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RESUMO 

 

Diante de um cenário de crise econômica que vem assolando o estado do Rio de Janeiro, a 

prestação dos serviços públicos vem sendo impactada diretamente. Em muitos casos, isso 

implica na prestação inadequada, na suspensão ou, até mesmo, na interrupção dos serviços. Sob 

a ótica jurídica, é preciso investigar se existe base legal, doutrinária ou jurisprudencial para 

justificar essas lacunas, excetuando o princípio da continuidade do serviço público. Este 

trabalho se propõe a analisar a crise econômica como uma possível hipótese a legitimar 

juridicamente a interrupção do serviço público. Para isso, foi imprescindível apresentar as bases 

principiológicas, doutrinárias e jurídicas que orientam o direito administrativo, e mais 

precisamente o serviço público. Ao final, concluiu-se que, apesar de não existir a referida 

hipótese nas fontes de pesquisa, os princípios da reserva legal e do mínimo existencial podem 

servir para justificar, diante de casos concretos, uma hipótese legítima de interrupção. 

 

 

Palavras-chave:  Interrupção dos Serviços Públicos. Princípio da Continuidade. Crise Econômica. 

Mínimo Existencial. Reserva do Possível.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Faced with a scenario of economic crisis that has been ravaging the state of Rio de Janeiro, the 

provision of public services has been directly impacted. In many cases, this implies in 

inadequate provision, suspension or even interruption of services. From a legal perspective, it 

is necessary to investigate whether there is a legal, doctrinal or jurisprudential basis to justify 

these shortcomings, except for the principle of continuity of public service. This paper proposes 

to analyze the economic crisis as a possible hypothesis to legitimize legally the interruption of 

the public service. For this, it was essential to present the principles, doctrinal and legal bases 

that guide the administrative law, and more precisely the public service. In the end, it was 

concluded that, although this hypothesis does not exist in the sources of research, the principles 

of legal reserve and existential minimum can serve to justify, in concrete cases, a legitimate 

hypothesis of interruption. 

 

Keywords: Interruption of public services; Principle of continuity; Economic crisis; Minimum 

existential; reserve principle of the possible. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMÁRIO 

 
INTRODUÇÃO .................................................................................................................................... 11 

CAPÍTULO I - O que é serviço público? ...................................................................................... 14 

1.1 Características ........................................................................................................................... 18 

1.2 Classificação ............................................................................................................................... 19 

1.3 Delegação dos serviços públicos ............................................................................................... 24 

CAPÍTULO II – Os princípios norteadores do direito administrativo e do serviço público ... 27 

2.1 Princípios do Direito Administrativo ...................................................................................... 29 

2.1.1 Princípios implícitos e explícitos ........................................................................................... 29 

2.1.2 Os princípios da preponderância, da indisponibilidade do interesse público e da 

obrigatoriedade ............................................................................................................................... 30 

2.1.3 Os princípios da legalidade e da eficiência ........................................................................... 32 

2.1.4 Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ..................................................... 33 

2.2 Princípios norteadores do serviço público .............................................................................. 33 

2.3 O princípio da continuidade do serviço público ..................................................................... 35 

2.3.1 A diferença entre o princípio da regularidade e da continuidade ..................................... 38 

Capitulo III- As hipóteses de interrupção dos serviços públicos e sua repercussão.................. 38 

3.1 Causas de interrupção da prestação do serviço público ........................................................ 38 

3.1.1 Hipóteses legais para a interrupção ...................................................................................... 39 

3.1.1.1 A exceptio non adimpleti contractus ................................................................................... 39 

3.1.1.2 Inadimplência do usuário ................................................................................................... 43 

3.1.1.3 Razões de ordem técnica ou de segurança da instalação ................................................. 44 

3.1.1.4 Quando inadimplente pessoa jurídica de direito público, desde que precedido de 

notificação e a interrupção não atinja as unidades prestadoras de serviços indispensáveis à 

população ......................................................................................................................................... 45 

3.1.1.5 Em caso de greve ................................................................................................................. 46 

3.1.2 Hipóteses ilegítimas para a interrupção ............................................................................... 48 

3.1.2.1 Inadimplência do usuário sem considerar o interesse coletivo ....................................... 48 

3.1.2.2 O corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando a inadimplência do 

usuário decorrer de débitos pretéritos .......................................................................................... 49 

3.1.2.3 O corte no fornecimento de serviços públicos essenciais por débitos de usuário 

anterior, em razão da natureza pessoal da dívida ........................................................................ 50 

3.1.2.4 O corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando o débito decorrer de 

irregularidade no hidrômetro ou no medidor de energia elétrica, apurada unilateralmente 

pela concessionária .......................................................................................................................... 52 



3.1.2.5 O corte no fornecimento de energia elétrica em três casos .............................................. 53 

3.2 Crise econômica: uma hipótese possível? ................................................................................ 55 

3.2.1 Princípio do mínimo existencial, da reserva do possível e do não retrocesso ................... 55 

3.2.3 A visão de Hely Lopes Meirelles ........................................................................................... 56 

3.2.4 Jurisprudências ...................................................................................................................... 57 

3.2.5 Repercussão: Responsabilização civil ................................................................................... 59 

Considerações Finais ....................................................................................................................... 62 

REFERÊNCIAS .............................................................................................................................. 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

INTRODUÇÃO 

O Estado do Rio de Janeiro atravessa atualmente uma grave crise econômica. Diversos 

serviços públicos vêm experimentando restrições na prestação por conta do corte de verbas e 

mesmo a falta de repasse de recursos. Em junho de 2016, o Estado do Rio de Janeiro decretou 

estado de calamidade pública da administração financeira, por meio do decreto nº 45.6921.  

Após, com o agravamento da crise no Estado do Rio de Janeiro, que não estava 

conseguindo honrar seus compromissos com servidores, aposentados e pensionistas2, não 

restou outra alternativa a não ser pedir ajuda à União. Em julho de 2017, o Estado do Rio de 

Janeiro apresentou o plano de recuperação fiscal para o período de 2017 a 20203 que foi 

aprovado.  

 Nesse contexto, são noticiados com frequência relatos de serviços públicos com 

prestação reduzida ou muito prejudicada, por falta de condições materiais. Apenas no último 

ano, foram reportadas diversas notícias que mostram o caos da saúde4, da educação5 e da 

segurança pública6, só como exemplos. Em relação à saúde, a Defensoria Pública da União 

(DPU) informou que iria processar o governo do Estado do Rio e o governo Federal pela falta 

de leitos de UTIs dos hospitais no RJ. De acordo com o levantamento feito pela DPU, só em 

2019, 429 pessoas morreram sem receber o tratamento mais adequado para as suas doenças7.  

                                                           
1 O decreto considerou que os seguintes motivos justificariam o estado de calamidade: a grave crise econômica; a 

queda na arrecadação (principalmente nos impostos sobre a circulação de mercadorias e serviço de transportes 

interestadual e intermunicipal e comunicação – o ICMS – e dos royalties e participações especiais do petróleo); 

que todos os esforços de reprogramação financeira para ajustar as contas já teriam sido feitos,  sem obter sucesso; 

que a crise acarretou sérias dificuldades na prestação dos serviços públicos essenciais, podendo ocasionar o total 

colapso da segurança pública, da saúde, educação, mobilidade e gestão ambiental; e que a crise estava impedindo 

o Estado do Rio de Janeiro de honrar com os compromissos para a realização dos Jogos Olímpicos, e que tal evento 

era muito importante para a imagem do país, que poderia ficar manchada se houvesse desestabilização 

institucional. RIO DE JANEIRO. Decreto nº 45.692 de 17 de junho de 2016.  
2 Estado do Rio completa 25 dias de atraso do salário dos servidores. https://extra.globo.com/emprego/servidor-

publico/estado-do-rio-completa-25-dias-de-atraso-do-salario-dos-servidores-21453789.html 
3 Plano de recuperação fiscal disponível em: 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/602241/Plano+de+Recupera%C3%A7%C3%A3o+Fiscal/8

fabd06f-10b0-424d-845f-9fa833235a88 
4 https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/07/28/hospitais-do-rio-sofrem-com-falta-de-equipamentos-

leitos-e-ate-papel-higienico.ghtml 
5 https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/02/14/alunos-da-rede-estadual-de-ensino-do-rio-reclamam-

da-falta-de-vagas-e-do-sistema-de-matriculas-do-governo.ghtml 
6 https://oglobo.globo.com/rio/policias-do-rio-sofrem-com-falta-de-carros-de-agentes-22459590 
7 https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/05/02/mais-de-8-pessoas-morrem-por-dia-a-espera-de-um-

leito-de-terapia-intensiva-em-hospitais-publicos-do-rj.ghtml, https://extra.globo.com/noticias/rio/falta-de-

materiais-insumos-leva-suspensao-de-cirurgias-no-hospital-pedro-ii-22921172.html 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/602241/Plano+de+Recupera%C3%A7%C3%A3o+Fiscal/8fabd06f-10b0-424d-845f-9fa833235a88
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/602241/Plano+de+Recupera%C3%A7%C3%A3o+Fiscal/8fabd06f-10b0-424d-845f-9fa833235a88
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/07/28/hospitais-do-rio-sofrem-com-falta-de-equipamentos-leitos-e-ate-papel-higienico.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/07/28/hospitais-do-rio-sofrem-com-falta-de-equipamentos-leitos-e-ate-papel-higienico.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/02/14/alunos-da-rede-estadual-de-ensino-do-rio-reclamam-da-falta-de-vagas-e-do-sistema-de-matriculas-do-governo.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/02/14/alunos-da-rede-estadual-de-ensino-do-rio-reclamam-da-falta-de-vagas-e-do-sistema-de-matriculas-do-governo.ghtml
https://oglobo.globo.com/rio/policias-do-rio-sofrem-com-falta-de-carros-de-agentes-22459590
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/05/02/mais-de-8-pessoas-morrem-por-dia-a-espera-de-um-leito-de-terapia-intensiva-em-hospitais-publicos-do-rj.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/05/02/mais-de-8-pessoas-morrem-por-dia-a-espera-de-um-leito-de-terapia-intensiva-em-hospitais-publicos-do-rj.ghtml
https://extra.globo.com/noticias/rio/falta-de-materiais-insumos-leva-suspensao-de-cirurgias-no-hospital-pedro-ii-22921172.html
https://extra.globo.com/noticias/rio/falta-de-materiais-insumos-leva-suspensao-de-cirurgias-no-hospital-pedro-ii-22921172.html
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Apesar desses serviços não terem sido interrompidos, cabe uma análise dos serviços 

públicos sob a ótica jurídica, posto que a Lei 8987/95, que dispõe sobre a concessão e permissão 

de serviços públicos8, determina que o serviço deve ser adequado, e que o serviço adequado é 

aquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência. Portanto esses 

serviços não devem sofrer qualquer tipo de interrupção, ou seja, devem ser contínuos, eficientes 

e com as condições estabelecidas pelo Poder Público como sendo necessárias ao pleno 

atendimento das necessidades do usuário.  

A continuidade do serviço público é um princípio administrativo que encontra 

fundamento na garantia legal de prestação adequada de serviços e tem grande relevância na 

medida em que a ausência de determinados serviços afeta a sociedade, criando uma verdadeira 

perturbação nos respectivos setores e impactando diretamente a vida de diversos cidadãos, que 

muitas vezes não poderão suplantar necessidades básicas de outra forma.  

Nas palavras de Ana Maria Goffi Flaquer Scartezzini, “os serviços públicos não podem 

parar, porque não param os anseios da coletividade. Os desejos dos administrados são 

contínuos. Daí dizer-se que a atividade da Administração Pública é ininterrupta”. 

A presente monografia tem como objeto de pesquisa a aplicação prática do princípio 

da continuidade dos serviços públicos e a análise das hipóteses consideradas legítimas e 

ilegítimas pelo Superior Tribunal de Justiça, fazendo um breve estudo para considerar se a crise 

poderia ser uma hipótese legítima para a interrupção dos serviços públicos. 

O objetivo geral do trabalho é avaliar se as diversas interrupções que vem ocorrendo 

na prestação de serviços públicos encontram fundamento legal ou se, ao contrário, estão 

violando a garantia da continuidade da prestação. Partindo desse ponto, apresentamos os 

seguintes problemas de pesquisa: se a regra é que o serviço seja contínuo, em que casos seria 

possível a interrupção das atividades? Havendo a interrupção, quais poderiam ser as 

repercussões? A caracterização de um quadro de grave crise econômica no Estado poderia 

alargar ou expandir as hipóteses em que a regra da continuidade pode ser afastada? Nesses 

casos, direitos fundamentais com previsão constitucional como os do direito à saúde e a 

educação poderiam ser relativizados? 

Como objetivos específicos, busca-se levantar as bases doutrinárias de direito 

administrativo que levaram ao princípio da continuidade, a jurisprudência sobre casos de 

                                                           
8 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Lei n° 8.987 de 13 de Fevereiro de 1995, disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm> 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm
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interrupção, bem como apresentar os princípios do mínimo existencial, da reserva do possível 

e do não retrocesso. 

O presente trabalho parte dos fundamentos do direito administrativo para investigar as 

bases doutrinárias e jurisprudenciais que permitirão responder as questões que são os problemas 

de pesquisa. No primeiro capítulo, será abordado o conceito de serviço público, suas 

características, classificação, formas de delegação. Entender de maneira aprofundada sobre a 

natureza dos serviços públicos se revela necessário para a compreensão da importância de sua 

continuidade e regularidade mais a frente. Da mesma forma, é preciso compreender as formas 

de delegação do serviço para identificar os atores envolvidos nesse contexto.  

Em seguida, serão apresentados, no Capítulo 2, alguns princípios norteadores do 

direito administrativo, que, por sua vez, orientam os princípios de serviços públicos que 

interessam a esse trabalho. Em especial, o princípio da continuidade será tratado com mais 

profundidade, por consistir no aspecto central que norteia a análise aqui proposta. 

No capítulo 3, com as bases doutrinárias já bem estabelecidas, será possível adentrar 

nas repercussões do princípio da continuidade. Dessa maneira, serão apresentadas as hipóteses 

legais ou consolidadas pela jurisprudência que permitem uma interrupção do serviço dentro da 

legalidade. Em seguida, será enfrentada a questão: a crise econômica pode ser considerada uma 

hipótese legítima que relativize a necessidade de continuidade? Analisando, por fim, a 

responsabilidade civil em casos de danos. 

Como possibilidade de resposta, foi investigado o princípio da reserva do possível, que 

fortaleceria as razões do Estado em não prestar ou prestar de forma parcial ou falha os serviços 

públicos que lhe competem. Por outro lado, os princípios do mínimo existencial e do não 

retrocesso, que orientam para a garantia de direitos humanos também foram analisados. Por 

fim, foram analisadas a visão presente no livro de Hely Lopes Meirelles e da jurisprudência - 

de tribunais de segunda instancia e de tribunais superiores – sobre a ponderação desses 

princípios com a necessidade de regularidade e continuidade dos serviços públicos diante de 

casos concretos. 
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CAPÍTULO I - O que é serviço público? 

 

A Constituição Federal determina expressamente que é competência do Poder Público, 

na forma da lei, a prestação de serviços públicos. De maneira geral, os doutrinadores 

reconhecem que o conceito de serviço público não é unitário. Cada um deles, nacional ou 

internacional, define serviço público de uma forma, tendo em vista que este depende de vários 

fatores como necessidades e contingências políticas, econômicas, sociais e culturais, além do 

momento histórico em que é definido.  

Enquanto alguns autores destacam a característica de que o serviço seja prestado pelo 

Estado e com regime de direito público, outros dão maior importância ao serviço em si, como 

algo fundamental à vida coletiva e que tem o dever de ser eficiente. Por fim, há aqueles que 

lembram da potencialidade de se usufruir individualmente do serviço.  

No início do século XX, a expressão “serviços públicos” foi uma teoria, que compôs 

a Escola do Serviço Público, ou Escola de Bordeaux, organizada por Duguit e Jèze. Para eles, 

o serviço público era o pensamento central do direito administrativo e o Estado seria uma 

organização de serviços públicos controlados pelos governantes.  

José dos Santos Carvalho Filho9 traz em seu trabalho que a teoria de Duguit definia 

que os serviços públicos constituíam a própria essência do Estado, mas que desse momento em 

diante “foi tão profunda a alteração introduzida na concepção das atividades estatais que na 

França se chegou a considerar que estava em crise a noção de serviço público” e que por força 

dessas dificuldades é que o conceito de serviço público iria variar entre os estudiosos. 

A alteração citada por José dos Santos Carvalho Filho foi a expansão da execução de 

serviços públicos por particulares. A crise na noção serviço público foi apenas uma inadequação 

teórica quando da ampliação das prestações estatais, que hoje é realizada de diversos modos. E 

conceitua de forma simples e objetiva que “serviço público 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”10. 

Já Odete Medauar11 estabelece que serviço público diz respeito à atividade 

prestacional onde o Poder Público proporciona algo fundamental à vida coletiva, como por 

exemplo, energia elétrica, transporte urbano, água, e conclui que “o serviço público apresenta-

                                                           
9 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 30ª ed. rev., atual e ampl. São Paulo: 

Atlas. 2016, p. 337 
10 Ibidem., p. 339 
11 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 21ª ed. Belo Horizonte: Fórum. 2018, p. 315 
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se como uma entre as múltiplas atividades desempenhadas pela Administração, que deve 

utilizar seus poderes, bens e agentes, seus atos e contratos para realizá-lo de modo eficiente”. 

Hely Lopes Meirelles12, traz que o serviço público é “todo aquele prestado pela 

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

necessidades sociais essenciais ou secundárias da coletividade ou simples conveniência do 

Estado”, e complementa seu raciocínio dizendo que “nem se pode dizer que são as atividades 

coletivas vitais que caracterizam os serviços públicos, porque ao lado destas existem outras, 

sabidamente dispensáveis pela comunidade, que são realizadas pelo Estado como serviço 

público” e cita como exemplos os jogos em cassino, em Monte Carlo, e a Loteria Federal13 e a 

Loteria Esportiva, no Brasil. 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro14 conceitua serviço público como  

 

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 público 

 

Para Celso Antônio Celso Antônio Bandeira de Mello15 o conceito fica mais 

delimitado, pois além de ser um serviço prestado pelo Estado e para a coletividade, também é 

utilizado individualmente por cada cidadão, como pode-se perceber  
 

serviço público é toda atividade de oferecimento de utilidade ou comodidade 

material destinada à satisfação da coletividade em geral, mas fruível singularmente 

pelos administrados, que o Estado assume como pertinente a seus deveres e presta 

por si mesmo ou por quem lhe faça as vezes, sob um regime de Direito Público – 

portanto, consagrador de prerrogativas de supremacia e de restrições especiais – 

instituído em favor dos interesses definidos como públicos no sistema normativo 

 

Para Odete Medauar16, existe o que ela chama de “núcleo pacífico dos serviços 

públicos” que seriam os serviços de correio, água, coleta de lixo, luz, limpeza de rua e 

iluminação pública. Além disso, ela destaca que diversas finalidades levam o Estado a 

considerar determinada atividade como um serviço público, como: proporcionar aos menos 

                                                           
12 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 43ª ed. São Paulo: Malheiros. 2018, p.425 
13 Na ADI 2.847-2/DF, que teve como relator o Ministro Carlos Velloso, julgada em 05 de agosto de 2004, foi 

reconhecida a qualidade de serviços públicos para as loterias por ter sido caracterizada assim legislativamente, por 

quase todos os ministros do STF. Apenas o Ministro Eros Grau, citando Caio Tácito, Geraldo Ataliba e Luís 

Roberto Barroso, enfrentou um dado essencial para justificar a caracterização da exploração da loteria como 

serviço público. O ministro entendeu que ela proporcionaria recursos que permitiriam o atendimento de 

determinadas necessidades sociais, ou seja, por meio do produto arrecadado por meio da atividade de loteria seriam 

realizados fins de coesão social, logo, o produto da arrecadação qualificaria a atividade. 
14 PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 31ª ed. rev. atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense. 

2018, p. 134. 
15 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 27ª ed. São Paulo: Malheiros Editores. 

2010, p. 671. 
16 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 21ª ed. Belo Horizonte: Fórum. 2018, p. 316 
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favorecidos o benefício do serviço; tirar da especulação privada alguns setores delicados; 

aprimorar o progresso técnico; compensar possíveis carências da iniciativa privada.  

Marçal Justen Filho17 doutrinador, entende que para ser qualificada como serviço 

público, a atividade deve ter como objetivo a satisfação imediata e direta de direitos 

fundamentais, e por conseguinte essa atividade estaria sujeita ao regime de direito público, 

sendo sua titularidade, atribuída ao Estado na maioria dos casos. 

O autor conclui que: “um serviço é público porque se destina à satisfação de direitos 

fundamentais e não por ser de titularidade estatal, nem por ser desenvolvido sob regime de 

direito público. Essas duas são consequências da existência de um serviço público.” 

Partindo desse ínterim, Marçal Justen Filho18 desenvolve sua teoria buscando 

compreender as características com as quais a atividade deve estar munida para poder ser 

qualificada como um serviço público, com a conclusão de que, para tal, ela precisa estar 

orientada para satisfazer de uma necessidade essencial e, dessa maneira, vinculada à promoção 

da dignidade da pessoa humana. E determina 

 
sempre que uma certa necessidade humana for qualificável como manifestação direta 
e imediata da dignidade inerente ao ser humano, sua satisfação tenderá a produzir um 
serviço público. Nesses casos, configura-se a obrigatoriedade da satisfação de certa 
necessidade. Portanto, as atividades materiais necessárias ao suprimento dessa 
necessidade e a titularidade da competência para desempenho serão atribuídas ao 
Estado. 

 

Apesar do respeito conferido à tese apoiada por Marçal Justen Filho, percebe-se que 

nem todas as atividades elencadas na Constituição Federal e em normas infraconstitucionais 

como serviços públicos são direcionadas a atender necessidades diretamente ligadas à 

consumação da dignidade da pessoa humana. 

Em conformidade com o ressaltado por Celso Antônio Celso Antônio Bandeira de 

Mello19, o Estado assume a função de prestar utilidades ou comodidades materiais aos 

administrados seja “por serem reputadas imprescindíveis, necessárias ou apenas 

correspondentes a conveniências básicas da Sociedade, em dado tempo histórico.”  

As diferentes definições transitam, de maneira geral, entre as qualidades de quem 

presta, seus deveres e obrigações (o Estado ou quem o representa) e o serviço em si, bem como 

                                                           
17 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 12ª ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais. 2016, p. 554. 
18 JUSTEN FILHO, Marçal. Teoria Geral das Concessões de Serviços Públicos. São Paulo: Dialética. 2003, p. 30 
19 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 27ª ed. São Paulo: Malheiros Editores. 

2010, p.703. 
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sua importância social. Nesse sentido, a definição de Antônio Carlos Cintra do Amaral20 merece 

destaque  

páginas e páginas têm sido escritas na tentativa de identificar a ‘essência’ ou a 

‘natureza’ do serviço público. Mera perda de tempo. O conceito de ‘serviço público’ 

é um conceito jurídico positivo. Serviço público é o que o ordenamento jurídico de 

um dado país diz que é. No Brasil serviço público é o que o Direito Brasileiro define 

como tal. 

 

Dessa forma, o que prevalece é a vontade legislativa de qualificar ou não um serviço 

como público ou de utilidade pública, com prestação direta ou indireta, tendo que, alguns 

serviços, serem prestados exclusivamente pelo poder público, outros sendo comuns aos 

particulares e ao Estado. Esse é outro motivo pelo qual é impossível definir um conceito único 

de serviço público determinando as suas atividades, pois ora alguns serviços estão com o 

Estado, ora com os particulares, e ora com um e outro. 

A Constituição da República Federativa do Brasil entende como serviços públicos, 

por exemplo: serviço postal (art. 21, X), serviços telefônicos e telegráficos (art. 21, XI), energia 

elétrica (art. 21, XII, b), transporte coletivo (art. 30, V). Enquanto que a Lei nº 9.074/95 

adiciona também a esses: os serviços federais de barragens, eclusas, diques, contenções e 

irrigações. Dentre estes, a Constituição determina que alguns sejam prestados diretamente pelo 

Estado, não aceitando sua delegação, como é o caso do serviço postal, que teve sua 

indelegabilidade confirmada pelo julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental nº 4621, julgada em agosto de 2009.  

A Constituição22 estabelece que a lei, ao deliberar sobre a prestação dos serviços 

públicos, decrete a obrigação, aos seus prestadores, de manter um serviço adequado. Mas deixa 

a tarefa de definir quais são os parâmetros para ser considerado como tal ao legislador ordinário. 

De forma que, estão na legislação infraconstitucional (Código de Defesa do Consumidor23 e na 

                                                           
20 AMARAL, Antônio Carlos Cintra do. Concessão do serviço público.2. Ed. São Paulo. Malheiros. 2002, p. 17 
21 Nesta ADPF, a Associação Brasileira de Empresas de Distribuição, a ABRAED, solicitou a declaração da não 

recepção pela Constituição Federal da República Brasileira de 1988, dos artigos da Lei nº 6.538/1978, que 

regulamentavam o regime da prestação de serviço postal como um monopólio da União. Em seu voto, o ministro 

relator originário Marco Aurélio, entendia que esses artigos violavam os princípios da livre iniciativa, da livre 

concorrência, do livre exercício de qualquer atividade econômica e da liberdade no exercício de qualquer trabalho 

(conforme artigos 170, caput, IV e parágrafo único, 5º, XIII da Constituição da República de 1988). No 

julgamento, o Supremo Tribunal Federal entendeu, por uma pequena maioria, que a lei acima referida havia sido 

recepcionada pela Constituição, definindo que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos- ECT continuaria 

responsável pelo serviço postal, considerando tal ofício como um serviço público, conforme o artigo 21, X da 

CF/88. 
22 Artigo 175, parágrafo único, inciso IV 
23 Art. 22. 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. 
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Lei Federal nº 8.987/9524), os parâmetros para ajudar a definir quando um serviço público será 

considerado adequado. 

  

1.1 Características 

 

Dentre inúmeros doutrinadores, dois são diretos ao demonstrar as características dos 

serviços públicos. Odete Medauar25 traz como características o vínculo com a Administração 

Pública (que pode ser entendida de duas maneiras. A primeira, quando a atividade prestacional 

é exercida realmente pelo Poder Público, e a segunda, quando a Administração Pública está 

vinculada a essa atividade, existindo uma relação de dependência entre as duas, a 

Administração exerce controle sobre o executor do serviço, tendo uma atuação mais ampla do 

que se só exercesse o Poder de Polícia) e o regime jurídico (sendo a atividade submetida ao 

direito administrativo total ou parcialmente, pois, mesmo sendo executada por particulares, se 

for qualificada como serviço público, há um regime diferenciado, pois não há serviço público 

totalmente submetido ao direito privado). 

José dos Santos Carvalho Filho26 apresenta três características dos serviços públicos. 

São elas: Sujeito Estatal (serviços públicos são criados, regulamentados e fiscalizados pelo 

Poder Público, pois visam ao interesse público e são objetivos do Estado. Mesmo que o Estado 

delegue a particulares a execução de alguns serviços públicos, estes não serão 

descaracterizados, uma vez que ao Estado se reserva o poder jurídico de regulamentar, controlar 

e alterar o serviço); Interesse Coletivo (por ser gestor dos interesses do coletivo, o Estado deve 

proporcionar aos seus indivíduos alguns tipos de comodidades a sempre aproveitadas por eles.  

Por haver grande diversidade dos interesses, faz-se necessária a divisão em essenciais 

ou não essenciais, sendo um serviço essencial, o Estado deve prestá-lo o mais amplamente 

possível. Ainda que seja não essencial, o Estado terá algum interesse em fazê-lo, pois resultará 

numa avaliação positiva da coletividade); e, por último, o Regime de Direito Público (por ser 

estabelecido pelo Estado e almejando o interesse coletivo, faz-se lógico que tal serviço seja 

submetido ao regime de direito público. Não precisa ser integralmente público, haja vista que 

                                                           
24 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. 
25 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 21ª ed. Belo Horizonte: Fórum. 2018, p. 316-317 
26 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 30ª ed. rev., atual e ampl. São Paulo: 

Atlas. 2016, p. 339-341 
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particulares prestam serviços colaborando com o Poder Público, mas mesmo que nestes casos 

ocorram algumas regras do direito privado, nunca será integralmente deste tipo, sendo 

predominante o regime de direito público). José dos Santos Carvalho Filho ainda faz uma 

importante consideração  

Existem algumas atividades que, exercidas por particulares, poderiam indiciar, numa 

ótica genérica, a prestação de um serviço público, tendo em vista que inegavelmente 

se destinam ao bem-estar de grupos sociais ou de comunidades específicas da 

sociedade. É o caso de assistência médica ou de ensino proporcionados por pessoas 

privadas, como entidades religiosas e organizações não governamentais. Numa visão 

jurídica, entretanto, tais atividades não constituem serviços públicos, porque não são 

executadas sob regime jurídico de direito público, mas sim dentro do âmbito normal 

das pessoas privadas que têm na solidariedade ou assistência social um de seus 

objetivos institucionais. Mesmo que o Poder Público tenha o poder de regular e 

fiscalizar essas atividades, a atuação estatal se faz dentro do âmbito normal de 

controle, e não sob um sistema normativo específico, destinado à detalhada disciplina 

da atividade. Por conseguinte, é mister distinguir: um posto médico municipal enseja 

a prestação de serviço público de assistência médica, mas um posto médico mantido 

por entidade religiosa reflete o exercício de atividade privada, embora também de 

assistência médica.   

 

Portanto, pode-se perceber que as características mais marcantes dos serviços públicos 

são: o vínculo com a Administração Pública, o regime jurídico de direito público e, 

preferencialmente, o interesse da coletividade. 

 

1.2 Classificação 

 

As classificações variam entre os autores quando do agrupamento dos serviços 

públicos. Foram selecionadas algumas classificações de três deles para enriquecer o presente 

trabalho. 

Quanto à forma como contribuem para satisfazer o interesse geral, Maria Sylvia 

Zanella Di Pietro27,  classifica os serviços públicos em: uti singuli e uti universi.  

Uti singuli são aqueles que têm como fim a satisfação individual e direta das 

necessidades das pessoas. Estão nessa categoria determinados serviços industriais e comerciais 

do Poder Público, como gás, energia elétrica, transportes, e serviços sociais, como ensino, 

previdência social e saúde. Para Celso Antônio Celso Antônio Bandeira de Mello, que adota o 

conceito restrito de serviço público, apenas esta categoria constitui serviço público, pois 

configura prestação de utilidade ou comodidade fruível diretamente pela coletividade.  

                                                           
27 PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 31ª ed. rev. atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense. 

2018, p. 140-144 
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Já os serviços uti universi são prestados à coletividade, mas não são usufruídos 

diretamente, e sim, indiretamente, pelos indivíduos. Por exemplo, iluminação pública, serviços 

diplomáticos, defesa do país contra inimigo externo, saneamento, serviços administrativos 

prestados internamente pela Administração, trabalhos de pesquisa científica. O STF inclusive, 

na súmula vinculante nº 41, definiu que a iluminação pública não poderia ser cobrada mediante 

taxa, por não ser uti singuli e não se encaixar na definição do artigo 145, II28 da Constituição. 

Hely Lopes Meirelles faz a mesma divisão que Maria Sylvia Zanella Di Pietro, em 

serviços uti singuli (ou individuais) e uti universi (ou gerais), com algumas pequenas diferenças 

na explicação. Serviços uti singuli ou individuais são  

 

são os que têm usuários determinados e utilização particular e mensurável para cada 

destinatário, como ocorre com o telefone, a água e a energia elétrica domiciliares. 

Esses serviços, desde que implantados, geram direito subjetivo à sua obtenção para 

todos os administrados que se encontrem na área de sua prestação ou fornecimento e 

satisfaçam as exigências regulamentares. São sempre serviços de utilização 

individual, facultativa e mensurável, pelo que devem ser remunerados por taxa 

(tributo) ou tarifa (preço público), e não por imposto. 

 

E os serviços uti universi ou gerais são 

 

são aqueles que a Administração presta sem ter usuários determinados, para atender 

à coletividade no seu todo, como os de polícia, iluminação pública, calçamento e 

outros dessa espécie. Esses serviços satisfazem indiscriminadamente a população, 

sem que se erijam em direito subjetivo de qualquer administrado à sua obtenção para 

seu domicílio, para sua rua ou para seu bairro. Estes serviços são indivisíveis, isto é, 

não mensuráveis na sua utilização. Daí por que, normalmente, os serviços uti universi 

devem ser mantidos por imposto (tributo geral), e não por taxa ou tarifa, que é 

remuneração mensurável e proporcional ao uso individual do serviço. 

 

Outra classificação trazida por Maria Sylvia Zanella Di Pietro é a que divide os 

serviços públicos em originários ou congênitos e derivados ou adquiridos.  Os originários ou 

congênitos são atividades fundamentais do Estado e os derivados ou adquiridos são as 

atividades eletivas. A autora esclarece que essa classificação foi trazida por Caio Tácito e 

corresponde a distinção que Hely Lopes Meirelles faz entre serviços públicos e serviços de 

utilidade pública, que será esclarecida a seguir. 

Para Hely Lopes Meirelles29, serviços públicos propriamente ditos são os que a 

Administração, presta de modo direto à sociedade, por sua necessidade, essencialidade e 

fundamentalidade para a sobrevivência das pessoas e do próprio Estado. Assim, só a 

                                                           
28 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 a sua disposição; 

 
29 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 43ª ed. São Paulo: Malheiros. 2018, p.427-433 
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Administração poderia prestá-lo, sem delegação a terceiros, até por serem atividades que, às 

vezes, exigem atos de império e medidas compulsórias em relação aos administrados, como 

por exemplo a defesa nacional, os serviços de polícia e os de preservação da saúde pública. 

Já os serviços de utilidade pública são aqueles em que não existe uma necessidade ou 

essencialidade, mas existe uma conveniência para a comunidade, então presta ou concede que 

terceiros prestem estes serviços nas condições regulamentadas, sob seu controle e fiscalização, 

mas com os delegatários assumindo os riscos de prestar tal serviço, mediante remuneração dos 

usuários, são exemplos disso, os serviços de energia elétrica, transporte coletivo, telefone, gás.  

O doutrinador ainda conclui que no primeiro caso, o serviço objetiva a satisfação de 

necessidades gerais e essenciais da comunidade, para que esta possa subsistir e desenvolver-se 

como sociedade; no segundo caso, o serviço tem como objetivo facilitar a vida do usuário na 

coletividade, colocando à sua disposição utilidades que proporcionar-lhe-ão mais conforto. Daí 

a nomenclatura pró-comunidade e pró-cidadão, considerando que estes serviços (serviços de 

utilidade pública), embora atinjam reflexamente toda a sociedade, atendem fundamentalmente 

às conveniências de seus membros individuais; e aqueles (serviços públicos) se dirigem ao bem 

comum. 

Uma importante avaliação de José dos Santos Carvalho Filho30 é sobre o aspecto da 

essencialidade, assim o doutrinador escreve 

 

O aspecto da essencialidade, apontada por eminentes publicistas, apresenta-se, em 

nosso entender, com linhas de certo modo imprecisas. A essencialidade resulta do 

reclamo social para atividades reputadas básicas para a coletividade, mas tal 

caracterização não diz respeito à delegabilidade ou não do serviço. Há serviços 

públicos essenciais que são delegáveis a particulares, e nada impede que o sejam, 

desde que o Poder Público não se abstenha de controlá-los e fiscalizá-los. A 

classificação ora comentada corresponde, com mínimas alterações, à de serviços 

próprios e impróprios, adotada por alguns doutrinadores. Semelhante nomenclatura, 

venia concessa, não tem a exatidão desejável: de fato, se os serviços se destinam à 

coletividade, não há como deixar de considerá-los próprios. Em nosso entender, é a 

delegabilidade ou não do serviço que demarca a sua natureza. Por outro lado, a 

classificação em serviços essenciais e não essenciais padece da mesma imprecisão, 

pois que se trata de juízos de valor sujeitos à alteração dependendo do tempo e lugar. 

Como é sabido, o que é essencial para uns poderá não o ser para outros; daí ser 

subjetiva essa valoração. 

 

José dos Santos Carvalho Filho31 ressalta a variedade de classificações que existem na 

doutrina e explana que a importância das classificações está em se agrupar, com bastante 

                                                           
30 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 30ª ed. rev., atual e ampl. São 

Paulo: Atlas. 2016, p. 342. 
31 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 30ª ed. rev., atual e ampl. São Paulo: 

Atlas. 2016, p. 341-344 
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precisão, serviços públicos diversos, levando-se em consideração a extensão, a natureza, o 

âmbito de incidência, etc.  

José dos Santos Carvalho Filho traz a classificação serviços administrativos, que são 

aqueles que o Estado presta para melhor compor sua organização, como o serviço que constitui 

um centro de pesquisa ou edita a imprensa oficial para a divulgação dos atos administrativos. 

Já os serviços de utilidade pública são destinados diretamente aos indivíduos, isto é, são 

constituídos para seu aproveitamento direto, como energia domiciliar, atendimento em postos 

médicos, fornecimento de gás, etc. 

O autor ainda esclarece que o Estado, ao executar serviços públicos, sempre considerará 

o interesse da coletividade, sendo apenas a fruição direta ou indireta. Ao executar serviços de 

organização interna, o Estado, apesar de estar atendendo à conveniência sua, leva benefícios 

indiretamente à coletividade.   

Seguindo com a classificação dos serviços públicos, a seguinte divisão que José dos 

Santos Carvalho Filho faz é a de Serviços Coletivos (uti universi) e Serviços Singulares (uti 

singuli). Os primeiros são os serviços prestados a grupos indeterminados de indivíduos, como 

a iluminação pública, a pavimentação de rua, etc. Esses serviços são executados de acordo com 

as conveniências e possibilidades administrativas, não tendo os cidadãos direito subjetivo 

próprio para sua obtenção, muito embora possam pleitear junto a suas associações para mostrar 

à Administração a necessidade de atendimento.  

Os serviços singulares (uti singuli) se predestinam a sujeitos individualizados, sendo 

possível a medição da cota utilizada por cada uma das pessoas, como energia domiciliar, gás, 

linha telefônica. Esses instituem direitos subjetivos quando o indivíduo mostra-se em condições 

técnicas de usufruí-los. Se o serviço é prestado a outrem em situação jurídica idêntica, pode o 

interessado solicitar que a prestação o alcance também, sob pena de contrariar o princípio da 

impessoalidade, previsto no art. 37 da Constituição Federal. 

Por fim, José dos Santos Carvalho Filho explana sobre a classificação dos serviços 

sociais e econômicos.  

Sociais são os que o Estado desempenha para atender aos principais reclames sociais e 

representam ou uma atividade proporcionadora de comodidade relevante, ou serviços 

protetivos e assistenciais. Como exemplo, tem-se: os serviços de assistência à criança e ao 

adolescente; assistência educacional; assistência médica e hospitalar, assistência a 

comunidades carentes; apoio a regiões menos favorecidas; etc. É evidente que tais serviços, em 

regra, são deficitários, sendo financiados pelo Estado através de recursos angariados junto à 

sociedade, principalmente pela arrecadação de tributos. 
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 Já os serviços econômicos são aqueles que, apesar de terem sua classificação como 

serviços públicos, permitem que o prestador obtenha lucros através da execução da atividade, 

tendo uma similaridade com as atividades de caráter mais industrial ou comercial, tipicamente 

empresarial. Por conseguinte, em regra, não são deficitários. Por exemplo: transportes 

coletivos, gás canalizado, serviços de energia elétrica. 

O autor complementa com a mais do que pertinente distinção  

 

Cumpre distinguir os serviços econômicos das atividades privadas eminentemente 

econômicas: aqueles, como já se viu, são serviços públicos, ao passo que estas não se 

caracterizam como tais, refletindo apenas interesses próprios de empresas privadas. 

Os serviços públicos econômicos tanto podem ser prestados pelo Estado diretamente, 

como por pessoas administrativas (empresas públicas e sociedades de economia 

mista) e entidades do setor privado, através do regime de delegação. As atividades 

tipicamente econômicas são destinadas, em princípio, às empresas privadas, como 

assinala o art. 170, parágrafo único, da CF, que consagra o princípio da livre 

iniciativa. Contudo, por exceção, podem ser exercidas pelo Estado (art. 173, caput, 

CF) e por empresas públicas e sociedades de economia mista, entes de sua 

administração indireta (art. 173, §1º, CF). É o caso, por exemplo, da exploração de 

minérios e minerais nucleares, atividade econômica objeto de monopólio estatal (art. 

177, CF). 

Nem sempre é inteiramente exata e precisa a linha que demarca os serviços públicos 

econômicos e as atividades econômicas privadas. Por isso, surgem divergências em 

algumas hipóteses. Uma delas foi a que ocorreu com o serviço postal, atividade 

executada por empresa pública federal. O STF, em decisão sobre o tema, teve vários 

votos com conteúdo e extensão divergentes, considerando a recepção, ou não, da 

legislação anterior pertinente pela vigente Constituição. Prevaleceu a tese do sentido 

mais amplo para o serviço postal, mas houve votos para excluir do conceito as 

encomendas e impressos, como também para assegurar-se o monopólio apenas para 

carta, cartão postal e correspondência agrupada, não abrangendo, portanto, boletos, 

contas de luz, água e telefone, jornais, livros ou qualquer tipo de encomendas ou 

impressos. Anote-se que a decisão não deixou dúvida de que o serviço postal se 

caracteriza como serviço público; a discrepância cingiu-se apenas à maior ou menor 

extensão do sentido de “serviço postal”   

 

Muitas são as classificações dos serviços públicos. Praticamente cada autor tem a sua, 

muitas delas semelhantes ou baseadas nas outras. No presente trabalho, a compreensão de 

serviços públicos trabalhada será, principalmente, a de serviços públicos de utilidade pública, 

conforme trazido por José dos Santos Carvalho Filho32. 

Algo pode ser depreendido das classificações aqui vistas, existe a possibilidade da 

prestação de serviços públicos por particulares em colaboração com o Estado, de modo que 

configure a delegação de tal serviço, conforme o esquema constitucional e legal pertinente à 

prestação de serviços públicos. 

 

                                                           
32 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 30ª ed. rev., atual e ampl. São Paulo: 

Atlas. 2016, p. 342 
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1.3 Delegação dos serviços públicos 

 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro33 ensina que serviços públicos próprios são aqueles 

que, objetivando a necessidades coletivas, o Estado arca como seus e os executa por meio de 

seus agentes (diretamente), ou por meio de concessionários e permissionários (indiretamente). 

Por seu turno, serviços públicos impróprios são os que, embora também atendam às 

necessidades da coletividade, o Estado deles não se encarrega e nem os implementa, direta ou 

indiretamente, mas por ele são regulamentados, autorizados e fiscalizados. Equivalem a 

atividades privadas e recebem inapropriadamente o nome de serviço público, porque 

respondem a necessidades da coletividade, e por isto estão sujeitas a maior ingerência do Poder 

de Polícia do Estado. Maria Sylvia Zanella Di Pietro ainda reforça que são atividades privadas, 

mas que dependem de autorização (um regime jurídico especial) do Poder Público por se tratar 

de uma atividade que interessa à comunidade, e que alguns autores chamam impropriamente 

de serviços públicos autorizados. Exemplo: serviços de táxi, despachantes, guarda particular de 

estabelecimentos e residências. 

Por sua vez, Hely Lopes Meirelles34  considera a classificação de próprio e impróprio 

de maneira diversa. 

Para este autor, serviços próprios são aqueles que intimamente se relacionam com as 

atribuições do Estado, como a segurança, a polícia, a higiene e a saúde pública, e “para a 

execução dos quais a Administração usa da sua supremacia sobre os administrados. Por esta 

razão, só devem ser prestados por órgãos ou entidades públicas, sem delegação a particulares”. 

E complementa que por sua essencialidade, tais serviços geralmente são de baixa remuneração 

ou gratuitos, para que todos os membros da coletividade possam ter ao seu alcance. 

Já os impróprios, divergindo de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, Hely Lopes Meirelles 

considera que são os serviços que não afetam consideravelmente as necessidades da 

coletividade, mas que satisfazem interesses ordinários dos indivíduos da comunidade, por isso 

seria prestado, de forma remunerada, pela Administração, por seus órgãos ou entidades 

descentralizadas, ou delegando suas prestações a concessionárias, permissionárias ou 

autorizatários. São serviços normalmente rentáveis, que podem ser realizados sem ou com 

privilégios, mas sob regulamentação e controle do Poder Público, que tenha competência, 

sempre. 

                                                           
33 PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 31ª ed. rev. atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense. 

2018, p. 140-144 

 
34 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 43ª ed. São Paulo: Malheiros. 2018, p.427-433 
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A análise de Maria Sylvia Zanella Di Pietro faz a distinção entre os serviços públicos 

exclusivos do Estado, previstos na Constituição Federal, tais como o serviço postal, 

telecomunicações, correio aéreo, radiodifusão, e os não exclusivos, os quais podem ser 

prestados por particulares ou pelo Estado, como saúde35, educação, previdência social, os quais 

se sujeitam a controle e autorização do Estado.  

Para José dos Santos Carvalho Filho36, os serviços delegáveis são aqueles que 

possibilitam a sua execução pelo Estado ou por particulares, por exemplo: energia elétrica, 

sistema de telefonia, serviços de transporte coletivo. 

 Já os indelegáveis só podem ser executados diretamente pelo Poder Público, ou seja, 

por seus próprios órgãos ou agentes. São os serviços inerentes ao Estado centralizado e a 

entidades autárquicas e fundacionais e, em consequência da sua natureza específica, não podem 

ser transferidos a particulares, por motivos de segurança do próprio Estado, por exemplo: 

serviços de defesa nacional, fiscalização de atividades, segurança interna, serviços 

assistenciais, etc. 

O autor ainda traz em seu trabalho a seguinte conclusão:  

 
Alguns serviços, embora delegáveis, são prestados pelo próprio Estado, mas o fato se 

deve a determinada diretriz política e administrativa que pretenda implementar, o que 

não impede que, em outro momento, sejam executados por terceiros. Já os 

indelegáveis são inerentes ao Poder Público centralizado e a entidades autárquicas e 

fundacionais e, em virtude de sua natureza específica, não podem ser transferidos a 

particulares, para segurança do próprio Estado. 

 

O entendimento de Celso Antônio Celso Antônio Bandeira de Mello37 vai no mesmo 

sentido, apenas restringindo no sentido de que o serviço público pode, sim, ser delegado, mas 

só pode ser prestado na forma de autorização para “resolver emergencialmente uma dada 

situação, até a adoção dos convenientes procedimentos por força dos quais se outorga 

permissão ou concessão.” 

O artigo 175 da Carta Magna define que os serviços públicos são de competência do 

Estado, que podem ser prestados direta ou indiretamente. Em sendo indiretamente, o artigo 

exige que seja feita uma prévia licitação que será obrigatoriamente na modalidade 

                                                           
35 Nas Adins 1007 e 1266 foi decidido que os serviços de educação, tanto os prestados pelo Estado, como os 

prestados por particulares, caracterizam serviço público não privativo, podendo ser executados pelo setor privado 

sem depender de concessão, permissão ou autorização. 
36 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 30ª ed. rev., atual e ampl. São Paulo: 

Atlas. 2016, p. 341-344 
37 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 27ª ed. São Paulo: Malheiros Editores. 

2010, p. 691 
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concorrência38 para a concessão, deixando livre a escolha da modalidade para a permissão, mas 

para esta última a lei deixa claro que a delegação será a título precário.  

Assim sendo, a lei prevê a revogabilidade unilateral do contrato pelo poder concedente 

na permissão, o que não é possível na concessão. Antes da licitação, porém, há a necessidade 

de se observar a Lei nº 8.987/95 que dispõe sobre o regime das empresas concessionárias e 

permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, 

bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão, os 

direitos dos usuários, a política tarifária e a obrigação de manter serviço adequado, como 

determinado pelo parágrafo único do artigo 175 da Constituição Federal. 

André Saddy39 define que “os serviços concedidos são todos aqueles que o particular 

executa em seu nome, por sua conta e risco, remunerados por tarifa, na forma regulamentar, 

mediante delegação contratual ou legal do poder público concedente”. Ele também deixa claro 

que não existe a transferência da propriedade, pois serviço concedido é serviço do poder 

público, só que executado por um particular em razão da concessão, a Administração pública 

não deixa de ter qualquer direito ou prerrogativa pública. E conclui “Delega-se, apenas, a 

execução do serviço nos limites e condições legais e contratuais, sempre sujeita à 

regulamentação e fiscalização do poder concedente”. 

A regulamentação e o controle dos serviços, como visto na explicação do doutrinador 

André Saddy, são sempre competência do Poder Público, portanto, compete à União, por 

exemplo, regulamentar e fiscalizar os serviços de transportes interestaduais, enquanto que, da 

mesma forma, compete ao estado regulamentar e fiscalizar o serviço de transporte 

intermunicipal. O artigo 30 da Lei nº 8.987/95 dispõe que no exercício da fiscalização, o poder 

concedente terá acesso aos dados relacionados à contabilidade, administração, recursos 

técnicos, econômicos e financeiros da concessionária. Além da fiscalização com cooperação 

do usuário.  

Além da regulamentação e fiscalização, a legislação oferece ao poder concedente 

prerrogativas especiais, como: alteração unilaterais das cláusulas contratuais, intervenção na 

                                                           
38 Conforme artigo 2º, II e IV da Lei nº 8.987/95:  

Art. 2o Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se: 

        II - concessão de serviço público: a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante 

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

para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado; 

        IV - permissão de serviço público: a delegação, a título precário, mediante licitação, da prestação de serviços 

públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, 

por sua conta e risco.   
39 SADDY, André. Formas de atuação e intervenção do estado brasileiro na economia. 3ª ed. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2018, p. 173. 
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permissão ou concessão (para assegurar a adequação na prestação do serviço), encampação 

(retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por motivo de 

interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento da 

indenização), decretar caducidade (A inexecução total ou parcial do contrato), etc. 

Portanto, a concessão é um instrumento que o poder público pode utilizar para 

diminuir o tamanho do Estado, transferindo atribuições para o setor privado. Mesmo que a 

concessão seja feita por contrato administrativo, logo, sendo regido pelo Direito Público, e 

mesmo que o poder público conserve a plena disponibilidade sobre o serviço, fixe a tarifa e 

exerça a fiscalização,  a execução do serviço será de uma empresa privada, que irá atuar 

conforme as empresas privadas, sem necessidade de procedimentos como concursos públicos, 

controle pelo Tribunal de Contas e outros formalismos que podem travar a atuação da 

Administração Pública atualmente. 

 

CAPÍTULO II – Os princípios norteadores do direito administrativo e do serviço público 

 

Impossível desmembrar o princípio da continuidade do serviço público sem analisar, 

brevemente, o papel desempenhado pelos princípios no tocante ao direito administrativo. 

Sem querer realizar uma penosa análise dos princípios que regem o direito 

administrativo, nem fazer um profundo exame sobre a teoria dos princípios, a intenção é 

reconhecer o posicionamento dos princípios no Direito Administrativo, para que se possa 

inferir até que ponto repercutem na continuidade do serviço público. 

A doutrina é praticamente unânime ao evidenciar a importância dos princípios dentro 

de um ordenamento jurídico. José Gomes Canotilho40, ressalta o papel relevante dos princípios 

(neste caso, em especial, comenta sobre os constitucionais) em um sistema jurídico, como 

pode-se ver  

Os princípios constitucionais fornecem sempre diretivas materiais de interpretação 

das normas constitucionais. E, mais, os princípios beneficiam de (1) uma objetividade 

e presencialidade normativa que os dispensa de estarem consagrados expressamente 

em qualquer preceito particular (e.g., não era pelo fato de CRP em 1976 não ter 

consagrado o princípio do Estado de Direito que ele deixava de ter presença 

normativa e valor constitucional, dado que ele podia deduzir-se de vários preceitos 

constitucionais); (2) os princípios carecem de uma mediação semântica mais intensa, 

dada a sua idoneidade normativa irradiante ser, em geral, acompanhada por uma 

menor densidade concretizadora (por ex.: o princípio democrático pode ser esgrimido 

com o princípio de interpretação, mas, em geral, ele está concretizado em outras 

normas da Constituição) 

 

                                                           
40 CANOTILHO, José Gomes. Direito Constitucional. 3ªed., Coimbra: Almedina, 1983, p. 199-200 
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 Do mesmo modo, alguns doutrinadores brasileiros têm evidenciado a relevância dos 

princípios, elevando-os ao status supralegais, pois as regras de nada serviriam se não estivessem 

apoiadas em sólidos princípios. O catedrático Celso Antônio Celso Antônio Bandeira de 

Mello41 afirma que princípio  

 

é, por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, 

disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes o 

espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência exatamente 

por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a 

tônica e lhe dá sentido harmônico. É o conhecimento dos princípios que preside a 

intelecção das diferentes partes componentes do todo unitário que há por nome 

sistema jurídico positivo. 

Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma qualquer. A 

desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento 

obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade 

ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido, porque representa 

insurgência contra todo o sistema, subversão de seus valores fundamentais, 

contumélia irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra. 

Isto porque, com ofendê-lo, abatem-se as vigas que o sustêm e alui-se toda a estrutura 

nelas esforçada.  

 

Mas, diante da Administração Pública, os princípios assumem uma proeminência 

vital, pois são eles que conferem ao Direito Administrativo unidade e coerência, possibilitando 

o reconhecimento como um regime jurídico administrativo. A harmonia sistemática desses 

princípios guias estruturam o regime administrativo, possibilitando que lhe seja reconhecida 

identidade e autonomia.  Celso Antônio Bandeira de Mello42 observa que é “questão assente 

entre todos os doutrinadores a existência de uma unidade sistemática de princípios e normas 

que formam em seu todo o Direito Administrativo”. 

Odete Medauar43 explica que além das normas específicas a cada setor ou matéria, há 

também os princípios, que são os preceitos gerais que informam amplos campos de atuação. E 

completa, no mesmo sentido que Celso Antônio Bandeira de Mello: “Tendo em vista que as 

atividades da Administração Pública são disciplinadas preponderantemente pelo direito 

administrativo, tais princípios podem ser considerados também princípios jurídicos da 

Administração Pública brasileira”. 

Em síntese, os princípios podem ser entendidos como postulados que legitimam todo 

o ordenamento jurídico, posto que, inseridos na consciência jurídica de um Estado, estabelece 

                                                           
41 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 27ª ed. São Paulo: Malheiros Editores. 

2010, p. 958-959 
42 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 27ª ed. São Paulo: Malheiros Editores. 

2010, p. 53 
43 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 21ª ed. Belo Horizonte: Fórum. 2018, p. 115 



29 

 

a todos os que compõe a Administração Pública a efetivação de suas finalidades quando do 

cumprimento de suas atividades, sendo, assim, uma garantia real para a comunidade. 

 

2.1 Princípios do Direito Administrativo 

 

Faz-se necessário analisar alguns princípios antes de adentrar no princípio 

continuidade, posto que tal princípio é desdobramento de outros. Portanto, não há pretensão de 

se fazer uma análise profunda dos seguintes princípios, mas salienta-se necessário o estudo de 

tais, tendo em vista a forma como impactam no tema. 

 

2.1.1 Princípios implícitos e explícitos 

 

Cumpre destacar que nem todos os princípios estão escritos letra por letra no 

ordenamento jurídico. Os princípios implícitos podem apenas ser depreendidos pela leitura 

geral dos textos normativos. 

A Constituição Federal de 1988, ao longo de todo o texto, e principalmente no artigo 

37, promove os princípios e fundamentos que irão organizar o Estado e desenvolver a atividade 

administrativa. Atualmente são cinco princípios expressos no artigo 37: legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mas, originalmente, a eficiência não era 

um deles. Este princípio só foi adicionado com a Emenda Constitucional 19/98.   

Celso Antônio Celso Antônio Bandeira de Mello delibera que os princípios implícitos 

seriam aqueles que estariam abrigados logicamente dentro do caput do artigo 37, como 

consequências incontestáveis desses princípios, e que outros princípios implícitos seriam 

implicações inequívocas do próprio Estado de Direito, logo, do próprio sistema constitucional 

como um todo44.  

Os princípios da preponderância do interesse público sobre o interesse privado e o da 

indisponibilidade pela Administração dos interesses públicos, dois dos mais importantes do 

Direito Administrativo brasileiro, não estão expressos no artigo 37, apesar de poder-se dizer 

que o regime jurídico-administrativo está fundamentado essencialmente neles. Outros 

princípios muito importantes, que também não estão expressos no rol do artigo 37, são os da 

proporcionalidade, o da razoabilidade, e o que mais interessa a este trabalho, o princípio da 

continuidade. 

                                                           
44 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 27ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 

p. 95. 
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Cumpre ressaltar que os princípios tem a mesma importância, sendo explícitos ou 

implícitos. Não existe um princípio mais importante que outro. Se dois princípios se 

encontrarem em lados opostos, o judiciário fará uma ponderação e seguirá o princípio mais 

razoável e compatível com o caso concreto. 

 

2.1.2 Os princípios da preponderância45, da indisponibilidade do interesse público e da 

obrigatoriedade 

 

Celso Antônio Celso Antônio Bandeira de Mello explica que o princípio da 

supremacia do interesse público sobre o privado é princípio geral de Direito e inerente a 

qualquer sociedade, é condição para sua existência. De tal forma, não está expresso na Carta 

Magna, mas inúmeros artigos implicam manifestações concretas dele, como, por exemplo, o 

artigo 5º, incisos XXIV e XXV, que estabelecem a desapropriação e a requisição, além de 

prerrogativas como a exigibilidade e a autoexecutoriedade dos atos administrativos, a 

possibilidade de revogar, anular ou convalidar seus atos inconvenientes ou ilegais, instituir 

cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos, etc. 

Entretanto, tais prerrogativas só são legais se, e somente se, o interesse coletivo for o 

que se busca. De tal forma, conclui Celso Antônio Bandeira de Mello que os poderes 

administrativos que deveriam ser deveres-poderes, tendo em vista que para se ter o poder este 

deve ser, primeiramente, no cumprimento de uma finalidade, no interesse alheio  só vão 

existir, e só terão validade, na extensão e intensidade ao que seja necessário para o atendimento 

do escopo legal ao qual estão vinculados. Em havendo excesso, de qualquer tipo, ele extravasa 

sua configuração jurídica. Enquadrando-se, assim, numa extralimitação de competência, ou 

seja, um abuso, um comportamento inválido da Administração Pública, que ensejaria uma 

atenção do Judiciário caso requerido pelo interessado. 

Ou seja, a Administração Pública só tem preponderância do seu interesse sobre o 

interesse particular, se for na busca pelo interesse público e apenas dele, em sendo outro fim, 

distinto do interesse público, existe um vício que deve ser desfeito e sendo passível de 

                                                           
45 Odete Medauar, em seu livro Direito Administrativo Moderno, 21ª edição, p. 128, faz uma crítica ao nome 

“supremacia do interesse público sobre o interesse particular”. E, para tanto, traz alguns argumentos para deixar 

claro que, se tal princípio existiu, hoje ele é considerado ultrapassado, como por exemplo: o fato de que a 

constituição de 1988 priorizou os direitos fundamentais, sendo estes, essencialmente dos particulares, seria ilógico 

falar-se de uma supremacia do interesse público; é mais pertinente fazer-se uma ponderação de interesses caso-a-

caso para que não que interesses não sejam sacrificados, de forma a conciliar os interesses ou buscar uma 

compatibilidade deles, minimizando sacrifícios; o princípio da proporcionalidade exige que seja feita a busca pela 

providência menos gravosa para a obtenção de um resultado. Portanto, usar-se-á neste trabalho o nome 

“preponderância do interesse público sobre o particular”. 
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indenização. Posto que, a atividade administrativa não exige apenas um agir que não seja 

contrário a lei, mas que, na verdade, seja adstrito ao que a lei autoriza, conforme o princípio da 

legalidade.  

Já o princípio da indisponibilidade do interesse público, para Odete Medauar46, veda 

que a autoridade administrativa deixe de tomar providências ou retarde as providências que são 

essenciais para o atendimento do interesse público, em razão de qualquer outro motivo. Como, 

por exemplo, a autoridade que deixa de cobrar débitos com a Fazenda Pública ou a autoridade 

que deixa de apurar responsabilidade por irregularidade de que tenha ciência. Ou seja, o 

administrador, vez que não representa interesses próprios, tem a obrigação legal de buscar o 

interesse coletivo, e como tal, ele não pode dispor de um direito que não é dele, e sim, da 

coletividade.  

Maria Sylvia explica que a autoridade não pode renunciar ao exercício de 

competências que lhe foram dadas por lei, são poderes que ela não pode deixar de exercer, sob 

pena de responder por esta omissão. Pois cada vez que se omite em suas competências, é o 

interesse público que está sendo prejudicado47. 

Portanto, se houver lei que imponha ao Estado o dever de promover providenciar a 

prestação de um serviço público, não importa que seja direta ou indiretamente, ele está obrigado 

ao cumprimento deste dever, na exata forma como a lei tenha determinado. 

Tratando do princípio da obrigatoriedade, Dinorá Adelaide Musetti Grotti48 percebe 

que ele demonstra um duplo caráter, posto que atribui ao responsável pelo serviço o dever de 

prestá-lo obrigatoriamente a todos os indivíduos que o necessitarem e também atribui ao 

usuário o direito de reivindicar a sua efetiva execução. 

Portanto,  estando um serviço público definido por lei, e sendo dever do Estado prestá-

lo, não existe margem para apreciação discricionária a respeito da conveniência ou não do 

serviço, ele deve ser prestado, pois a Administração Pública está vinculada ao cumprimento 

restrito dos termos da lei, e a obrigatoriedade do desempenho da atividade pública, conceito 

fundamentalmente associado ao princípio da continuidade, é um princípio que se coloca como 

projeção dos princípios da indisponibilidade do interesse público, da obrigatoriedade e da 

legalidade. 

                                                           
46 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno, 21ª ed. 2018, p. 128-129. 
47 PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 31ª ed. Ver. Atual e ampl. Rio de Janeiro. Forense. 

2018, p. 93-94. 
48 GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. O Serviço Público e a Constituição Brasileira de 1988, p. 312. 
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Cabe destacar, novamente, que os princípios podem ser ponderados e relativizados. 

Isso fica demonstrado a seguir com a ementa do RE 253885 MG49 

 

Poder Público. Transação. Validade. Em regra, os bens e o interesse público são 

indisponíveis, porque pertencem à coletividade. É, por isso, o Administrador, mero 

gestor da coisa pública, não tem disponibilidade sobre os interesses confiados à sua 

guarda e realização. Todavia, há casos em que o princípio da indisponibilidade do 

interesse público deve ser atenuado, mormente quando se tem em vista que a solução 

adotada pela Administração é a que melhor atenderá à ultimação deste interesse. 

Assim, tendo o acórdão recorrido concluído pela não onerosidade do acordo 

celebrado, decidir de forma diversa implicaria o reexame da matéria fático-probatória, 

o que é vedado nesta instância recursal (Súm. 279/STF). Recurso extraordinário não 

conhecido.  

 

Como se pode depreender da ementa, o Supremo Tribunal Federal relativizou o 

princípio da indisponibilidade do interesse público em favor do princípio da razoabilidade, 

moralidade e da eficiência 

 

2.1.3 Os princípios da legalidade e da eficiência 

 

O princípio da legalidade é base para o Estado Democrático de Direito e atua como 

proteção do cidadão contra eventuais excessos do Poder Público. O artigo 5º, II, da Constituição 

define que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. 

Assim, a lei é constituída como limite para a atuação do poder público, de modo que o 

administrador só pode agir dentro do limite autorizado pelas normas, como forma de garantir 

a segurança jurídica dos cidadãos. 

De acordo com Celso Antônio Bandeira de Mello50, no Brasil, o princípio da 

legalidade significa que a Administração não pode fazer nada senão o que determina a lei, ao 

contrário dos particulares, que podem fazer tudo o que a lei não proíba. 

 O princípio da eficiência tem como objetivo destacar o conceito de que os agentes 

públicos devem atuar de modo racional e idôneo, utilizando todos os meios de que dispõe, de 

forma que atinja a satisfação dos interesses da coletividade, com o maior rendimento possível. 

Para Odete 51, a eficiência une-se à ideia de ação, para que se produza resultado de forma rápida 

e precisa, e que associado à Administração Pública “o princípio da eficiência determina que a 

Administração deve agir, de modo rápido e preciso, para produzir resultados que satisfaçam as 

                                                           
49 STF - RE: 253885 MG , Relator: ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 04/06/2002, Primeira Turma, Data de 

Publicação: DJ 21-06-2002 PP-00118 EMENTA VOL-02074-04 PP-00796 
50 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 27ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 

p. 105. 
51 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 21ª ed. Belo Horizonte: Fórum. 2018. p. 127. 
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necessidades da população”. A eficiência confronta-se com a lentidão, a omissão, o descaso e 

a negligência, que costumam afetar a Administração Pública brasileira. 

 

2.1.4 Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade  

 

O princípio da razoabilidade é uma tentativa de impor restrições à discricionariedade 

administrativa, aumentando o ângulo de apreciação do ato administrativo pelo Poder Judiciário. 

Tendo em vista que será ilegítima, mesmo que não ultrapasse norma concreta e expressa, a 

decisão discricionária que seja não razoável. Os atos devem ser compatíveis, adequáveis e 

proporcionais, que atendam a sua finalidade pública específica. 

O princípio da proporcionalidade aparece como um fundamento que impõe à 

Administração Pública a busca pelo equilíbrio exigido entre interesses conflitantes: as 

prerrogativas da Administração versus o direito dos administrados. Busca essa que perpassa 

por três aspectos, a adequação (nexo de pertinência), a necessidade e a proporcionalidade (entre 

o resultado desejado e a medida tomada). Dessa forma, a proporcionalidade norteará a direção 

a ser seguida pelo administrador, com o objetivo de efetivar os seus interesses, causando o 

menor dano possível. 

Assim, o princípio da proporcionalidade deve buscar sempre o equilíbrio, 

principalmente quando estiver unido com o princípio da preponderância do interesse público 

sobre o privado, de forma a minimizar os sacrifícios.  

 

2.2 Princípios norteadores do serviço público 

 

Celso Antônio Bandeira de Mello destaca que no serviço público “a figura estelar não 

é seu titular nem o prestador dele, mas o usuário. Com efeito, é em função dele, para ele, em 

seu proveito e interesse que o serviço existe”52, por isso a Constituição traz diversos princípios 

para a garantia do efetivo exercício desse direito. Um dos mais importantes é o princípio da 

continuidade. 

Alguns princípios não precisam de análises exaustivas para o desenvolvimento do 

presente trabalho, na medida em que não tem uma relação direta com a base da argumentação 

que se pretende aqui defender, mas possuem importância para os serviços públicos em geral. 

                                                           
52 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 27ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 

p. 677. 
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Por esse motivo, serão analisados com maior brevidade. Para Celso Antônio Celso Antônio 

Bandeira de Mello53, são os princípios: da universalidade, da impessoalidade, da 

adaptabilidade, da transparência, da motivação e da modicidade. E uma brevíssima análise 

sobre eles será feita, com base nos ensinamentos do doutrinador.  

Pelo princípio da universalidade, o serviço deve ser aberto a toda a generalidade de 

usuários, sem distinção. Compreende-se como uma manifestação do princípio da igualdade, ou 

seja, a possibilidade de que o serviço possa ser usado e exigido por todos. 

Pelo princípio da impessoalidade, não deve haver, principalmente no serviço público, 

discriminação entre usuários. 

O princípio da adaptabilidade determina que os serviços públicos, dentro da 

possibilidade econômica do Poder Público, devem ser atualizados, conforme artigo 6, §2º54 da 

Lei 8.987/95. 

O princípio da transparência determina que seja feita a liberação mais ampla possível, 

ao público em geral, das informações concernentes ao serviço e à sua prestação. 

O dever de fundamentar com amplitude as decisões atinentes ao serviço, é devido ao 

princípio da motivação. 

Seria incoerente se o Estado determinasse a importância de um serviço público, que é 

importante para o conjunto de membros, e, ao mesmo tempo, cobrasse uma quantia que 

onerasse excessivamente o usuário, ou pior do que isso, que o marginalizasse, para evitar isso, 

existe o princípio da modicidade. Num país como o Brasil, onde a maior parte da população 

vive num estágio de pobreza, é importante que o serviço público seja remunerado por baixos 

valores, para servir à sua função jurídica. 

Outro princípio que pode ser encontrado no artigo 6º, § 1º da Lei nº 8.987/95 é o da 

regularidade. André Saddy55 define a regularidade como a obrigação que o operador tem de 

executar o serviço vinculado a uma prestação devida de acordo com as normas, regras e 

condições preestabelecidas para esse fim, ou que sejam aplicadas na medida em que sejam 

disponibilizados os serviços. Ou seja, significa que o serviço público deve ser prestado de 

                                                           
53 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 27ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 

p. 678-679. 
54 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. 
55 SADDY, André. Formas de atuação e intervenção do estado brasileiro na economia. 3ª ed. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2018, p. 150-151. 
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conforme com as condições estabelecidas pelo Poder Público, como sendo necessárias ao pleno 

atendimento das necessidades do usuário. Está relacionado com a manutenção da qualidade do 

serviço, sendo aquele que deve ser feito sem apresentar variação apreciável das características 

técnicas de sua prestação. 

Agora que já foi demonstrado que ao Estado cumpre a prestação e execução dos 

serviços públicos, de acordo com todos os princípios aqui colocados cumpre analisar o princípio 

da continuidade. 

 

2.3 O princípio da continuidade do serviço público 

 

Apesar da doutrina não ser unânime em relação ao conceito de serviço público, suas 

características e nem sua classificação, ela é praticamente unânime56 em um ponto: definir que 

o princípio da continuidade rege o serviço público. 

De acordo com Celso Antônio Celso Antônio Bandeira de Mello57, o princípio da 

continuidade é um subprincípio que deriva da obrigatoriedade do desempenho da atividade 

administrativa, e esta, por sua vez, descende do princípio fundamental da indisponibilidade, 

para a Administração Pública, dos interesses públicos. Celso Antônio Bandeira de Mello 

considera que uma vez que a Administração é curadora de alguns interesses que a lei define 

como públicos e sua defesa e prosseguimento são obrigatórios para ela, um verdadeiro dever. 

Tanto no princípio da continuidade quanto no princípio da supremacia do interesse público 

sobre o particular, busca-se que a coletividade não seja prejudicada em razão de um eventual 

realce de interesses particulares. 

José dos Santos Carvalho Filho58 entende que “Não é dispensável, porém, acentuar 

que a continuidade dos serviços públicos está intimamente ligada ao princípio da eficiência, 

hoje expressamente mencionado no art. 37, caput, da CF”, pois um dos aspectos da qualidade 

dos serviços públicos é que não sofram descontinuidade, de forma a prejudicar o usuário. 

                                                           
56 Citam-se alguns exemplos, tendo em vista a impossibilidade de citar todos os autores que consideram o princípio 

da continuidade um dos corolários do serviço público: PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 

31ª ed. rev. atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense. 2018, p. 97; CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de 

Direito Administrativo. 30ª ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Atlas. 2016, p. 37; MEDAUAR, Odete. Direito 

Administrativo Moderno. 21ª ed. Belo Horizonte: Fórum. 2018, p. 129; MELLO, Celso Antônio Bandeira de. 

Curso de Direito Administrativo. 27ª ed. São Paulo: Malheiros Editores. 2010, p. 81; JUSTEN FILHO, Marçal. 

Curso de Direito Administrativo. 12ª ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2016, p. 

563. GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. O Serviço público e a Constituição Brasileira de 1988. São Paulo: 

Malheiros. 2003, p. 261 
57 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 27ª ed. São Paulo: Malheiros Editores. 

2010, p. 81 
58CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 30ª ed. rev., atual e ampl. São Paulo: 

Atlas. 2016, p. 37-38 
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André Saddy59 explica que os deveres de continuidade são aqueles que tem como 

objetivo permitir aos usuários dos serviços públicos a sua fruição de forma ininterrupta, sem 

paralisações injustificadas e em condições adequadas de uso, regularidade, segurança e 

qualidade. Para ele não configuraria descontinuidade a suspensão o atraso isolado ou 

circunstancial, que fossem ditados por eventos cuja ocorrência não fossem de responsabilidade 

direta ou indireta do operador e nem por aqueles ditados por razões de força maior.  

Odete Medauar60, define que de acordo com este princípio, as atividades da 

Administração devem ser ininterruptas, para que não seja prejudicado o atendimento do 

interesse da coletividade. A escritora comenta também que durante muito tempo foi este 

princípio que justificou a proibição da greve dos servidores públicos. Há algum tempo, tal 

direito já é reconhecido, inclusive, a própria Constituição de 1988 já trazia previsão em seu 

artigo 37, VII, dependendo apenas de lei que regulamentasse o direito à greve. 

Dinorá Adelaide Musetti Grotti61 define que o princípio da continuidade deriva do seu 

caráter essencial, da sua indispensabilidade e do interesse geral que o serviço satisfaz.  

Faz-se necessário analisar o que significa a continuidade. O princípio obriga o Estado, 

ou a quem o estiver representando, a prestar ao usuário o serviço toda vez que este for preciso. 

Nota-se, então, que não é permanente o dever de continuar prestando o serviço. A natureza do 

serviço público e a necessidade à qual satisfaz é que determinarão a sua frequência. 

Por óbvio alguns serviços devem ser permanentes para que sejam prestados de forma 

adequada, estando à disposição do usuário quando houver necessidade, como por exemplo, os 

serviços hospitalares, combate a incêndios, distribuição de gás, água e energia.  Por seu turno, 

existem outros serviços que não precisam estar disponíveis vinte e quatro horas para os 

usuários, devido a sua natureza, sem que isso comprometa a sua qualidade, como, por exemplo, 

os serviços postais, museus, bibliotecas, escolas. 

Desse mesmo modo, entende a escritora Dinorá Adelaide, que entende que o princípio 

da continuidade não implica em todas as hipóteses, na continuidade física do serviço, posto que 

ela deve ser prestada cada vez que a necessidade a ser satisfeita se apresente. E a necessidade 

pode ser absoluta (uma necessidade que seja permanente) ou contínua, ou potencialmente 

contínua, que exija uma prestação cronologicamente ininterrupta; ou relativa (necessidades que 

                                                           
59 SADDY, André. Formas de atuação e intervenção do estado brasileiro na economia. 3ª ed. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2018, p. 172. 
60 Ibidem, p. 129 
61 GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. O Serviço público e a Constituição Brasileira de 1988. São Paulo: 

Malheiros. 2003, p. 261 
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sejam intermitentes) pois a necessidade pública solicita, aconselha ou possibilita a prestação 

periódica.  

Apesar do Código de Defesa do Consumidor traz consigo a obrigatoriedade do 

fornecimento contínuo dos serviços essenciais62, porém, o referido Código não define o que 

são – ou quais são – esses serviços. 

Dinorá Adelaide Musseti Grotti citando Antônio Herman de Vasconcellos e 

Benjamin63 diz que este considera que essencialidade deva significar “todo serviço 

indispensável à vida em comunidade, ou melhor, em uma sociedade de consumo”, sendo um 

conceito mutável, variando conforme a evolução da sociedade. 

Com a finalidade de regulamentar o exercício de greve e cumprindo com o 

determinado pelo parágrafo primeiro do artigo 9º da Constituição Federal64, a Lei nº 7.783/89 

define os serviços que serão considerados essenciais, dispondo sobre o atendimento das 

necessidades inadiáveis da coletividade, definindo também esse conceito65 e estabelecendo o 

prazo para comunicação da decisão de greve aos empregadores e aos usuários66. Portanto, são 

considerados como essenciais para a Lei de Greve  

 

Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais: 

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

gás e combustíveis; 

II - assistência médica e hospitalar; 

III - distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos; 

IV - funerários; 

V - transporte coletivo; 

VI - captação e tratamento de esgoto e lixo; 

VII - telecomunicações; 

VIII - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais 

nucleares; 

IX - processamento de dados ligados a serviços essenciais; 

X - controle de tráfego aéreo; 

XI compensação bancária. 

                                                           
62 Art. 22. 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. 
63 Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin apud GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. O Serviço público e a 

Constituição Brasileira de 1988. São Paulo: Malheiros. 2003, p. 262 
64 Art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-

lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. 

 § 1º A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis 

da comunidade.  
65 Art. 11. Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam 

obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento 

das necessidades inadiáveis da comunidade. 

Parágrafo único. São necessidades inadiáveis, da comunidade aquelas que, não atendidas, coloquem em perigo 

iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. 
66 Art. 13 Na greve, em serviços ou atividades essenciais, ficam as entidades sindicais ou os trabalhadores, 

conforme o caso, obrigados a comunicar a decisão aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de 

72 (setenta e duas) horas da paralisação.  
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XII - atividades médico-periciais relacionadas com o regime geral de previdência 

social e a assistência social;     (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) 

XIII - atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do impedimento 

físico, mental, intelectual ou sensorial da pessoa com deficiência, por meio da 

integração de equipes multiprofissionais e interdisciplinares, para fins de 

reconhecimento de direitos previstos em lei, em especial na Lei nº 13.146, de 6 de 

julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência); e      (Incluído pela Lei nº 13.846, 

de 2019) 

XIV - outras prestações médico-periciais da carreira de Perito Médico Federal 

indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da 

comunidade.     (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) 

 

É válido ressaltar que nem todos os itens acima enunciados são serviços públicos, 

como, por exemplo, os serviços funerários e as atividades de compensação bancária.   

Como todo e qualquer princípio, é indiscutível que a continuidade dos serviços 

públicos não pode ter caráter absoluto, embora deva consistir na regra geral. Existem certas 

situações específicas que excepcionam o princípio.  

 

2.3.1 A diferença entre o princípio da regularidade e da continuidade 

 

Os autores não trabalham exaustivamente a diferenciação entre o conceito de 

regularidade e continuidade. Faltam na doutrina uma análise mais profunda para que tais 

princípios possam ser desvinculados e melhor utilizados.  

Pode-se inferir pelos conceitos aqui trabalhados que a regularidade está relacionada 

com a manutenção da qualidade do serviço, sendo aquele que deve ser feito sem apresentar 

variação apreciável das características técnicas de sua prestação. Já o princípio da continuidade 

tem a ver com a não interrupção do serviço, ele não deve ser extinto, tem de ser perene. 

Assim, feita a diferenciação, serão analisadas a hipóteses de interrupção. 

 

Capitulo III- As hipóteses de interrupção dos serviços públicos e sua repercussão  

3.1 Causas de interrupção da prestação do serviço público 

 

A doutrina e a jurisprudência apesentam alguns casos de motivos legítimos para a 

interrupção da prestação do serviço público, como, por exemplo: por inadimplência do usuário, 

desde que previamente notificado; por razões de ordem técnica; por razões de segurança das 

instalações. 

Elas apresentam também alguns casos de motivos ilegítimos, como: inadimplência do 

usuário sem considerar o interesse coletivo; inadimplência do usuário por violar o direito à vida, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13846.htm#art34
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13846.htm#art34
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13846.htm#art34
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13846.htm#art34
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à saúde e a dignidade humana; por débito irrisório; por débito decorrente de irregularidade no 

hidrômetro ou medidor de energia elétrica aferida unilateralmente pelo prestador de serviço 

público; por débito de usuário anterior. 

Na visão de Hely Lopes Meirelles67  

 

O não pagamento desses serviços por parte do usuário tem suscitado hesitações da 

jurisprudência sobre a legitimidade da suspensão de seu fornecimento. Há que 

distinguir entre o serviço obrigatório e o facultativo. Naquele, a suspensão do 

fornecimento é ilegal, pois, se a Administração o considera essencial, impondo-o 

coercitivamente ao usuário (como é a ligação domiciliar à rede de esgoto e da água e 

a limpeza urbana), não pode suprimi-lo por falta de pagamento; neste, é legítima, 

porque, sendo livre sua fruição, entende-se não essencial, e, portanto, suprimível 

quando o usuário deixar de remunerá-lo, sendo, entretanto, indispensável aviso 

prévio. Ocorre, ainda, que, se o serviço é obrigatório, sua remuneração é por taxa 

(tributo), e não por tarifa (preço), e a falta de pagamento de tributo não autoriza outras 

sanções além de sua cobrança executiva com os gravames legais (correção monetária, 

multa, juros, despesas judiciais). 

 

Portanto, é necessário analisar as repercussões trazidas ao Direito Administrativo 

Brasileiro pela interrupção da continuidade dos serviços públicos. 

 

3.1.1 Hipóteses legais para a interrupção 

 

 Serão analisadas primeiramente as causas de interrupções consideradas como válidas 

pela doutrina, legislação ou jurisprudência. 

3.1.1.1 A exceptio non adimpleti contractus68 

 

A exceção de contrato não cumprido é uma regra contida no artigo 476 do Código 

Civil que prevê o seguinte “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de 

cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”, isso significa que uma parte 

contratante não pode exigir da outra o cumprimento de sua obrigação sem que ela mesma tenha 

cumprido a sua. Esse princípio tem como essência o justo equilíbrio das partes, em razão da 

equidade, no cumprimento do contrato, sendo entendida como uma aplicação do princípio da 

boa-fé.  

Este princípio ocorre em contratos bilaterais onde o fundamento é a interdependência 

recíproca das obrigações dos contratantes, em que estes possuem direitos e deveres. 

                                                           
67 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 43ª ed. São Paulo: Malheiros. 2018, p. 433 
68 Exceção de contrato não cumprido 
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Considerando a situação dos contratos das concessionárias que prestam serviços 

públicos à Administração Pública, o artigo 39 da Lei de Concessões e Permissões do serviço 

público nº 8.987/95 estabelece que “o contrato de concessão poderá ser rescindido por iniciativa 

da concessionária, no caso de descumprimento das normas contratuais pelo poder concedente, 

mediante ação judicial especialmente intentada para esse fim”, mas no seu parágrafo único, ele 

determina “Na hipótese prevista no caput deste artigo, os serviços prestados pela concessionária 

não poderão ser interrompidos ou paralisados, até a decisão judicial transitada em julgado”, ou 

seja, de acordo com a lei, mesmo que a Administração Pública não cumpra o seu dever, a 

concessionária não pode simplesmente parar de prestar o serviço, ela deve aguardar o trânsito 

em julgado da ação para que possa parar de prestá-lo.  

Marçal Justen Filho69 comenta sobre a concessão dos serviços públicos que o Estado 

tem o dever de pagar. Ele destaca que como regra geral, a concessão minimiza o cabimento de 

prestações financeiras por parte do Estado à concessionária. Mas existem exceções, e nesses 

casos, os valores financeiros deverão, de forma obrigatória, ser transferidos no modo e no 

tempo compactuados ao concessionário. 

De acordo com José dos Santos Carvalho Filho70, a doutrina clássica vinha entendendo 

que tal artifício não poderia beneficiar o particular que contratasse com a Administração 

Pública quando esta, exigindo o cumprimento, não cumpria a sua própria obrigação do contrato. 

E justificavam isso explicando que o interesse do particular era menos importante que o 

princípio da continuidade do serviço público, pois este último era no interesse da coletividade. 

Atualmente, tal entendimento vem sendo questionado pois proporcionava injustiças 

contra os particulares. José dos Santos Carvalho Filho71 entende que a Lei de Licitações (Lei 

nº 8.666/93), nos seus artigos 78 e 79, relativizou o privilégio da inoponibilidade da exceptio 

non adimpleti contractus, pois tais artigos dispõem que é causa para a rescisão contratual 

culposa o “atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração 

decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, 

salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra” e 

estabelece que desse modo o particular tem o direito de optar pela suspensão do cumprimento 

da obrigação ou pela indenização pelos prejuízos causados pela rescisão. 

                                                           
69 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 12ª ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais. 2016, p. 623 
70 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 30ª ed. rev., atual e ampl. São Paulo: 

Atlas. 2016, p. 204-205 
71 Idem 
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Marçal Justen Filho72 entende que “se a manutenção do serviço, em face do 

inadimplemento do poder concedente, for hábil a acarretar o desaparecimento do 

concessionário ou o sacrifício de interesses fundamentais, não incidirá o parágrafo único do 

art. 39”, e conclui “não se extrai do parágrafo único do art. 39 uma autorização para o Estado 

manter indefinidamente o seu inadimplemento, constrangendo o concessionário a continuar a 

prestar serviços. Isso seria a mais completa consagração do arbítrio”. 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro73 entende que, em regra, os interesses das partes são 

diferentes, e em determinadas situações, deve prevalecer o interesse público, que incumbe, a 

princípio, à Administração Pública, sendo assim, o particular deve dar continuidade ao serviço 

em regra, evitando paralisar a execução do contrato, tendo em vista que é prerrogativa apenas 

da Administração a rescisão unilateral. E completa explicando que “o que o particular pode, e 

deve fazer, até mesmo para acautelar seus interesses, é pleitear a rescisão administrativa ou 

judicialmente, aguardando que ela seja deferida”. 

Para a doutrinadora, existe uma exceção para esta regra, que seria pela aplicação da 

teoria do fato da Administração, pois quando a conduta desta tornar impossível a execução do 

contrato ou causasse ao contratado um desequilíbrio econômico extraordinário, “que não seria 

razoável exigir que suportasse, pela desproporção entre esse sacrifício e o interesse público a 

atingir pela execução do contrato”74.  

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está de acordo com a utilização da 

exceptio non adimpleti contractus quando a Administração Pública incidir em atrasos no 

pagamento que sejam superiores a noventa dias, conforme a Lei de Licitações, podendo o 

particular suspender a prestação dos serviços sem a tutela jurisdicional para isso como pode-se 

perceber no seguinte Agravo de Instrumento75  

 

CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO - 1NADIMPLEMENTO DO PODER 

CONCEDENTE - INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 9º, PARÁG. ÚNICO, DA LEI N° 

8.987/95 - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONCEDER EM 

PARTE A LIMINAR. 

 "Se o Poder Público concedente não vem há muito cumprindo o contrato de 

concessão, estando inadimplente quanto aos repasses dos valores da tarifa ao 

concessionário, configura-se circunstância a justificar a interrupção da prestação do 

serviço, pois inviabilizada a sua continuidade, afastando-se, nesse caso, a incidência 

                                                           
72 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 12ª ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais. 2016, p.638 
73 PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 31ª ed. rev. atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense. 

2018, p. 317-318. 
74 Idem 
75 TJSP, Agravo de Instrumento nº 299.799-5/0-00, Quarta Câmara de Direito Público, Relator: Desembargador 

Thales do Amaral, j. 24.11.2005. 
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do art. 9º, parág. único, da Lei n" 8.987/95, que exige, para tal fim, o trânsito em 

julgado". 

[...] 

Ante o exposto, pelo meu voto, (a) dou provimento parcial ao agravo para conceder 

parcialmente a medida liminar, a fim de suspender a execução do contrato de 

concessão celebrado entre as partes, assumindo os agravados o serviço concedido, 

bem como para que se proceda à perícia requerida no item 20, "d", da inicial da 

cautelar; (b) dou por prejudicado o agravo regimental. 

 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) também está de acordo, como se pode inferir 

abaixo 

 

ADMINISTRATIVO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – 

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A PACIENTES, ACOMPANHANTES E 

SERVIDORES DE HOSPITAIS PÚBLICOS – ATRASO NO PAGAMENTO POR 

MAIS DE 90 DIAS – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – ART. 78, 

XV, DA LEI 8.666/93 – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO – 

DESNECESSIDADE DE PROVIMENTO JUDICIAL – ANÁLISE DE OFENSA A 

DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL: DESCABIMENTO – INFRINGÊNCIA AO 

ART. 535 DO CPC – FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE – SÚMULA 284/STF – 

VIOLAÇÃO DOS ARTS. 126, 131, 165 E 458, II, DO CPC: INEXISTÊNCIA. [...] 

 

 

4. Com o advento da Lei 8.666/93, não tem mais sentido a discussão doutrinária sobre 

o cabimento ou não da inoponibilidade da exceptio non adimpleti contractus contra a 

Administração, ante o teor do art. 78, XV, do referido diploma legal. Por isso, 

despicienda a análise da questão sob o prisma do princípio da continuidade do serviço 

público. 5. Se a Administração Pública deixou de efetuar os pagamentos devidos por 

mais de 90 (noventa) dias, pode o contratado, licitamente, suspender a execução do 

contrato, sendo desnecessária, nessa hipótese, a tutela jurisdicional porque o art. 78, 

XV, da Lei 8.666/93 lhe garante tal direito. 6. Recurso especial conhecido em parte 

e, nessa parte, provido76. 

 

 

 Conclui-se então que a não aplicação do instituto da exceptio non adimpleti 

contractus contra a Administração Pública está relativizada pela lei, jurisprudência e doutrina. 

Ou seja, está mitigada a sua aplicação nos Contratos Administrativos, desde que a 

Administração dê causa primeiro, com o atraso dos pagamentos por prazo superior a noventa 

dias, possibilitando, assim, a eficácia jurídica da sua aplicação. 

Entretanto, José dos Santos Carvalho Filho77 entende que, por precaução, o particular 

deve recorrer ao Judiciário para que seja aplicado o instituto da exceção do contrato não 

cumprido, diante dos atrasos nos pagamentos maiores do que noventa dias, eliminando, assim, 

quaisquer riscos em virtude das consequências contratuais que poderiam ser impostas pela 

                                                           
76 REsp 910.802/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/06/2008, DJe 

06/08/2008 
77 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 30ª ed. rev., atual e ampl. São Paulo: 

Atlas. 2016, p. 204-205. 
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Administração em face ao não cumprimento, evitando, portanto, que a Administração se 

beneficie com sua própria torpeza. 

 

3.1.1.2 Inadimplência do usuário 

 

 A Lei nº 8.987/95 (Lei de Concessões e Permissões) trouxe, expressamente em sua 

normativa, esta possibilidade. No artigo 6º, §3º, inciso II determina “Não se caracteriza como 

descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, 

quando:[...] II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade”, assim 

sendo, a interrupção está condicionada ao inadimplemento, ao aviso prévio e ao interesse da 

coletividade. De modo que devem ser analisados sob a ótica dos princípios da razoabilidade e 

da proporcionalidade para efetivar a interrupção do serviço. 

Celso Antônio Celso Antônio Bandeira de Mello pondera sobre este assunto que  

 

É verdade que o art. 6º, § 3% II, da lei de concessões, estabelece que não se caracteriza 

como descontinuidade do serviço a sua interrupção, mediante prévio aviso “por 

inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade”. A cautela 

existente na parte final deste versículo, leva a entender que algumas interrupções do 

serviço por inadimplência do usuário seriam inadmissíveis. Pense-se no caso de 

hospitais ou de estabelecimentos carcerários, ainda que o serviço de água ou de luz, 

por exemplo, estiverem sendo prestados por concessionário. De toda sorte, o problema 

das interrupções de serviço, segundo entendemos, não pode ser devida mente 

equacionado tão só ao lume da legislação ordinária. É que o serviço público, como 

evidente dever do Estado, é contemplado na própria Constituição. Está-se, pois, em 

face de matéria constitucional e que envolve direitos básicos da cidadania e da própria 

dignidade da pessoa humana. 

[...] 

Em nosso entender, tratando-se de serviço de uma essencialidade extrema, como é o 

caso da água, de notória relevância para a saúde pública, ou mesmo de grande 

importância para a normalidade da vida atual, como os de eletricidade, nem o Poder 

Público ou o concessionário poderão cortá-los, se o usuário demonstrar insuficiência 

de recursos para o pagamento das contas mensais. Em tal caso, sua cobrança terá de 

ser feita judicialmente e só, aí, uma vez sopesadas as circunstâncias pelo juiz, é que 

caberá ou não o corte a ser decidido nesta esfera. 

 

Mas o Superior Tribunal de Justiça vem julgando com o entendimento feito através da leitura 

da Lei de Concessões e Permissões, como pode-se perceber 

 
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO 

DO ART. 535 DO CPC. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CORTE. USUÁRIO 

INADIMPLENTE. POSSIBILIDADE, APÓS PRÉVIO AVISO.  

1. Na espécie, o Tribunal de origem, ao dar parcial provimento à apelação interposta 

pela ora recorrida, entendeu que não há falar em dano moral na hipótese em que a 

suspensão do fornecimento de água se deu de forma legítima, isto é, em decorrência 

da inadimplência da usuária, com prévio aviso da concessionária.  

2. O acórdão recorrido adotou tese em conformidade com a jurisprudência pacífica 

desta Corte, a qual entende ser devido o corte no fornecimento de água após prévio 

aviso, ante a inadimplência do usuário.  
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3. Agravo regimental não provido. 78 

 

E o Tribunal de Justiça de Santa Catarina no mesmo sentido 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MORAIS - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL - USUÁRIO INADIMPLENTE - CORTE NO 

FORNECIMENTO DE ÁGUA APÓS NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA 

DO DEVER DE INDENIZAR - RECURSO DESPROVIDO. Verificada a 

inadimplência do consumidor quanto ao pagamento da fatura, está autorizada a 

concessionária prestadora de serviço público, após prévio aviso, a suspender o 

fornecimento de água. Demonstrada a inexistência de ato ilícito, em virtude do 

exercício regular do direito por parte da concessionária, descaracterizada se acha a 

configuração do dano moral.79 

 

Portanto, como pode-se ver, é considerada lícita a interrupção quando há a 

inadimplência e o usuário não efetua a regularização mesmo havendo a notificação prévia. 

 

3.1.1.3 Razões de ordem técnica ou de segurança da instalação 

 

No mesmo artigo 6º, §3º Lei nº 8.987/95, mas agora em seu inciso primeiro, está a 

segunda hipótese que a lei traz expressamente como causa de interrupção, “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”, essa 

hipótese se justifica tendo em vista o objetivo geral, que é a melhoria da qualidade, da garantia 

da própria continuidade do serviço e da preservação da segurança da coletividade e dos 

prestadores. 

Desse modo, decidiu o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

APELAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO 

DE SERVIÇO POR MOTIVOS TÉCNICOS. BREVIDADE DO EVENTO.  

1. O autor, sem absolutamente nenhum lastro probatório, alega indisponibilidade do 

serviço por seis horas. A concessionária reconhece apenas uma hora de interrupção, 

imputando-a a motivos técnicos decorrentes de descarga atmosférica sobre a rede de 

distribuição, e acostando aos autos relatório da Aneel que parece corroborar suas 

alegações.  

2. Sem contraprova ao menos indiciária, não se pode ignorar os dados divulgados 

pela própria agência reguladora do serviço público.  

3. Nos termos da Súmula nº 193 desta Corte, "breve interrupção de serviços essenciais 

de água, energia elétrica, telefone e gás por deficiência operacional não constitui dano 

moral".  

4. Desprovimento do recurso. Improcedência do pedido.80 

 

                                                           
78 STJ - AgRg no AREsp: 364470 RJ 2013/0208308-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

Data de Julgamento: 24/09/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2013 
79 TJ-SC - AC: 623249 SC 2010.062324-9, Relator: Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 19/08/2011, 

Terceira Câmara de Direito Público.  
80 TJ-RJ - APL: 21791132620118190021 RIO DE JANEIRO DUQUE DE CAXIAS 3 VARA CIVEL, Relator: 

MARCOS ALCINO DE AZEVEDO TORRES, Data de Julgamento: 20/09/2017, VIGÉSIMA SÉTIMA 

CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 25/09/2017 
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De forma semelhante, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, na Apelação Cível 

decidiu o seguinte 
 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RESOLUÇÃO 414/2010. INTERRUPÇÃO POR MOTIVOS DE ORDEM 

TÉCNICA. RISCO À SEGURANÇA DO CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE 

DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS 

PÚBLICOS, DIANTE DE SITUAÇÃO DE RISCO, ESTÁ AUTORIZADA A 

SUSPENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES, O QUE 

RESTOU VERIFICADO NO CASO EM APREÇO, JUSTIFICANDO A 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO SEM PRÉVIO AVISO. INTELIGÊNCIA DO 

ART. 170 DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. 81 

 

Sobre a forma de aviso prévio, o Superior Tribunal de Justiça aceita o aviso por meio 

de emissoras de rádio como um meio válido para tal fim, entendendo que a Lei de Concessões 

e Permissões (Lei nº 8.987/95) não especificou o modo como seria feita a notificação dos 

usuários. Como pode se verificar da seguinte emenda 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. 

FORNECIMENTO. INTERRUPÇÃO POR RAZÕES DE ORDEM TÉCNICA. 

COMUNICAÇÃO POR ESTAÇÕES DE RÁDIO. AVISO PRÉVIO. EXIGÊNCIA 

LEGAL. ATENDIMENTO. 

1.  O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no 

CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser 

exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as 

interpretações dadas até então pela jurisprudência   do   Superior   Tribunal   de Justiça" 

(Enunciado Administrativo n. 2). 

2.  O Superior Tribunal de Justiça considera legítima a interrupção do fornecimento 

de energia elétrica por razões de ordem técnica, de segurança das instalações, ou 

ainda, em virtude do inadimplemento do usuário, quando houver o devido aviso 

prévio pela concessionária sobre o possível corte no fornecimento do serviço. 

3. Caso em que a divulgação da suspensão do serviço por meio de três estações de 

rádio, dias antes da interrupção, satisfaz a exigência de "aviso prévio" encartado no 

art. 6º, § 3º, da Lei 8.987/1995 e, por conseguinte, desnatura a indenização por dano 

extrapatrimonial reconhecida no aresto recorrido. 

4. Recurso especial provido.82 

 

3.1.1.4 Quando inadimplente pessoa jurídica de direito público, desde que precedido de 

notificação e a interrupção não atinja as unidades prestadoras de serviços indispensáveis 

à população 

 

A Jurisprudência brasileira vem aceitando, mesmo quando o usuário inadimplente é 

pessoa jurídica de direito público, desde que precedido de notificação e que a interrupção não 

                                                           
81 TJ-RS - AC: 70078678091 RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Data de Julgamento: 19/09/2018, Vigésima 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/09/2018 
82 STJ. Primeira Turma. RESP 1270339 / SC. Rel. Min. Gurgel de Faria. J. 15.12.2016. DJe. 17.02.2017 
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atinja as unidades prestadoras de serviços indispensáveis à população como uma hipótese válida 

para a interrupção da prestação do serviço público. 

No julgamento do Agravo Regimental da Suspensão de Segurança nº 1764/PB, o 

Superior Tribunal de Justiça entendeu que a interrupção era válida, pois só afetavam órgãos 

burocráticos 

SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE MEDIDA LIMINAR. CORTE DO 

FORNECIMENTO DE ÁGUA A ÓRGÃOS DE PREFEITURA MUNICIPAL, POR 

FALTA DE PAGAMENTO. Mesmo quando o consumidor é órgão público, 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, v.g., hospitais, postos de saúde, creches, escolas; caso em que só os órgãos 

burocráticos foram afetados pela medida. Agravo regimental provido.83 

 

Também o STJ decidiu em favor da concessionária prestadora de serviço público em 

detrimento da pessoa jurídica de direito público no Recurso Especial nº 1.247.468 - MG84 

 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INADIMPLEMENTO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO. 

POSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA.  

1. É lícito à concessionária interromper o fornecimento de energia elétrica se, após 

aviso prévio, o consumidor de energia elétrica permanecer inadimplente no 

pagamento da respectiva conta (Lei 8.987/95, art. 6º, § 3º, II). Precedentes.  

2. Nesse mesmo raciocínio, é patente que a divergência jurisprudencial suscitada não 

atende ao requisito da identidade fático-jurídica entre os acórdãos confrontados, uma 

vez que as peculiaridades do caso vertente não se encontram espelhadas nos 

paradigmas, os quais, a toda evidência, lastrearam-se em fatos, provas e circunstâncias 

distintas das constantes dos autos sob análise. 

 3. Recurso especial conhecido em parte e não provido. 

 

Assim, a jurisprudência converge com o definido em lei e considera lícitas as 

interrupções em caso de emergência e por razões de ordem técnica. 

 

3.1.1.5 Em caso de greve 

 

O direito à greve é garantido constitucionalmente pelo artigo 37, inciso VII, 

ressalvando as situações de serviços ou atividades essenciais, em relação às quais se exige o 

atendimento das necessidades que não possam ser adiadas da sociedade. O Supremo Tribunal 

Federal, em 2007, entendeu em alguns mandados de injunção que, após muitos anos aguardando 

a regulamentação do dispositivo para a greve no setor público, a lei da iniciativa privada poderia 

                                                           
83 AgRg na SS 1764/PB, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro ARI PARGENDLER, 

CORTE ESPECIAL, julgado em 27/11/2008, DJe 16/03/2009 
84 Recurso Especial nº 1.247.468 – MG. Rel. MINISTRO CASTRO MEIRA. J. 28.06.2011 
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ser utilizada no que não fosse contrário à natureza estatutária do vínculo dos servidores com o 

Estado, com alguns parâmetros a serem seguidos.  

De acordo com a Corte do Supremo Tribunal Federal, alguns critérios devem ser 

observados para que haja a legalidade do movimento grevista: a necessidade do movimento 

cientificar a Administração com antecedência mínima de 72 horas da paralisação, por meio  de 

comunicação formal; e a observância de que a paralisação deverá ser parcial, sendo assegurado 

o funcionamento dos serviços essenciais em cota mínima, para garantir a regular continuidade 

da prestação do serviço público. 

Neste caso, a interrupção será parcial, pois são ponderados o direito à greve e o 

princípio da continuidade, de forma a manter os direitos individuais e os direitos coletivos. 

Assim, o STF tem decidido da seguinte forma 

 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

INTERPOSIÇÃO EM 24.08.2018. DIREITO CONSTITUCIONAL DE GREVE. 

SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. EFICÁCIA IMEDIATA. APLICAÇÃO DA LEI 

FEDERAL 7.783/89. FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL. 

ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO. NEGAÇÃO DESTE DIREITO. NULIDADE 

DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRECEDENTES.  

1. O Tribunal de origem, ao assentar a “inexistência de direito de greve” dos 

substituídos, destoou da jurisprudência desta Corte que assegura a todos os servidores 

públicos civis a existência do aludido direito.  

2. Tal orientação permite apenas eventuais restrições ou limitações quanto ao seu 

exercício, a depender da essencialidade da atividade considerada, de modo que não 

inviabilize a fruição do direito constitucional de greve que possui eficácia imediata, a 

ser exercido por meio da aplicação da Lei Federal 7.783/89, até que sobrevenha lei 

específica para regulamentá-lo.  

3. Decretação de nulidade, no caso, do aresto da Corte a quo, a fim de que novo 

julgamento seja realizado.  

4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa 

prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.85 

 

O STF também, mesmo considerando a greve um direito legítimo, determinou que a 

administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do 

exercício do direito de greve pelos servidores públicos, tendo em vista a suspensão do vínculo 

funcional que dela decorre, sendo permitida a compensação em caso de acordo, para que não 

haja o desconto. Tal desconto, contudo, será incabível se ficar demonstrado que a greve foi 

provocada por conduta ilícita do Poder Público. Como fica demonstrado pela seguinte emenda 

 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR 

PÚBLICO CIVIL – DIREITO DE GREVE – DESCONTO NA REMUNERAÇÃO 

DOS DIAS PARADOS – LEGITIMIDADE – PARÂMETROS ESTABELECIDOS 

PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO, 

COM OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 

693.456/RJ – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA 

                                                           
85 RE 1104823 AgR / CE – Ceará. Relator(A):  Min. Edson Fachin. Órgão Julgador:  Segunda Turma. Julgamento:  

14.12.2018. Dje- 01.02.2019 
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PREVALECENTE NESTA SUPREMA CORTE – CONSEQUENTE 

INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS 

FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – RECURSO 

DE AGRAVO IMPROVIDO.86 

 

Portanto, após muito tempo de controvérsias, os servidores públicos por fim tiveram o 

seu direito à greve garantido pelo STF, mas para ser considerado legal, o movimento grevista 

deve seguir as regras pré-definidas. 

 

3.1.2 Hipóteses ilegítimas para a interrupção 

 

A Jurisprudência pátria tem entendido as seguintes hipóteses como ilegítimas para 

interrupção dos serviços públicos. 

 

3.1.2.1 Inadimplência do usuário sem considerar o interesse coletivo 

 

A jurisprudência entende que não é legítima a interrupção que não leve em conta o 

interesse coletivo, posto que esse é o fundamento de existência dos próprios serviços públicos. 

Como já dito, deve-se fazer uma ponderação. Se o corte de luz e de água, por exemplo, forem 

feitos em uma escola ou um hospital, o interesse coletivo será diretamente afetado, tendo em 

vista que os princípios da Dignidade da Pessoa Humana e da razoabilidade seriam feridos 

diretamente, ao pôr em risco a saúde e a educação dos indivíduos. 

 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA 

EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADES PÚBLICAS 

ESSENCIAIS, COMO SOEM SER HOSPITAIS; PRONTO-SOCORROS; 

ESCOLAS; CRECHES; FONTES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA; E SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA. 

INADIMPLÊNCIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. SERVIÇO PÚBLICO 

ESSENCIAL. 

 1. A suspensão do serviço de energia elétrica, por empresa concessionária, em razão 

de inadimplemento de unidades públicas essenciais - hospitais; pronto-socorros; 

escolas; creches; fontes de abastecimento d'água e iluminação pública; e serviços de 

segurança pública -, como forma de compelir o usuário ao pagamento de tarifa ou 

multa, despreza o interesse da coletividade.  

2. É que resta assente nesta Corte que: "O princípio da continuidade do serviço público 

assegurado pelo art. 22 do Código de Defesa do Consumidor deve ser obtemperado, 

ante a exegese do art. 6º, § 3º, II da Lei nº 8.987/95 que prevê a possibilidade de 

interrupção do fornecimento de energia elétrica quando, após aviso, permanecer 

inadimplente o usuário, considerado o interesse da coletividade. Precedentes de ambas 

as Turmas de Direito Público (...)" RESP 845.982/RJ. 3. Deveras, não se concebe a 

aplicação da legislação infraconstitucional, in casu, art. 6.º, § 3.º, II, da Lei 8.987/95, 

sem o crivo dos princípios constitucionais, dentre os quais sobressai o da dignidade 

                                                           
86 RMS 30939 AgR/DF- Distrito Federal. Ag.Reg. No Recurso Ord. Em Mandado De Segurança. Relator. Min. 

Celso De Mello. Órgão Julgador:  Segunda Turma. J. 17.08.2018. Dje. 10.09.2018 
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da pessoa humana, que é um dos fundamentos da República como previsto na 

Constituição Federal.  

4. In casu, o acórdão recorrido (RESP 845.982/RJ), de relatoria do Ministro Castro 

Meira, Segunda Turma, decidiu pela impossibilidade de interrupção no fornecimento 

de energia elétrica das unidades de ensino do Colégio Pedro II, autarquia federal que 

presta serviço educacional, situado na Cidade do Rio de Janeiro, consoante se infere 

do voto-condutor: "(...) Entretanto, in casu, a concessionária pretende interromper o 

fornecimento de energia elétrica das unidades de ensino do Colégio Pedro II, autarquia 

federal que presta serviço educacional a "aproximadamente quinze mil alunos". Ainda 

que a falta de pagamento pelos entes públicos deva ser repudiada, neste caso, a Corte 

regional que, ao tempo em que proibiu o corte da energia, também determinou que a 

verba seja afetada para o pagamento do valor devido, se for o caso, pela requisição de 

complementação orçamentária. Nas hipóteses em que o consumidor seja pessoa 

jurídica de direito público, prevalece nesta Turma a tese de que o corte de energia é 

possível, desde que não aconteça de forma indiscriminada, preservando-se as 

unidades públicas essenciais (...) Ressalto que a interrupção de fornecimento de 

energia elétrica de ente público somente é considerada ilegítima quando atinge 

necessidades inadiáveis da comunidade, entendidas essas - por analogia à Lei de 

Greve – como "aquelas que, não atendidas, coloquem em perigo iminente a 

sobrevivência, a saúde ou a segurança da população" (art. 11, parágrafo único, da Lei 

n.º 7.783/89), aí incluídos, hospitais, prontos-socorros, centros de saúde, escolas e 

creches (...)". O acórdão paradigma (RESP 619.610/RS), de relatoria do Ministro 

Francisco Falcão, Primeira Turma, examinando hipótese análoga, decidiu pela 

possibilidade de corte no fornecimento de energia elétrica, em razão de inadimplência, 

em se tratando de Estado-consumidor, mesmo no caso de prestação de serviços 

públicos essenciais, como a educação, verbis: "(...) Com efeito, ainda que se trate o 

consumidor de ente público, é cabível realizar-se o corte no fornecimento de energia 

elétrica, mesmo no caso de prestação de serviços públicos essenciais, como a 

educação, desde que antecedido de comunicação prévia por parte da empresa 

concessionária, a teor do art. 17 da Lei nº 9.427/96. Tal entendimento se justifica em 

atendimento aos interesses da coletividade, na medida em que outros usuários sofrerão 

os efeitos da inadimplência do Poder Público, podendo gerar uma mora continuada, 

assim como um mau funcionamento do sistema de fornecimento de energia (...)".  

5. Embargos de Divergência rejeitados.87 

 

Logo, se forem consideradas unidades públicas essenciais, como por exemplo: 

hospitais, escolas, creches, fontes de abastecimento d'água e iluminação pública e serviços de 

segurança pública, será considerada ilegal a interrupção por não respeitar o interesse da 

coletividade, reforçado pelo princípio da preponderância do interesse público. 

 

3.1.2.2 O corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando a inadimplência 

do usuário decorrer de débitos pretéritos 

 

É entendimento pacífico na corte do Superior Tribunal de Justiça que, em havendo 

corte por débito pretérito, tal atitude será ilegal, uma vez que a interrupção pressupõe o 

inadimplemento de conta regular, relativa ao mês do consumo como pode-se depreender das 

ementas dos seguintes Agravos Regimentais  

 

                                                           
87 STJ - Eresp: 845982 Rj 2006/0269086-7, Relator: Ministro Luiz Fux, Data De Julgamento: 24/06/2009. Dje 

03/08/2009 
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PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. 

INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS 

PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILÍCITA DO FORNECIMENTO. DANO IN RE 

IPSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.  

1.   O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo 

o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, razão pela qual 

não há que se falar em violação ao art. 535 do CPC.  

2.   Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária 

interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água 

ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, 

sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. 

3.   A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo 

prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência 

da ilicitude do ato praticado. 

4.   Agravo Regimental da Rio Grande Energia S/A desprovido.88 

 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DE 

DISPOSITIVOS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL. INCABÍVEL A ANÁLISE EM 

RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO POR DÉBITO 

PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 

1. O manejo do recurso especial reclama violação ao texto infraconstitucional federal, 

sendo certo que resolução não se enquadra no conceito de lei federal a ensejar a 

interposição do especial, com base na alínea "a" do permissivo constitucional. 

2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que é vedada a suspensão no 

fornecimento de serviços de energia em razão de débitos pretéritos. O corte pressupõe 

o inadimplemento de conta regular, relativa ao mês do consumo. Precedentes: AgRg 

no Ag 1.359.604/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 09.05.2011 e AgRg 

no Ag 1.390.385/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, DJE 16.05.2011. 

3. O dissídio jurisprudencial não restou comprovado nos moldes estabelecidos nos 

artigos 541, parágrafo único, do CPC e 255, § § 1º e 2º do RISTJ, tendo em vista que 

não se vislumbra similitude fática entre os acórdão confrontados, já que a 

jurisprudência arrolada a respeito do quantum indenizatório está lastreada em matéria 

fática específica de cada caso concreto. 

4. Agravo regimental não provido.89 

 

Como pode-se depreender das ementas, a interrupção dos serviços nesse caso é 

considerada ilícita, gerando danos morais mesmo que não haja efetivo prejuízo, posto que o 

dano moral advém da ilicitude do ato executado. 

  

3.1.2.3 O corte no fornecimento de serviços públicos essenciais por débitos de usuário 

anterior, em razão da natureza pessoal da dívida 
 

A Lei n 8.987/95, em seu artigo 6º, permite que o serviço seja interrompido caso o 

usuário esteja inadimplente. Ora, pelo princípio da razoabilidade, entende-se que este usuário, 

é o indivíduo que utilizou o serviço e não pagou por ele. Portanto, não seria razoável, em função 

                                                           
88 STJ. Agrg No Aresp 484166/Rs, Rel. Mininstro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, Julgado Em 

24/04/2014, Dje 08/05/2014 
89 STJ. AgRg no AREsp 360181/PE Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/09/2013, 

DJe 26/09/2013 
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da natureza pessoal da dívida, responsabilizar o usuário atual que esteja adimplente. De tal 

forma, tem entendido o Superior Tribunal de Justiça 

 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO POR DÉBITO PRETÉRITO 

DE OUTRO USUÁRIO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. 

DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO.  

1.   A jurisprudência desta Corte Superior pacificou o entendimento de que, em casos 

como o presente, em que se caracteriza a exigência de débito pretérito decorrente do 

inadimplemento de faturas, não deve haver a suspensão do serviço; o corte de água 

pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo 

inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos.  

2.   Além do mais, o art. 6o., § 3o., II, da Lei 8.987/95, fala, expressamente, em 

inadimplemento do usuário, ou seja, do efetivo consumidor do serviço (interrupção 

personalizada). É inviável, portanto, responsabilizar-se o atual usuário - adimplente 

com suas obrigações - por débito pretérito relativo ao consumo de água do usuário 

anterior (REsp 631.246/RJ, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJ23.10.2006). 

3.   Agravo Regimental da SABESP desprovido.90 

 

O STJ tem entendido também sobre a existência da possibilidade de danos morais nessas 

situações 

 

Trata-se de recurso especial interposto por COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO 

GRANDE DO NORTE COSERN, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea a, 

da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Norte assim ementado (fl. 313e): APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÕES 

INDENIZATÓRIAS CONEXAS. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 

ENERGIA EM NOME DE INQUILINO. TÉRMINO DA LOCAÇÃO. FATURAS 

DE ENERGIA EM ABERTO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DA FORÇA 

ELÉTRICA E RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO CONDICIONADO AO 

PAGAMENTO DAS DÍVIDAS PRETÉRITAS. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO 

CONTRATUAL ENTRE A CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO E 

O EX- INQUILINO. VINCULO OBRIGACIONAL QUE NÃO SE ESTENDE AO 

IMÓVEL TAMPOUCO AO SEU PROPRIETÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 

4º, § 2º DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 456/2000. CONDUTA ILEGÍTIMA 

IDENTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA REPARAÇÃO 

ADEQUADO À EXTENSÃO DO DANO. RECURSOS CONHECIDOS E 

DESPROVIDOS.  

A recorrente aponta ofensa aos arts. 6º, § 3º, II, da Lei 8.987/95 e 186 e 944 do CC. 

Argumenta que: a) houve fornecimento de energia para o imóvel, cabendo ao 

recorrido verificar se as faturas estavam sendo pagas pelo inquilino, para não ser 

responsabilizado pelo débito; b) é possível a suspensão do fornecimento de energia 

em razão do não pagamento; e c) o valor arbitrado a título de danos morais é exagerado 

(fls. 347/358e). Contrarrazões às fls. 366/373e, admitido o recurso na origem (fls. 

375/376e), os autos subiram para melhor exame desta Corte. Decido. O recurso não 

merece prosperar. Com efeito, a jurisprudência deste Superior Tribunal consolidou o 

entendimento de que, independentemente da natureza da obrigação (se pessoal ou 

propter rem), o inadimplemento é do usuário, ou seja, de quem efetivamente obteve a 

prestação do serviço, pois não cabe responsabilizar o atual usuário ou proprietário por 

débito pretérito relativo ao consumo de energia de usuário anterior. Nesse sentido: 

                                                           
90 STJ. AgRg no AREsp 196374/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 

22/04/2014, DJe 06/05/2014 
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AgRg no Ag 1.107.257/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda 

Turma, DJe 1º/7/09. Ademais, interpretando o art. 6º, § 3º, II, da Lei 8.987/95, o 

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não é lícito à 

concessionária interromper o serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida 

pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios 

legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. A propósito: REsp 662.204/RS, 

Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, Primeira Turma, DJ de 3/12/07; REsp 

821.991/SP, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 1º/6/06; REsp 

1.076.485/RS, Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJe de 27/3/09; 

AgRg no REsp 793.539/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 

de 19/6/09.  

Desse modo, deve subsistir o entendimento firmado no acórdão recorrido por se 

encontrar em conformidade com a orientação do STJ, incidindo, à espécie, o óbice da 

Súmula 83, segundo a qual: “Não se conhece do recurso especial pela divergência, 

quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”. 

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que 

apenas em situações excepcionais, em que a parte demonstra de forma contundente 

que o valor fixado para o pagamento de danos morais é exorbitante ou irrisório, o que 

não ocorreu no caso, a jurisprudência deste Superior Tribunal permite o afastamento 

do óbice previsto na Súmula 7/STJ para que seja possível a sua revisão. Nesse sentido: 

AgRg no REsp 1.229.046/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira 

Turma, DJe 11/11/11. 

Ante o exposto, com fundamento no art. 557, caput, do Código de Processo Civil, 

nego seguimento ao recurso especial.91 

 

Como pode-se perceber pelas jurisprudências, suspender a energia elétrica e 

condicionar o restabelecimento do serviço ao pagamento das dívidas pretéritas é considerado 

ilícito, configurando dano moral, tendo em vista a natureza pessoal da dívida e o vínculo entre 

o usuário e a concessionária. 

 

3.1.2.4 O corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando o débito decorrer 

de irregularidade no hidrômetro ou no medidor de energia elétrica, apurada 

unilateralmente pela concessionária  
 

O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que se a interrupção se der por 

irregularidade no medidor correspondente e se a irregularidade foi apurada de forma unilateral, 

essa interrupção é ilícita por inobservar a ampla defesa e o contraditório, direitos garantidos 

legalmente. Entende-se que se o consumidor fosse avisado previamente, a inspeção poderia ser 

assistida por perito técnico de sua confiança, de modo a observar os princípios acima 

mencionados. De tal forma, vem julgando o STJ 

 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC 

NÃO CONFIGURADA. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. 

APURAÇÃO UNILATERAL. CORTE. ILEGALIDADE. 

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza 

ofensa ao art. 535 do CPC.  

                                                           
91 AgRg no REsp 1381468/RN, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 06/08/2013, 

DJe 14/08/2013 
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2. É inviável o exame de ofensa às Resoluções 61/2004 e 456/2000 da Aneel, uma vez 

que decretos, portarias, circulares e resoluções não estão compreendidos no conceito 

de lei federal e, portanto, não permitem a abertura da instância especial. 

3. É ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando: a) a 

inadimplência do consumidor decorrer de débitos pretéritos; b) o débito originar-se 

de suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurada unilateralmente pela 

concessionária; e c) inexistir aviso prévio ao consumidor inadimplente. Precedentes 

do STJ. 

4. In casu, o Tribunal de origem consignou que o corte no fornecimento se deu em 

razão de débitos decorrentes de suposta fraude no medidor de energia elétrica, apurada 

unilateralmente pela concessionária. 

5. Agravo Regimental não provido.92 

 

E, por ser conduta ilícita, gera indenizações por dando morais, como pode-se perceber 

 

 

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO 

MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. 

MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. REEXAME DE 

PROVAS. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO. PORTARIA DA ANEEL. 

IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. 

SÚMULA 211/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL.  

1. Hipótese em que a recorrente insurge-se contra a sua condenação em danos morais 

advindos de fraude no medidor de energia elétrica.  

2. Não se conhece de Recurso Especial quando artigos tidos por violados não foram 

apreciados pelo Tribunal local. Incidência da Súmula 211/STJ. 

3. Não se pode afirmar, de plano, sem analisar o material probatório existente, que o 

valor arbitrado se revela exorbitante, razão pela qual sua revisão pelo STJ encontra 

óbice na sua Súmula 7. 

4. É inviável o exame de ofensa às Resoluções 61/2004 e 456/2000 da Aneel, uma vez 

que decretos, portarias, circulares e resoluções não estão compreendidos no conceito 

de lei federal e, portanto, não permitem a abertura da instância especial. 

5. Ilegal o corte no fornecimento de energia elétrica se o débito for ocasionado por 

suposta fraude no aparelho medidor, que foi apurada unilateralmente pela 

concessionária. 

6. Descabe a inovação recursal no âmbito do Agravo Regimental. Precedentes do STJ. 

7. Agravo Regimental não provido.93 

 

Portanto, o não se pode ter interrupção do serviço após apuração feita unicamente pela 

prestadora de serviços, por desconsiderar os princípios da ampla da defesa e do contraditório. 

 

3.1.2.5 O corte no fornecimento de energia elétrica em três casos 

O Superior Tribunal de Justiça entende por mais três hipóteses de ilegitimidade na 

interrupção da prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica: quando puder 

afetar o direito à saúde e a integridade física do usuário; em razão de débito irrisório; e em 

imóvel diferente do que originou o débito 

                                                           
92 STJ. AgRg no AREsp 345638/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 03/09/2013, 

DJe 25/09/2013 
93 AgRg no AREsp 370812/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/10/2013, DJe 

05/12/2013; 
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Quanto ao primeiro caso, entende-se que há o cumprimento do princípio da Dignidade 

da Pessoa Humana, e do direito à saúde e à vida. 

 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. CORTE. 

INADIMPLÊNCIA. AVISO PRÉVIO. POSSIBILIDADE.  

1. O princípio da continuidade do serviço público assegurado pelo art. 22 do Código 

de Defesa do Consumidor deve ser obtemperado, ante a exegese do art. 6º, § 3º, II, da 

Lei n.º 8.987/95, que prevê a possibilidade de interrupção do fornecimento de energia 

elétrica quando, após aviso, permanecer inadimplente o usuário, considerado o 

interesse da coletividade. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público. 

2. Ressalvam-se apenas situações em que o corte de energia elétrica possa 

acarretar lesão irreversível à integridade física do usuário, consoante observado 

no voto vogal, o que não é o caso dos autos. 

3. Recurso especial improvido94 

 

No segundo caso, o STJ entende que configura abuso de direito e ofensa aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, sendo cabível a indenização por danos morais ao 

consumidor. 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO 

PÚBLICO. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO-DEMONSTRADO. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. ALEGADA 

VIOLAÇÃO DOS ARTS. 186 E 188, I, DO CC. NÃO-OCORRÊNCIA. ABUSO DE 

DIREITO. CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO (CC, ART. 187). 

RESSARCIMENTO DEVIDO. DOUTRINA. RECURSO PARCIALMENTE 

CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 

1. A divergência jurisprudencial deve ser devidamente demonstrada, conforme as 

exigências do parágrafo único do art. 541 do CPC, c/c o art. 255 e seus parágrafos, do 

RISTJ, não bastando, para tanto, a 

simples transcrição de ementas.  

2. A questão controvertida neste recurso especial não se restringe à 

possibilidade/impossibilidade do corte no fornecimento de energia elétrica em face de 

inadimplemento do usuário. O que se discute é a existência ou não de ato ilícito 

praticado pela concessionária de serviço público, cujo reconhecimento implica a 

responsabilidade 

civil de indenizar os transtornos sofridos pela consumidora.  

3. Comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente 

os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos costumes 

(art. 187 do Código Civil).  

4. A recorrente, ao suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de um 

débito de R$ 0,85, não agiu no exercício regular de direito, e sim com flagrante abuso 

de direito. Aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 

5. A indenização por danos morais foi fixada em valor razoável pelo Tribunal a quo 

(R$ 1.000,00), e atendeu sua finalidade sem implicar enriquecimento ilícito à 

indenizada.  

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.95 

 

                                                           
94 STJ. REsp 853392/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 21/09/2006, DJ 05/09/2007. 

(grifo nosso) 
95 STJ. REsp 811690/RR, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 18/05/2006, DJe 19/06/2006. 
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E, no terceiro caso, o Superior Tribunal de Justiça entende que mesmo que o usuário 

tenha um débito, este não pode originar uma interrupção em imóvel diverso do que o originou, 

mesmo que seja outra unidade de consumo do usuário inadimplente. 

 

ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM RELAÇÃO AO IMÓVEL OBJETO DO 

CORTE. INADIMPLÊNCIA EM RELAÇÃO A OUTRO IMÓVEL DE 

PROPRIEDADE DO RECORRIDO. 

1. A Lei 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação 

de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, prevê, nos incisos I 

e II do § 3º do art. 6º, duas hipóteses em que é legítima sua interrupção, em situação 

de emergência ou após prévio aviso: (a) por razões de ordem técnica ou de segurança 

das instalações; (b) por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da 

coletividade. 

2.  Por ser a interrupção no fornecimento de energia elétrica medida excepcional, o 

art. 6º, § 3º, II, da Lei nº 8.987/95 deve ser interpretado restritivamente, de forma a 

permitir que o corte recaia apenas sobre o imóvel que originou o débito, e não sobre 

outros imóveis de propriedade do inadimplente. 

3. Recurso especial a que se nega provimento.96 

 

Logo, como pôde-se notar, o Superior Tribunal de Justiça considera mais três casos 

específicos de interrupção de fornecimento de energia elétrica. Em casos de risco à saúde, como 

uma pessoa que viva com ajuda de aparelhos; em casos onde o débito seja irrisório, por ferir a 

proporcionalidade e a razoabilidade; e em casos onde a interrupção recaia sobre imóvel 

diferente do que originou a dívida, mesmo tendo o mesmo o usuário nos dois locais. 

 

 

3.2 Crise econômica: uma hipótese possível? 

 

Faz-se necessário, antes de adentrar na exploração deste questionamento, analisar dois 

princípios do Direito Constitucional: o princípio da reserva do possível, do mínimo existencial 

e do não retrocesso. Além desses, será analisada a visão trazida no livro de Hely Lopes 

Meirelles e a Jurisprudência pátria, para, por fim, responder esse questionamento. 

 

3.2.1 Princípio do mínimo existencial, da reserva do possível e do não retrocesso 

 

O artigo 7º, inciso IV da Constituição apresenta a ideia de mínimo existencial. O 

referido artigo apresenta um conjunto de bens e utilidades básicas que seriam imprescindíveis 

para uma vida digna, como, por exemplo, saúde e educação. Logo, seria violado o mínimo 

existencial quando o Estado fosse omisso na concretização dos direitos fundamentais 

                                                           
96 STJ. REsp 662214/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06/02/2007, DJ 

22/02/2007 
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intrínsecos à dignidade da pessoa humana, área em que não há espaço para discricionariedade 

do gestor público.  

Já o princípio da reserva do possível, entre uma das suas acepções seria a de que a 

efetividade dos direitos sociais prestadas pelo Estado, estariam sob a reserva das capacidades 

financeiras deste, tendo em vista que seriam direitos fundamentais, que dependeriam de 

prestações financiadas pelos cofres públicos. 

José Joaquim Gomes Canotilho97 é um grande crítico do princípio em tela, 

entendendo que 

Rapidamente se aderiu à construção dogmática da reserva do possível (Vorbehalt 

des Möglichen) para traduzir a ideia de que os direitos sociais só existem quando e 

enquanto existir dinheiro nos cofres públicos. Um direito social sob “reserva dos 

cofres cheios” equivale, na prática, a nenhuma vinculação jurídica. 
 

O princípio da proibição do retrocesso social é um princípio que advém do Direito 

Internacional, mais precisamente dos estudos dos Direitos Humanos, e assevera que os direitos 

não podem retroagir, isto é, só podem avançar na proteção dos indivíduos. Sendo assim, 

qualquer medida que tente revogá-los sem a criação de meios alternativos para compensá-los, 

seria inconstitucional. Ou seja, é a garantia de um mínimo social que não pode ser tolhido ou 

suprimido ao bel prazer do legislador, garantindo uma segurança jurídica para os direitos já 

conquistados até hoje. 

 

3.2.3 A visão de Hely Lopes Meirelles 

 

Faz-se necessário analisar a visão presente no livro de Hely Lopes Meirelles, tendo em 

vista esse ser o único autor a comentar sobre o tema referente ao princípio da reserva do 

possível. 

Hely Lopes Meirelles98 entende que as políticas públicas são estabelecidas na 

Constituição Federal de 1988 para serem implantadas pelo Poder Público de modo efetivo. Isto 

é, significa dizer que ela impõe ao Estado fazer prevalecer a sua determinação e assim 

qualificar-se como expressiva limitação à discricionariedade administrativa. 

O doutrinador continua sua explanação concluindo que a saúde pública e a educação 

seriam prioritárias, tendo em vista os seus destaques entre os artigos 194 a 214 da Constituição, 

destacando a obrigatoriedade de percentual mínimo na lei orçamentária para elas. 

                                                           
97 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2004. p. 

481. 
98 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 43ª ed. São Paulo: Malheiros. 2018, p.443 
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Para ele, o processo de concretização das políticas públicas depende, em grande parte, 

de um vínculo financeiro subordinado às possibilidades orçamentárias do Estado, de modo que, 

comprovada objetivamente a alegação de incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal, 

não seria possível, de forma razoável e considerando a limitação material referida, exigir desta 

a promoção efetiva e imediata das políticas públicas. Ele complementa explicando que só é 

legítima a intervenção do Judiciário quando comprovada a ocorrência de arbitrária recusa 

governamental em conferir significação real ao direito decorrente da política social. Só então, 

numa ponderação de valores em conflito e de princípios, o Judiciário poderia decidir sobre a 

necessidade ou não de fazer prevalecer a decisão política fundamental que o legislador 

constituinte adotou . 

E complementa99  

Ou seja, deve-se aplicar o princípio da “reserva do possível” do direito alemão, no 

sentido de que os deveres do Poder Público, em termos de Políticas Públicas, só 

podem ser efetivados ou cumpridos de acordo com as disponibilidades dos recursos 

públicos. Daí as “denominadas ‘escolhas trágicas’ (Guido Calabresi e Philip Bobbitt, 

Tragic Choices, 1978, W. W. Norton & Company), que nada mais exprimem senão o 

estado de tensão dialética entre a necessidade estatal de tornar concretas e reais as 

ações e prestações” de políticas públicas “em favor das pessoas, de um lado, e as 

dificuldades governamentais de viabilizar a alocação de recursos financeiros, sempre 

tão dramaticamente escassos, de outro”. 

 

Assim, para Hely Lopes Meirelles, o deferimento de liminares em ações individuais 

só deveriam ocorrer em raríssimos casos, e desde que, comprovadamente, não existissem 

alternativas que amparassem ou atendessem o autor, posto que esta decisão retira uma quantia, 

para atender um indivíduo, do total dos recursos previstos no orçamento para a coletividade, 

prejudicando o coletivo, e rompendo a igualdade de tratamento. 

 

3.2.4 Jurisprudências 

 

O entendimento do Supremo Tribunal Federal vem da seguinte maneira no tocante ao 

direito à saúde e à educação 
 

PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-

DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO. 

PESSOAS DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS. DIREITO À VIDA E 

À SAÚDE. NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE 

CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO 

ESSENCIAL. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS 

INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES. DEVER 

CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196). 

PRECEDENTES (STF). RECONHECIDO E PROVIDO. 

DECISÃO: [...] 

2. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA REFORMADA."  

                                                           
99 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 43ª ed. São Paulo: Malheiros. 2018, p. 444. (grifos 

do autor) 
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Entendo assistir plena razão aos recorrentes, que são irmãos, pois o desacolhimento 

de sua pretensão recursal poderá gerar resultado inaceitável sob a perspectiva 

constitucional do direito à vida e à saúde. [...] 

Na realidade, o cumprimento do dever político-constitucional consagrado no art. 196 

da Lei Fundamental do Estado, consistente na obrigação de assegurar, a todos, a 

proteção à saúde, representa fator, que, associado a um imperativo de solidariedade 

social, impõe-se ao Poder Público, qualquer que seja a dimensão institucional em que 

atue no plano de nossa organização federativa. 

A impostergabilidade da efetivação desse dever constitucional autoriza o acolhimento 

do pleito recursal ora deduzido na presente causa. 

Tal como pude enfatizar em decisão por mim proferida no exercício da Presidência 

do Supremo Tribunal Federal, em contexto assemelhado ao da presente causa (Pet 

1.246/SC), entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se 

qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado a todos pela própria 

Constituição da República (art. 5º, "caput" e art. 196), ou fazer prevalecer, 

contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do 

Estado, entendo - uma vez configurado esse dilema - que razões de ordem ético-

jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o 

respeito indeclinável à vida e à saúde humanas. 

Cumpre não perder de perspectiva que o direito público subjetivo à saúde representa 

prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria 

Constituição da República. Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por 

cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe 

formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos 

cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar.100 

 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CRIANÇA DE ATÉ SEIS ANOS DE IDADE - 

ATENDIMENTO EM CRECHE E EM PRÉ-ESCOLA - EDUCAÇÃO INFANTIL - 

DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, 

ART. 208, IV) - COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À 

EDUCAÇÃO - DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER 

PÚBLICO, NOTADAMENTE AO MUNICÍPIO (CF, ART. 211, § 2º) - RECURSO 

IMPROVIDO. A educação infantil representa prerrogativa constitucional 

indisponível, que, deferida às crianças, a estas assegura, para efeito de seu 

desenvolvimento integral, e como primeira etapa do processo de educação básica, o 

atendimento em creche e o acesso à pré-escola (CF, art. 208, IV). - Essa prerrogativa 

jurídica, em consequência, impõe, ao Estado, por efeito da alta significação social de 

que se reveste a educação infantil, a obrigação constitucional de criar condições 

objetivas que possibilitem, de maneira concreta, em favor das "crianças de zero a seis 

anos de idade" (CF, art. 208, IV), o efetivo acesso e atendimento em creches e 

unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão governamental, 

apta a frustrar, injustamente, por inércia, o integral adimplemento, pelo Poder Público, 

de prestação estatal que lhe impôs o próprio texto da Constituição Federal. - A 

educação infantil, por qualificar-se como direito fundamental de toda criança, não se 

expõe, em seu processo de concretização, a avaliações meramente discricionárias da 

Administração Pública, nem se subordina a razões de puro pragmatismo 

governamental. - Os Municípios - que atuarão, prioritariamente, no ensino 

fundamental e na educação infantil (CF, art. 211, § 2º) - não poderão demitir-se 

do mandato constitucional, juridicamente vinculante, que lhes foi outorgado pelo 

art. 208, IV, da Lei Fundamental da República, e que representa fator de 

limitação da discricionariedade político-administrativa dos entes municipais, 

cujas opções, tratando-se do atendimento das crianças em creche (CF, art. 208, 

IV), não podem ser exercidas de modo a comprometer, com apoio em juízo de 

simples conveniência ou de mera oportunidade, a eficácia desse direito básico de 

índole social. - Embora resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, 

a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, 

                                                           
100 STF. RE 393175 AgR / RS - Rio Grande do Sul. Ag.Reg.No Recurso Extraordinário. Rel.  Min. Celso De 

Mello. Órgão Julgador:  Segunda Turma. J. 12.12.2006. DJ 02-02-2007 (grifo nosso) 
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ao Poder Judiciário, determinar, ainda que em bases excepcionais, especialmente nas 

hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas 

implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão - por importar em 

descumprimento dos encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter 

mandatório - mostra-se apta a comprometer a eficácia e a integridade de direitos 

sociais e culturais impregnados de estatura constitucional. A questão pertinente à 

"reserva do possível". Doutrina.101 

 

Por tais fundamentos, e analisando a visão de Hely Lopes Meirelles como uma crítica 

à adoção de medidas excepcionais para pessoas específicas e compreendendo que o objetivo do 

trabalho era analisar a prestação como um todo e não a uma só pessoa, entende-se que a crise 

econômica não seria um motivo válido para a interrupção de serviços públicos que fossem 

essenciais, principalmente, a saúde e a educação, tendo em vista que ao fazer uma ponderação 

entre os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, dignidade da pessoa humana, mínimo 

existencial, não retrocesso e o princípio da reserva do possível, este último teria de ser preterido 

frente aos outros.  

Compreende-se também que a Constituição não deixou espaço para discricionariedade 

ao administrador público na hora de prestar o serviço público. Este deve ser prestado. A 

Constituição apenas abre espaço para discricionariedade forma de prestação: se será direta ou 

indireta.  

De tal forma, entende-se que antes de interromper a prestação de um serviço público, 

o Estado deveria cortar gastos e remanejá-los para as áreas de interesse coletivo. Esse 

orçamento poderia ser viabilizado na forma de corte de gastos com pessoal terceirizado em 

áreas que não sejam essenciais; exoneração de pessoas não concursadas que estejam ocupando 

cargos comissionados; retirar os incentivos fiscais dados a grandes empresas; adiamento de 

obras públicas que não sejam tão importantes para o coletivo, entre outros. 

 

3.2.5 Repercussão: Responsabilização civil 

 

A responsabilidade civil do Estado pode ser compreendida como a obrigação legal 

que lhe é imputada, de reparar os danos ocasionados a terceiros, em decorrência de suas 

atividades funcionais. 

Como já visto, a interrupção do serviço público em situações consideradas ilícitas pela 

jurisprudência gera um dano presumido para o usuário. Mesmo que não gere dano material, 

apenas a interrupção indevida já gera um dano moral. Contudo, desperta controvérsia a questão 

                                                           
101 STF, Segunda Turma, Ag.Reg.No Recurso Extraordinário, RE 410715 AgR / SP - SÃO PAULO, Rel. Min. 

Celso de Mello, DJ:  22/11/2005  (grifo nosso) 
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que envolve indenização pelo prestador no caso de suspensão de serviço por motivo de ordem 

técnica. José dos Santos Carvalho Filho entende que o usuário deve ser indenizado pelo 

prejuízo que conseguir provar, que tenham sido decorrentes da interrupção, mesmo que o 

prestador tenha comunicado previamente.  

Ele entende como fundamento não somente a responsabilidade civil objetiva do 

Estado, que tem como base a teoria do risco administrativo, como também a Constituição e o 

Código de Defesa do Consumidor. Ele conclui entendendo que a responsabilidade só estaria 

excluída se a interrupção fosse causada por fatos da natureza ou de terceiros. 

A Constituição Federal, em seu artigo 37, § 6º, define que “as pessoas jurídicas de 

direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos 

que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra 

o responsável nos casos de dolo ou culpa”, a  Lei nº 8.987/95, também deixa expresso que essas 

empresas prestam o serviço por sua conta e risco, e em caso de danos assumem a 

responsabilidade objetiva de repará-los, conforme artigo 25102. 

Ou seja, em outras palavras, o Estado também se responsabiliza, se for ele quem 

estiver prestando o serviço público. Assim sendo, pode-se afirmar que o Estado tem uma 

obrigação objetiva de indenizar prejuízos causados por ação ou omissão de seus agentes, no 

exercício da função de agente público, de acordo com a Teoria do Risco Administrativo103. Da 

mesma forma, o Estado também pode entrar com uma ação de regresso contra o agente 

causador do dano, se ficar comprovado dolo ou culpa deste. 

Existem duas exceções em relação a exclusão da responsabilidade civil do Estado 

quando da delegação de serviços públicos. A primeira, é em decorrência da impossibilidade da 

delegatária reparar o dano ou arcar com as indenizações devidas, caso em que o Estado seria 

acionado de forma subsidiária. 

A segunda, é em casos de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, por presumir que o 

estado falhou na hora de escolher a quem iria delegar ou não fiscalizou da forma como deveria, 

nesses casos, a responsabilidade é solidária. 

Sobre a responsabilidade solidária, a Ministra Nancy Andrighi, relatora do acórdão do 

Recurso Especial 28.222, afirmou que “O município é responsável, solidariamente, com o 

                                                           
102 Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os 

prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão 

competente exclua ou atenue essa responsabilidade. 
103 Para Hely Lopes Meirelles, a Teoria do risco administrativo não exige qualquer falta do serviço público, nem 

culpa dos seus agentes. Basta a lesão, sem o concurso do lesado, apenas o dano e o nexo causal. Direito 

Administrativo Brasileiro. 43ª ed. São Paulo: Malheiros. 2018, p. 532 
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concessionário do serviço público municipal, com quem firmou convênio para realização do 

serviço de coleta de esgoto urbano, pela poluição causada no Ribeirão Carrito, ou Ribeirão 

Taboãozinho”. Segundo o colegiado, não era possível excluir a responsabilidade do município 

nesse caso, pois era o fiador da regularidade da prestação dos serviços delegados. De tal forma, 

se houve falha, houve omissão na fiscalização por parte do poder público. Ficando consignado 

na ementa  

 

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. ARTIGOS 23, INCISO VI E 225, 

AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONCESSÃO DE SERVIÇO 

PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. 

SOLIDARIEDADE DO PODER CONCEDENTE. DANO DECORRENTE DA 

EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO DE CONCESSÃO FIRMADO 

ENTRE A RECORRENTE E A COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP (DELEGATÁRIA DO SERVIÇO 

MUNICIPAL). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. 

IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DO 

MUNICÍPIO POR ATO DE CONCESSIONÁRIO DO QUAL É FIADOR DA 

REGULARIDADE DO SERVIÇO CONCEDIDO. OMISSÃO NO DEVER DE 

FISCALIZAÇÃO DA BOA EXECUÇÃO DO CONTRATO PERANTE O POVO. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA RECONHECER A LEGITIMIDADE 

PASSIVA DO MUNICÍPIO. 

 

Portanto, o Estado pode delegar os serviços públicos por concessão e permissão, 

antecedido por licitação, que observará os princípios da legalidade, moralidade, publicidade, 

igualdade, do julgamento por critérios objetivos e da vinculação ao instrumento convocatório, 

não excluídos outros.  

Em regra, se o serviço está sendo prestado de forma indireta, a responsabilidade civil 

por danos é exclusivamente da prestadora do serviço, com apenas 2 exceções: insolvência da 

concessionária ou omissão na escolha ou fiscalização, casos em que o Estado responderá de 

forma subsidiária e solidária, respectivamente.  

Se não houver delegação, a responsabilidade do estado é objetiva, não havendo 

necessidade de comprovação de dolo ou culpa sua, ou de seu agente, para que a pessoa que 

sofreu o dano possa pedir uma indenização, ressalvando-se à Administração Pública o direito 

à ação de regresso ao agente causador do dano.  
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Considerações Finais 

 

A Constituição Federal atribuiu ao Poder Público a titularidade para a prestação dos 

serviços públicos, definindo que ela poderia ser feita de maneira direta ou indireta. Mas a 

Constituição não deixou expressamente determinado o que seriam os serviços públicos.  

Logo, coube à doutrina o trabalho de definir o conceito mais preciso para isso. Sem 

uma unanimidade, tendo em vista que cada doutrinador tem a sua conceituação, alguns 

destacam a característica de que o serviço deve ser prestado pelo Estado e com regime de direito 

público, outros dão maior importância ao serviço em si, etc. Mas, mais importante do que o 

conceito, é entender que o serviço público é uma atividade que está sujeita aos princípios que 

guiam a atividade administrativa, como a eficiência, a preponderância do interesse público 

sobre o privado, a legalidade, a continuidade, a modicidade, a regularidade, a universalidade, 

da adaptabilidade, impessoalidade, etc. 

As características dos serviços públicos, seus princípios gerais e específicos foram 

analisados para que ao chegar nas hipóteses de interrupção, que teoricamente seriam 

incompatíveis com o princípio da continuidade do serviço público, fossem estudados e 

possibilitassem o entendimento de que a exigência desse princípio não é de valor absoluto, 

posto que tal princípio pode ser relativizado em casos de inadimplência do usuário, sendo este 

previamente avisado, e que não coloquem em risco a vida ou a saúde do indivíduo ou da 

coletividade; em casos de emergência; e, por último, em casos de ordem técnica, com prévio 

aviso, conforme previsão do artigo 6º da Lei nº 8.987/95. 

Além de estudar os casos em que o princípio da continuidade pôde ser relativizado, 

foram estudados também os casos em que a jurisprudência considerou ilegais as interrupções, 

casos como cortes nos serviços por débitos do usuário anterior, quando decorrente de 

irregularidades no medidor quando apuradas unilateralmente, os casos de inadimplência do 

usuário sem considerar o interesse coletivo, débitos pretéritos, os casos de corte de energia 

quando puder afetar o direito à saúde e a integridade física do usuário; em razão de débito 

irrisório; e em imóvel diferente do que originou o débito. 

Assim, passou-se para a análise do problema da crise econômica. Seria ela uma 

hipótese viável para a interrupção dos serviços públicos? Após o estudo dos princípios do 

mínimo existencial e do não retrocesso, além do princípio da reserva do possível e da visão 

constante no livro de Hely Lopes Meirelles, entendeu-se que a crise não poderia ser uma 

hipótese legítima para a interrupção, o que foi corroborado pela jurisprudência que entendeu 

que entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualificavam como 
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direitos subjetivos inalienáveis assegurado a todos pela própria Constituição da República (art. 

5º, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essas prerrogativas fundamentais, um interesse 

financeiro e secundário do Estado, que, uma vez que esse dilema estivesse configurado,  e por 

que por razões de ordem ético-jurídicas impunham ao julgador apenas uma opção possível, 

aquela que privilegiasse o respeito indeclinável à vida e à saúde humanas. Compreendeu-se 

também que muito antes dos serviços deixarem de ser prestados, a Administração Pública 

deveria tomar atitudes que fossem cabíveis para efetuar cortes de gastos e remanejamento desse 

dinheiro para a execução dos serviços públicos de caráter essencial. 

Então, foi feita uma verificação quanto a responsabilidade civil do Estado e dos seus 

delegatários, compreendendo que, pela teoria do risco administrativo, a responsabilidade é 

objetiva, tendo o usuário apenas que demonstrar o dano e o nexo causal, sem necessidade de 

demonstrar o dolo do agente, e que nos casos ilícitos de interrupção do serviço, seria gerada 

além da reparação dos danos materiais, os danos morais também, e, finalizando o trabalho 

apresentando a divergência que existe na doutrina, trazida com a opinião de José dos Santos 

Carvalho Filho, quanto aos danos decorrentes das hipóteses lícitas. 
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