que “no setor público, não se deve falar em 'atividades essenciais'

ou 'necessidades inadiáveis', mas que as atividades estatais não podem ser

interrompidas totalmente, sem qualquer condição, tendo em vista o princípio

da continuidade dos serviços públicos” (MI 670/ES). 4. Remessa necessária

improvida. (Destacamos) 

(TRF-2  -  REO:  201251010415660,  Relator:  Desembargador  Federal

MAURO LUIS ROCHA LOPES, Data de Julgamento: 03/02/2014, SEXTA

TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 12/02/2014)

Desta forma, resta claro que a prestação do serviço público não pode ser

interrompida totalmente, ainda que o direito de greve dos servidores públicos civis

seja garantido, pois há que se respeitar o princípio da continuidade do interesse

público. 

32→CONCLUSÃO
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A Constituição Federal de 1988, atribuindo ao Poder Público a titularidade

para  a  prestação  dos  serviços  públicos,  estabeleceu  que  tal  prestação  poderia

ocorrer de maneira direta, ou mediante execução indireta.

Coube a doutrina a tarefa de precisar o conceito de serviço públicos, nas

palavras de Jose dos Santos Carvalho Filho é “toda atividade prestada pelo Estado

ou por seus delegados, basicamente sob regime de direito público, com vistas à

satisfação de necessidades essenciais e secundárias da coletividade. ”

Assumir  uma  atividade  como  serviço  público  implica  reconhecer  a  sua

sujeição aos princípios específicos, dentre os quais, neste trabalho foi abordado de

maneira mais ampla, a exigência de que o serviço seja prestado continuamente. 

A continuidade  na prestação dos serviços  é  condição para  que este  seja

adequadamente prestado, não se pode compreender as exceções como vedações

previstas na legislação para o princípio da continuidade, mas sim como situações

que não possuem um interesse coletivo maior a justificar a manutenção do serviço. 

A  Administração  Pública  está  expressamente  impedida  de  interromper  a

prestação  dos  serviços  que  disponibiliza.  Tal  interrupção  só  pode  derivar  do

comparecimento de uma hipótese excepcional, prevista em lei como hábil a tanto. 

Embora a exigência da continuidade dos serviços decorra da própria cláusula

da eficiência, com ela não se confunde, pois o princípio de continuidade contribui à

eficiência da atividade administrativa na medida em que indica preventivamente os

modos e os instrumentos através dos quais impede que a função se interrompa.  

As  restrições  ao  princípio  da  continuidade  do  serviço  público  foram

enfrentadas, examinou-se tal princípio em cotejo com a inadimplência do usuário do

serviço público, a possibilidade de conciliação do princípio da continuidade como

direito de greve dos servidores públicos civis. 

O enfrentamento das exceções supramencionadas foi importante ao ponto de

revelar que a exigência da continuidade nos serviços públicos não possui caráter

absoluto, sendo melhor avaliada caso a caso. 

É  necessário  um  equilíbrio  entre  as  prerrogativas  da  administração  e  os

direitos dos usuários,  demandando uma constante  verificação das circunstâncias

envolvidas em cada caso específico.
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