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RESUMO 

 
 

O presente trabalho tem como escopo demonstrar para o leitor que a norma 
constitucional e consumerista, bem como é de entendimento pacifico dos Tribunais 
superiores, que os serviços públicos tidos como essenciais em especial o de energia 
elétrica, possuem fundamentos teóricos capazes de viabilizarem a obrigatoriedade 
das concessionárias fornecedoras de energia elétrica no Brasil, manter a 
continuidade dos seus serviços, vez que devem obediência ao princípio da 
continuidade e da essencialidade, não podem ser suspensos ou interrompidos, 
levando-se em conta que utilizando desta via para compelir o consumidor 
inadimplente, extrapola os limites dos princípios da Legalidade, Continuidade e o da 
Dignidade da Pessoa Humana, bem como poderá sofrer sanções como pagamento 
de danos morais e materiais por atos causados por seus prepostos. Levando-se em 
conta que as concessionárias podem avisar com antecedência aos consumidores a 
ausência de pagamento, enviando-os novo boleto de cobrança com o valor devido 
atualizado e corrigido com juros monetário. 
 
Palavras chave: Impossibilidade; Necessidade; Princípio da continuidade; Serviço 
público essencial; suspensão. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
ABSTRACT 

 
 

The purpose of this paper is to demonstrate to the reader that the constitutional and 
consumerist norm, as well as the pacific understanding of the higher courts, that the 
public services considered as essential in particular the electric power, have 
theoretical foundations capable of making feasible the Concessionaires of electric 
power in Brazil, maintain the continuity of their services, since they must obey the 
principle of continuity and essentiality, can not be suspended or interrupted, taking 
into account that using this route to compel the consumer defaulted, extrapolate The 
limits of the principles of Legality, Continuity and Dignity of Human Person, as well as 
may suffer sanctions as payment of moral and material damages for acts caused by 
its representatives. Taking into account that the concessionaires can notify 
consumers in advance of the lack of payment, sending them a new bill of payment 
with the amount due updated and corrected with monetary interest. 
 
Keywords: Essential public service; impossibility; Principle of continuity; suspension; 
need. 
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INTRODUÇÃO 

 

O objetivo deste trabalho é demonstrar que a norma constitucional, 

consumerista e o ordenamento jurídico, possuem fundamentos teóricos capazes de 

viabilizarem a obrigatoriedade das concessionárias de fornecedoras de energia 

elétrica no Brasil, manterem os seus serviços continuamente, pois devem obediência 

ao principio da continuidade, vez que trata-se de serviços públicos essenciais e em 

decorrência disso não poderá ter seu serviço suspenso ou interrompido. 

Assim, mesmo que o usuário esteja inadimplente, não será esse o escopo 

principal da suspensão do fornecimento destes serviços. Destarte, sua continuidade 

é requisito necessário para que seja atendido o mínimo existencial, bem como o 

devido respeito ao principio da dignidade da pessoa humana. 

Nessa esteira a norma constitucional, consumerista e principiológica, são 

detentoras de forças normativas fundamentadoras e preponderantes capazes de 

viabilizarem a obrigatoriedade dessas concessionárias manterem seus serviços sem 

interrupções, pois, fazem parte do rol dos serviços essenciais e devem permanecer 

com a sua continuidade, mesmo quando o usuário esteja em situação de 

inadimplência. 

Nesse sentido, já é de entendimento pacifico dos Tribunais Superiores, que a 

suspensão ou descontinuidade dos serviços tidos como essenciais têm como 

características no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, ferimento aos 

princípios da essencialidade e da continuidade, bem como o principio da dignidade 

da pessoa humana.  

Sendo assim, em caso de inadimplência, as concessionárias fornecedoras de 

energia elétrica dispõem de meios idôneos e jurídicos para a cobrança dessas 

dividas, sem tomar a providência negativa da suspensão, tendo em vista que sua 

continuidade é requisito necessário ao pleno atendimento e satisfação do homem e 

de sua coletividade.  

Nesta senda, vale acrescentar que o objetivo desta obra, é demonstrar que, 

em que pese o consumidor esteja inadimplente, as concessionárias fornecedoras de 

energia elétrica, não podem proceder com o corte ou a suspensão dos seus 

serviços, pois elas possuem outros meios de compelir ao usuário inadimplente 

prosseguir com o devido pagamento, como por exemplo, detectando que o 

consumidor esta com a fatura em aberto, esta deverá especificar no boleto do mês 
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seguinte ao da confirmação da divida, para que o consumidor regularize sua 

situação cadastral ou proceda com efetivo pagamento da sua divida, dando-lhes 

prazo de 15 a 90 dias. 

Caso não obtenha sucesso, as concessionárias, poderá proceder com pedido 

de execução do valor da divida junto aos órgãos competentes, incluindo o CPF do 

titular aos quadros do SPC, SERASA, CADIM e congêneres, por vias judiciais ou 

administrativas. 

Sendo assim, vale ponderar, que os consumidores de energia elétrica, são 

mantidos como hipossuficientes em relação às concessionárias, devendo obedecer 

ao quanto estabelecido nas normas, ou seja, deverá proceder por vias 

administrativas à cobrança dos débitos relativos aos seus serviços, sendo que 

depois de esgotados estes meios, sem lograr êxito, poderá recorrer ao judiciário, 

solicitando a execução do valor devido. 
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2. OS SERVIÇOS PÚBLICOS E SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS 

 

2.1 CONCEITOS CONSOANTES À DOUTRINA MAJORITÁRIA SOBRE OS 

SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

Desde o Século XX que os serviços públicos, passam por diversas 

adaptações, tendo em vista serem revestidos das mais variadas formas, até porque, 

sua natureza tanto pode se de caráter comercial, industrial ou sem fins lucrativos e 

sua existência surge em razão de três elementos 1(material, formal e subjetivo).  

Neste sentido tem-se que as primeiras noções de direito público surgiram na 

França, com a chamada Escola de serviços públicos, que abrangiam algumas delas. 

A doutrinadora DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella - DIREITO 

ADMINISTRATIVO - Editora Atlas S.A. (2017. 29ª Ed. p.71), assim preleciona: 

 
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. 
 
 

Assim, o que se vê é que não importa qual a natureza do serviço público a ser 

oferecido à sociedade, ou seja, de natureza comercial, industrial ou sem fins 

lucrativos, o que importa é que eles estejam sempre em paralelo com as 

necessidades da coletividade. 

Neste mesmo sentido Plácido e Silva em seu Vocábulo jurídico (2004:1291) 

defende que [os serviços públicos, qualquer que seja a sua natureza, estão sempre 

integrados em uma administração pública]. 

Conforme dito anteriormente, a natureza dos serviços públicos é determinada 

pelo seu caráter. No caso dos serviços públicos essenciais, sua natureza será 

determinada quando se verificar a sua natureza, quanto a sua essencialidade, 

adequação e finalidade do serviço ao qual a coletividade necessita. 

                                                           
Segundo o doutrinador CARVALHO, Matheus, DIREITO ADMINISTRATIVO, 4ª Edição, 2017, diz que 
possuem três responsáveis pelo surgimento do conceito de serviço público, quais sejam: elemento 
material: o serviço publico é uma comodidade ou utilidade fruível pelo particular, de forma continua; 
Elemento formal: o regime de prestação do serviço é um regime público, ainda que prestado por 
particular em regime de delegação; Elemento subjetivo: o serviço público deve ser prestado pelo 
Estado de forma direta ou indireta. 
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Sendo que, essa necessidade se dá em decorrência de ser a coletividade a 

destinatária final e beneficiaria desse tipo de serviço (essencial). Assim, uma vez 

delegado o fornecimento de tal serviço, este deve ser essencial, adequado e seguro 

ao fim que se destina. Por quanto, ao contrario, desnecessário seria tal delegação.  

Diante disso, os serviços públicos essenciais podem ser de natureza pública e 

de utilidade pública. 

Neste sentido o nobre doutrinador MEIRELLES, Hely Lopes, DIREITO 

ADMINISTRATIVO BRASILEIRO, 42ª EDIÇÃO, (2016, pg. 381), diz que [o Estado 

deve ter sempre em vista que o serviço público e de utilidade pública são serviços 

para o público e que os concessionários ou quais quer outros prestadores, são 

servidores do público]. 

Existe uma diferença entre o que se entende por serviços públicos e serviços 

públicos essenciais: enquanto a natureza do primeiro é revestida de caráter que 

pode ser: comercial, industrial e sem fins lucrativos, a do segundo lastreia-se em 

base constitucional, máxime no artigo 21 da Carta Magna de 1988, [compete à 

União explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão] o 

que se conclui ser a natureza deste ultimo essencialmente pública, destinado à 

utilização conforme a necessidade da coletividade e devendo ser oferecido mediante 

delegação taxativamente legal. 

Com efeito, os serviços públicos essenciais estão interligados às 

necessidades básicas da sociedade, aos quais serão fornecidos pelo Estado ou 

pelas concessionárias de forma continuada, ou seja, não há como viver em uma 

comunidade sem o devido fornecimento de água, energia elétrica, transporte 

coletivo, ou seja, todos os serviços públicos essenciais, à luz no modelo globalizado 

contemporâneo. 

Nesta senda, resta configurado que os serviços públicos essenciais devem 

estar voltados para a coletividade e a ordem jurídica, como indispensáveis ao 

mínimo existencial, ou seja, imprescindível à manutenção da vida e dos direitos. 

Denominação esta que afirma a impossibilidade de sua interrupção, além do mais, 

por serem indispensáveis à normalidade das relações da sociedade, as 

concessionárias, não se mantém como proprietárias destes serviços, mas sim como 

gestoras que devem atuar no sentido de preservar sua utilização pela coletividade, 

agindo as vezes como se Estado fosse. 
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 Assim, serviços essenciais são aqueles indispensáveis, ou seja, 

fundamentais para satisfazer a vontade da coletividade. 

Conforme estabelece a Constituição Federal de 1988, incluem-se, neste rol os 

serviços de telefonia, saúde, água, instalações de energia elétrica e outros, por 

serem atividades primordiais, necessário ao pleno bem estar psíquico sócio e 

cultural do homem e indispensável à manutenção da vida, bem como, da dignidade 

da pessoa humana. 

A Lei de Greve (7.783/89), que regula o atendimento das necessidades 

inadiáveis da comunidade, além de dá outras providências, no parágrafo único do 

artigo 11, embasa o preceito de que [são necessidades inadiáveis, da comunidade 

aquelas que, não atendidas, coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde 

ou a segurança da população]. 

Destarte, os serviços tidos como essenciais, tornaram-se tão fundamentais 

para a sobrevivência da coletividade, que um malfadado corte ou suspensão sem as 

devidas observâncias legais, será desproporcionais a dignidade de qualquer ser 

humano. De forma que sobreviver sem eles tornou-se algo impossível. 

De acordo com o doutrinador Plácido e Silva, em sua obra Vocabulário 

Jurídico, os serviços públicos se revestem das mais variadas formas, recebem 

denominações especiais, consoante sua natureza, que tanto pode ser de caráter 

comercial ou industrial (água e esgoto, serviços postais e outros, ou seja, precisam 

de autorização para uso mediante a paga de determinada taxa compensativa), como 

não tem fim lucrativo (em regra se estende a toda coletividade, beneficiam-se sem 

necessitar de autorização) ou precisa pedir autorização. 

Os serviços públicos, qualquer que seja a sua natureza, estão sempre 

integrados em uma administração pública, que se executam através dos poderes 

públicos ou de seus órgãos legitimamente autorizados para fazerem objeto de 

concessão ou outorgada às empresas ou instituições particulares. 

Diante disto, passa-se a discorrer acerca do conceito em sentido amplo dos 

serviços públicos. 

Neste sentido, estabelece a doutrina majoritária, os serviços públicos são 

todas as atividades exercidas pelos entes federados e seus respectivos órgãos, em 

prol da coletividade, dando-lhes o mínimo existencial e respeito ao princípio da 

dignidade da pessoa humana. 
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Neste sentido, Aras, José, DIREITO ADMINISTRATIVO, Editora Método – 1ª 

Ed. (2016, p. 253), diz que os serviços públicos são [as atividades destinadas ao 

oferecimento de comodidade e utilidade aos indivíduos para a satisfação dos 

interesses coletivos]. 

Nessa mesma linha de pensamento, FILHO, José Carvalho, MANUAL DE 

DIREITO ADMINISTRATIVO, 30ª Ed., Atlas, (2016), conceitua serviços públicos 

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

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

secundarias da coletividade]. 

Segundo este mesmo autor, [os serviços de utilidade pública, se destinam 

diretamente aos indivíduos], ou seja, aqueles serviços prestados por 

concessionárias diretamente fornecidas ao consumidor. 

Para PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di, citado por José dos Santos Carvalho 

Filho, define serviços públicos como: 

 
Toda atividade material que a lei atribui ao Estado para que exerça 
diretamente ou por meio de seus delegados, com objetivo de 
satisfazer concretamente ás necessidades coletivas, sob regime 
jurídico total ou parcialmente de direito publico. Portanto tem-se que 
serviços públicos, são aqueles executados por meio da 
administração pública ou por seus delegados legitimamente 
determinados para executá-los com função emanada pelo poder 
público, com escopo de satisfazer as necessidades essenciais ou 
secundárias da coletividade ou conforme conveniência do Estado. 
 
 

Por outro lado, assim define MEIRELLES, Hely Lopes, DIREITO 

ADMINISTRATIVO BRASILEIRO, 42ª EDIÇÃO, (2016, pg. 375), [todo aquele 

prestado pela administração ou por seus delegados, sob normas e controles 

estatais, para satisfazer necessidades essenciais ou secundarias da coletividade, ou 

simples conveniência do Estado]. 

Quanto ao conceito de serviço público em sentido estrito, JUNIOR, Waldo 

Fazzio, diz que é:  

 
Toda atividade material fornecida pelo Estado, ou por quem esteja a 
agir, no exercício da função administrativa, se houver permissão 
constitucional e legal, para isso, com o fim de implementação de 
deveres consagrados constitucionalmente, relacionados à utilidade 
pública, que deve ser concretizada sob regime prevalente de Direito 
Público. 
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O doutrinador MELLO, Celso Antonio Bandeira de, defende que [é toda 

atividade de oferecimento de utilidade ou comodidade material, mas fruível 

singularmente pelos administrados, que o Estado ou por quem lhe faça às vezes, 

sob um regime de direito público]. 

Já o professor e doutrinador CARVALHO, Matheus, MANUAL DE DIREITO 

ADMINISTRATIVO, 4ª Edição, Editora JusPODIVM, 2017, assim preleciona que 

serviços púbicos são [toda atuação do Estado na busca do interesse público]. 

Assim, resta patente a obrigatoriedade do Estado fornecer à coletividade 

meios essenciais ao seu bem estar, podendo outorgar essas atividades a seus 

órgãos ou delegatórios, como exemplo as concessionárias fornecedoras de energia 

elétrica.  

Destarte, diante de tais conceitos entende-se que, os serviços públicos, tende 

a se variar conforme as necessidades de cada sociedade, o que justifica tal 

dificuldade acima reportada. 

Com a promulgação da Lei nº 7.783, de 28 de Junho de 1989, faz-se a 

separação dos serviços ou atividades consideradas essenciais aos serviços 

públicos, sendo que dentro deste rol estão incluídos o tratamento e abastecimento 

de água, produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis. 

A este respeito, o serviço público no Direito brasileiro é bastante diferente dos 

serviços comuns prestados pelas empresas privadas ou pelos prestadores 

autônomos, vez que está subordinado pelo coletivo, portanto, um interesse maior 

que o interesse individual de cada cidadão. 

Assim, o Estado, por critérios jurídicos, técnicos e econômicos, define e 

estabelece quais os serviços deverão ser públicos ou de utilidade pública e ainda se 

estes serviços serão prestados diretamente pela estrutura oficial ou se serão 

delegados a terceiros. 

Naturalmente alguns serviços não poderão ser delegados a terceiros pela sua 

complexidade ou vinculação direta com a administração pública, entretanto, outros 

tipos de serviços não devem ser prestados diretamente e por consequência, sempre 

são transferidos à iniciativa privada, contudo, obedecidas certas condições e 

normas. 

Assim, conclui-se que, os serviços que são prestados individualmente a cada 

cidadão, como por exemplo, o fornecimento de energia elétrica, que geralmente são 
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prestadas por empresas privadas, mediante concessão outorgada pelo poder 

público e sob pagamento da tarifa respectiva diretamente pelo usuário.  

  

2.2 SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS E A SUA RELAÇÃO COM O 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSIDERANDO COMO UTI SINGULI 

 

Inicialmente deve-se explicar que a forma de prestação do serviço público 

deve ser efetivado pelo próprio Estado, mas em decorrência do avanço da 

sociedade, bem como seu crescimento populacional, o poder público se viu obrigado 

a outorgar seus serviços a outros para que com isso, consiga fornecer um mínimo 

existencial aos seus cidadãos. 

Assim, o poder publico, descentralizou as suas atividades, criando entidades 

para satisfazer as necessidades básicas da coletividade, são elas, as autarquias, 

fundações públicas, empresas públicas e as sociedade de economia mista, como 

também outorgou serviços aos particulares, através de contratos administrativos, 

oriundos de licitações. 

Assim preleciona Matheus, MANUAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO, 4ª Edição, 

Editora JusPODIVM, 2017:  

 
A prestação do serviço público é feita pelo Estado que, no entanto, 
pode efetivar esta execução de forma direta ou mediante 
descentralização. Com efeito, a prestação direta ocorre pela 
prestação efetiva pelos próprios entes federativos, de forma 
centralizada. 
Ocorre que, para uma eficiência e visando à especialização, o ente 
estatal descentraliza a prestação de serviços públicos para entes da 
administração indireta ou para particulares, mediante contratos 
administrativos. 
 

 
Assim sendo, em se tratando de determinados serviços essenciais à 

coletividade, o Estado pode outorgar seus serviços, tanto para suas entidades 

agindo de forma indireta, como para um particular, desde que efetuado um contrato 

administrativo, obedecendo aos critérios estabelecidos para o exercício da função 

prestada pelo próprio Estado, ou seja, o particular poderá efetuar a prestação do 

serviços que deveriam ser do Estado, no entanto deve obediência aos mesmos 

critérios estabelecidos aos entes públicos, como por exemplo os princípios arrolados 

a estes tipos de serviços. 
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No Brasil, a natureza dos serviços essenciais se amoldam conforme a 

necessidade de sua coletividade, de forma que o poder direto não seria suficiente 

para atender tais necessidades, observe-se que algumas se apresentam como de 

caráter essencial UTI singuli e outros como UTI universi, que são respectivamente, 

aqueles prestados individualmente, ou seja, fornecidos para cada usuário de forma 

isolada e o outro, é prestado a grupos de indivíduos indeterminados, conforme 

opção e propriedade  da Administração. 

No caso em defesa, tem-se que os serviços de fornecimento de energia 

elétrica, é um serviço UTI singuli, pois, é fornecido isoladamente para cada usuário, 

o que exige da administração pública que, delegue poderes para que empresas 

particulares denominadas como concessionárias para auxiliarem no atendimento de 

tais necessidades. 

Mas para tanto, deve-se observar que, uma vez nomeada tal concessionária, 

será como legatária desde serviço, que em conformidade legal, conforme acima 

citado, a concessionária irá praticar suas atividades, e fornecerá serviços essenciais 

de diversas utilidades públicas, devendo obedecer criteriosamente aos regulamentos 

legais estabelecidos, bem como, os princípios norteadores dos serviços públicos, em 

especial o principio da continuidade e ainda sob fiscalização de agências 

reguladoras como exemplo: ANATEL, ANS, ANEEL e outras. 

Para sacramentar o que foi posicionado acima, MAZZA, Alexandre, MANUAL 

DE DIREITO ADMINISTRATIVO, 6ª Ed., Saraiva, 2016, afirma que [os serviços 

públicos UTI singuli ou serviços individualizados, são prestados de modo a criar 

benefícios individuais a cada usuário, podendo ser concedidos e custeados pelas 

cobranças de taxas]. 

O doutrinador Matheus, MANUAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO, 4ª Edição, 

Editora JusPODIVM, 2017, diz que [serviço UTI singuli são aqueles serviços 

prestados a toda a coletividade, nos quais, o poder público pode individualizar a 

utilidade]. 

Com efeito, os serviços públicos essenciais estão diretamente ligados às 

necessidades básicas da coletividade, os quais são fornecidos pelo Estado ou pelas 

concessionárias de forma continua, pois, não há que se vislumbrar uma sociedade 

sem abastecimento de água, fornecimento de energia elétrica, transporte coletivo, 

saúde, segurança, dentre outros, ou seja, todos os serviços públicos essenciais, à 
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luz no modelo globalizado contemporâneo, podendo cobrar taxas, como forma de 

contraprestação, para manter a qualidade do fornecimento.  

Neste sentido, através do Projeto de Emenda Constitucional, apresentada 

pelo Senado Federal, para que seja acrescentada ao artigo 6º da Constituição 

Federal, a alínea A, regularizando a ideia defendida pela maioria dos doutrinadores, 

que o fornecimento de energia elétrica é considerado um serviço essencial da 

administração publica: 

 
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos 
termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a 
seguinte Emenda ao texto constitucional: 
Art. 6º- A: São serviços públicos essenciais a saúde, a educação, o 
transporte, a segurança, o fornecimento de energia elétrica, água e 
telefonia, a captação e o tratamento de esgoto e lixo, a compensação 
bancária, a administração da justiça, os serviços funerários e o 
controle do tráfego marítimo e aéreo. 
 
 

Assim, resta estabelecido que serviços essenciais sejam aqueles 

imprescindíveis ou fundamentais para a satisfação da coletividade, prestados pela 

administração pública ou por uma empresa delegatária de poderes emanados do 

poder público para fornecer serviços, apesar de possuir como forma de manutenção 

do fornecimento, uma contraprestação em forma de taxa, mesmo que o usuário 

esteja inadimplente, este serviço não poderá ser suspenso, em decorrência da sua 

essencialidade, devendo à concessionária utilizar de outros meios idôneos para 

obter o pagamento dos valores a ela devidos. 

 

2.3 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Diante das discussões acima supracitadas revela-se que fora de muita 

importância, pois assim, tem-se um raciocínio lógico e uma visão além do próprio 

olhar, de forma a entender o quanto se faz necessário à manutenção e continuidade 

do serviço público, inclusive quando este é emanado de função essencial dotado de 

uma carga que diz respeito à manutenção da dignidade da pessoa humana (art. 1º, 

inc. III, da CRFB/88), bem como, a corroboração de alguns conceitos doutrinários 

que assim o fundamenta, tendo em vista serem esses essenciais para outras 

discussões que serão discorridas mais adiante, no caso, a impossibilidade de corte 



19 
 

ou suspensão de um serviço essencial, em especial, o fornecimento de energia 

elétrica. 

Levando-se em consideração que estes serviços deveriam ser prestados pela 

própria Administração pública, que por sua vez, delega a um particular na forma de 

concessão para facilitar a distribuição e o seu devido fornecimento, mantendo-se o 

mínimo exigido para a manutenção da existência da pessoa e de sua dignidade 

humana. 
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3. RELAÇÃO DE CONSUMO  

 

3.1 SUJEITO ATIVO E PASSIVO NA RELAÇÃO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS 

TIDOS COMO ESSENCIAIS 

 

A partir da teoria de Aristóteles com os três poderes ou a tripartição dos 

poderes (poderes Legislativo, Executivo e Judiciário); Loke e Montesquieu [bom 

governo é o exercido para o bem de todos], o cidadão deveria ter direitos 

fundamentais, tutelados pelo Estado e esses direitos seriam requisito de inserção 

desses na vida social. E ao Estado a incumbência de delegar poderes de 

regulamentação, das relações externas. 

Com o evento da Revolução Francesa (1789), o Estado (deve servir ao 

homem); mais tarde surge o Estado Moderno amparado por leis (o Estado existe em 

função da pessoa e não esta em função do primeiro).      

Com o decorrer do tempo, surge uma nova teoria, o da Constituição da 

Republica Federativa do Brasil de 1988, estabelecendo a necessidade de separar o 

sistema econômico e o social (três gerações), com a pretensão de proteger além de 

outros direitos, a paz de forma geral, incluindo-se ai a ordem social, (art. 220 da 

CF/88) o Estado poder (defesa dos cidadãos) frente o poder econômico e é nesta 

mesma Carta Magna máxime em seu artigo 5º, Inciso XXXII, e 170, V, que está 

caracterizado o principio da ordem econômica para impor a ordem social, proteção, 

bem estar social e inclusive, a justiça social.   

Até porque, a atual conjuntura da sociedade lastreada em um sistema 

capitalista, onde a coletividade é movida pela vontade do ter, cada vez mais é 

atraída pela propaganda massificada implantada pela classe empresarial 

(econômica), onde essa massa se vincula as obrigações contratuais, (fazer e não 

fazer) inserida no dia a dia da coletividade, sustentada por uma relação de consumo, 

lastreada dentro dos ditames legais (constitucionais, consumerista, doutrinários e 

jurisprudenciais), postos a regular o desenvolvimento e bem comum das relações de 

consumo uma vez estabelecidas.  

O cenário do século XIX, com as grandes evoluções, exige do Poder Público, 

(Estado democrático de direito e Garantias fundamentais Individuais e Coletivos dos 

Cidadãos) uma atenção redobrada, que tange a prestação de serviços públicos, 

inclusive, os tidos como essenciais consubstanciados em obrigações contratuais, 
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onde deve haver o respeito as normas principiológicas que limitam as práticas 

consideradas abusivas decorrentes das concessionárias de serviços públicos 

essenciais em face dos usuários destes serviços. 

Segundo a Professora LAZZARINI Marilena, A luta pelos Direitos do 

Consumidor se iniciou no século XIX, [a questão do consumidor veio em 

consequência da grande discussão e de um movimento forte que acontecia nos 

Estados Unidos, onde o Raef Nad militava pelos direitos do consumidor, além de 

outras organizações].  

Em 1976 o governo do Estado de São Paulo no mandato de Paulo Egídio, 

criou um grupo de trabalho para discutir a necessidade da institucionalização de 

uma política de defesa do consumidor no Estado e foi assim que surgiu o PROCON, 

para começar a ouvir quais eram as demandas do consumidor.  

Essa questão ganhou relevância quando, nos anos 80, entramos no processo 

de democratização e mobilização da sociedade civil. Vários movimentos de luta 

pelos direitos da mulher, a questão do meio ambiente, começaram a ser tratados a 

partir da redemocratização do país. Como disse o Professor Pinsky, na verdade, 

podemos falar que a democracia, de fato, começou nesse período.  

E, nos anos 90, consegue-se grandes vitórias, com a nova Constituição. 

Passando a ter o Código de Defesa do Consumidor, onde o marco fundamental é o 

reconhecimento pelo Código da vulnerabilidade do consumidor e a necessidade do 

equilíbrio nas relações de consumo.  

Em muitos Estados, já se tem Juizados especializados na defesa do 

consumidor, surgindo também às associações civis de defesa do consumidor e em 

1998 foi criado o Fórum Nacional de Entidades Civis de Defesa do Consumidor, com 

20 organizações.  

O consumidor não é apenas aquele ser que está agindo no mercado como 

consumidor, que se coloca na relação de consumo, como comprador ou usuário de 

um serviço, o que se tem é uma preocupação de tratar a questão do consumidor 

dentro de uma perspectiva adequada à realidade do nosso país. 

Conforme prescreve o sistema educacional brasileiro Revista jurisway, 

primeiramente [A existência do consumidor é determinada pela existência do 

fornecedor e a relação entre ambos]. 
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Nesse sentido, o sujeito passivo na relação de consumo é aquele que fornece 

à coletividade um determinado serviço, como exemplo, a concessionária 

fornecedora de energia elétrica. 

Plácido e Silva em sua obra Vocabulário jurídico 25ª edição, p 1345, 

preleciona que:  

 
Sujeito passivo é aquele de quem se pode exigir de uma obrigação 
estando assim submetido ao dever jurídico de satisfazer o objeto da 
obrigação, de que é o devedor diz-se, igualmente, sujeito da 
obrigação, em oposição ao sujeito do direito. 
 
 

Em se tratando de sujeito ativo, é aquele que utiliza determinado produto ou 

fornecimento de algum serviço, como é o caso do usuário da energia elétrica, nesse 

caso o consumidor. 

O sistema educacional brasileiro Revista jurisway prescreve que: 

 
Toda relação jurídica é composta por um sujeito ativo, que se 
beneficia da norma; um sujeito passivo, sobre o qual incidem os 
deveres impostos pela norma, um objeto, que corresponde ao bem 
sobre o qual recai o direito e um fato propulsor, que vincula o sujeito 
ativo ao sujeito passivo. 
 
 

2 Neste contexto, tem-se que a relação jurídica é oriunda da relação de 

consumo, ou seja, uma relação obrigacional. Assim, o sujeito ativo sendo 

propriamente o titular do direito subjetivo (facutas agendi), é aquele que, proprietário 

de um direito, tem as vantagens dele e assim poder tirar os benefícios e proveitos, 

exercitando-o nos termos da lei. 

Diante do quanto ora esmiuçado, considera-se que na relação de consumo, 

em regra tem como sujeito ativo o consumidor (a parte protegida pela Lei 8.078/90) 

e como sujeito passivo o fornecedor (pessoa que desenvolve atividade voltada para 

o consumidor), como objeto, produto ou serviço e um fato propulsor (contratual ou 

extracontratual) que liga os sujeitos. 

 

  

                                                           
Facultas agendi é o poder de exigir, de exercitar um direito. 



23 
 

3.2 – DIREITOS E DEVERES DOS USUARIOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS TIDO 

COMO ESSENCIAIS  

 

Tratando-se destes aspectos, o que se vê é que, um dos direitos 

fundamentais da coletividade é o recebimento de um determinado serviço publico de 

forma qualificada, eficiente e contínua, desde que aparelhado devidamente para 

tanto. 

Esta espécie de direito é acolhida pelo poder judiciário, no sentido de que os 

usuários destes serviços devem recebê-los de forma que satisfaça suas 

necessidades assegurando um mínimo existencial. 

Neste contexto, levando-se em consideração que estes serviços são 

outorgados para um particular, para que tal eficiência ocorra, tem-se a necessidade 

de uma contrapartida, no sentido de manter a qualidade dos serviços prestados, 

assim, necessário se faz que o usuário efetue o pagamento de uma espécie de taxa 

ou contribuição para tanto, ou seja, o consumidor tem o dever de pagar pelo serviço 

prestado para que assim, tenham o direito de usufruir de um serviço de qualidade. 

O capitulo IV da Lei de Concessões e Permissões dos serviços públicos 

(8987/95), traz em seu bojo, as regras da política tarifaria do serviço público 

concedido. 

No § 2º do artigo 9º deste diploma, estipula que os contratos de concessão e 

permissão poderão prevê formas de tarifas para manter seu equilíbrio financeiro [§ 

2º Os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas, a fim de manter-

se o equilíbrio econômico-financeiro]. 

Porém, o artigo 2º da Lei nº 8987/95, em seu inciso II, diz que a concessão 

dos serviços públicos serão precedidos por sua conta e risco para o seu 

desempenho:  

 
Art. 2º... 
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. 
 
 

Apesar de possuir regulamento que institui que poderá haver cobrança 

tarifaria no fornecimento de energia elétrica, ao estabelecer que a concessionária 
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deve demonstrar capacidade para seu desempenho e por sua conta e risco para a 

manutenção dos seus serviços, leva-se em consideração que já que o usuário é 

parte hipossuficiente na relação de consumo, mesmo que esteja inadimplente a 

concessionária não poderá efetuar a suspensão ou a interrupção dos seus serviços 

de imediato, por ser considerado meio grotesco para tentar reaver sua 

contraprestação, podendo proceder de outras formas para tanto. 

Diante destes conceitos, observa-se que há uma divergência doutrinaria onde 

parte defende que a concessionária, por ser fornecedora de serviços essenciais não 

poderá efetuar sua interrupção, já outra parte dos doutrinadores entende que 

mesmo sendo serviço essencial, se o usuário estiver inadimplente a concessionária 

poderá efetuar a suspensão da prestação do serviço, pois, para sua manutenção, 

necessariamente deve obter o recebimento do valor do serviço prestado. 

Neste sentido, o doutrinador e professor ARAS, José, Direito Administrativo, 

1ª Edição, (2016, pg. 255), diz que [o inadimplemento das tarifas possibilita a 

interrupção dos serviços individuais, desde que seja efetivado o aviso prévio e 

observado o interesse da coletividade]. 

Pois bem, percebe-se que não é vedada a suspensão do fornecimento de 

energia elétrica, desde que, precedida de aviso prévio para que o consumidor 

inadimplente regularize sua situação cadastral perante a concessionária, contudo, 

há algumas ressalvas, como por exemplo, se um hospital público ou particular que 

preste serviço gratuito à coletividade, ou até mesmo uma escola publica ou particular 

que receba incentivo público, que se encontre inadimplente, o fornecimento de 

energia elétrica não poderá ser suspenso, pois atingirá a toda a coletividade usuária 

do serviço primário, em obediência ao principio da supremacia do interesse público, 

neste caso a coletividade, sob o interesse particular. 

Em decorrência do principio da igualdade, que é um dos princípios primordiais 

do poder público, os serviços públicos prestados por concessionária deve ser 

fornecidos de igual modo a todos que dos seus serviços necessite, pois, não seria 

justificável interromper o fornecimento de um usuário hipossuficiente, por exemplo, 

uma unidade de tratamento domiciliar, onde os utensílios utilizados para a 

manutenção da vida do paciente necessitam expressamente do fornecimento de 

energia elétrica, prevalecendo neste caso, o principio da dignidade da pessoa 

humana e o direito à vida.  
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No caso do presente trabalho, a defesa em tela é que, o fornecimento de 

energia elétrica por ser considerado como serviço público essencial ao mínimo 

existencial da coletividade e considerando que este, é fornecido por um particular, 

que por sua vez tem o condão de manter a sua continuidade, bem como prestar 

seus serviços com qualidade, o usuário, para tanto, precisa efetuar o devido 

pagamento pela sua utilização. 

No entanto, em decorrência da sua essencialidade e o vinculo contratual que 

a concessionária fornecedora de energia elétrica possui com o Estado e em 

obediência aos princípios norteadores do serviço publico, mesmo que o usuário 

esteja inadimplente, seus serviços não poderão ser interrompidos. 

Diante disso, entende-se que mesmo que o usuário do serviço público esteja 

inadimplente, as concessionárias fornecedoras de energia elétrica não poderão 

prosseguir com a suspensão do fornecimento dos seus serviços, sem antes 

observar os critérios legais (objeto que será desenvolvido a seguir), por possuir 

meios idôneos para compelir o inadimplente ao devido pagamento. 

 

3.3 – SUSPENSAO OU INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS 

 

A suspensão ou interrupção dos serviços essências se dá em decorrência da 

ausência da contraprestação ocorrida entre o usuário e a concessionária, ou seja, é 

a falta do pagamento pela utilização do produto. 

No caso em tela, o tema defendido é a impossibilidade do fornecimento de 

energia elétrica sofrer suspensão ou interrupção, pois, a energia elétrica por ser 

considerada serviço essencial ao bem estar da coletividade, esta não pode parar. 

Entende-se que a forma de procedimento obtido pela concessionária 

fornecedora de energia elétrica, para compelir o inadimplente ao devido pagamento 

da divida, afronta ao quanto defendido pelo Código de Defesa do Consumidor, (Lei 

nº 8.078/1990), como por exemplo, os artigos 22 e 42 deste diploma, que tem como 

fundamento a obrigatoriedade das concessionárias de fornecerem os serviços 

públicos essenciais, manter de forma contínua seus serviços e não exponha os 

usuários inadimplentes ao ridículo, nem sujeita-los ao constrangimento ou ameaça-

los na cobrança de débitos.  
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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; 
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das 
obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas 
compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma 
prevista neste código; 
Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será 
exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de 
constrangimento ou ameaça. 
 
 

Assim, resta patente, que se a concessionária fornecedora de energia 

elétrica, no ato da cobrança da divida devida pelo usuário, compelir o usuário 

inadimplente ao vexatório ou ao ridículo, perante a sociedade, os prejudicados por 

estes atos, poderão recorrer ao judiciário, pretensão de reparação por danos morais 

e materiais, se houver, dentro do prazo de cinco anos, contados a partir do 

cometimento do ato. 
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4. DISPOSITIVOS JURIDICOS SOBRE OS SERVIÇOS ESSENCIAIS 

 

4.1 - PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

 A legislação hodierna aduz que os serviços públicos em geral devem ser 

voltados para a coletividade, ou seja, deve ser prestados ao maior número de 

consumidores possíveis, sem interrupção, descontinuidade ou má prestação.  

Neste sentido FILHO, José dos Santos Carvalho 27º Ed., editora Atlas, (2014, 

pg. 339), preceitua que, [sendo voltados aos membros da coletividade, os serviços 

públicos a cargo do Estado ou seus delegados devem obedecer a certos standards 

compatíveis com o prestador, os destinatários e o regime a que se sujeitam]. 

Assim, esses aspectos genéricos completam os princípios colacionados aos 

serviços públicos, aos quais será explanado posteriormente. 

O poder constitucional e o sistema consumerista vedam as concessionárias 

fornecedoras de serviços públicos essenciais à coletividade, utilizar do poder do 

corte no fornecimento do serviço de energia elétrica, por ser bem de natureza 

essencial, no sentido de compelir o consumidor à remuneração pelos serviços 

prestados, ante a violação do princípio da continuidade dos serviços públicos 

essenciais e a vedação de submeter o consumidor a situação de constrangimento 

ou qualquer tipo de ameaça na cobrança de débitos (Lei n.º 8.078/90, art. 22 e 

art.42). 

Atualmente, a legislação infraconstitucional deve ser aplicada em 

consonância com os princípios constitucionais, dentre os quais o princípio da 

dignidade da pessoa humana (CRFB, art. 1º, III).  Sendo certo que, os princípios, 

assim como as regras, também são normas jurídicas, em uma perspectiva pós-

positivista, que coloca a Constituição como norma fundamental do ordenamento 

jurídico. 

O Princípio da dignidade da pessoa humana é o imponderável fiel da aliança, 

norte interpretativo, que precisa ser a lanterna que trará luz para o caso concreto, ou 

seja, por este principio, tem-se que, a interrupção no corte de energia elétrica não 

encontra qualquer respaldo no ordenamento constitucional, violando o princípio 

fundamental da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, III da CRFB. 

Assim, notadamente fica afastado o valor máximo da pessoa humana trazido 

pela Carta Fundamental, no momento em que a interrupção do serviço de energia 
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elétrica é perpetrada pela concessionária.  

Quanto ao princípio da continuidade, o que se vê é que os serviços públicos 

tidos como essenciais, têm que ser contínuos, ou seja, o fornecimento de água, luz, 

esgoto não pode ser interrompido. E, mesmo com aviso prévio, as concessionárias 

podem arcar com consequências judiciais.  

Neste mesmo sentido, DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, DIREITO 

ADMINISTRATIVO, 25ª Ed. (2015, pg. 73), diz que: 

 
O princípio da continuidade do serviço público, em decorrência do 
qual o serviço público não pode parar, tem aplicação especialmente 
com relação aos contratos administrativos e ao exercício da função 
pública. 
 
 

Assim vale ponderar que o fornecimento de energia elétrica por ser 

proveniente de um contrato firmado entre a concessionária fornecedora destes 

serviços, que possui personalidade jurídica de direito privado e o poder público que 

é pessoa jurídica de direito público, deve obedecer ao quanto estipulado na 

legislação que abrange ao serviço público, ou seja, já que o serviço é prestado para 

a coletividade e foi delegado ao particular, deve obedecer as mesmas regras dos 

serviços prestados pelo próprio poder público, sendo assim, diante do principio da 

continuidade, o fornecimento de energia elétrica não pode ser interrompido. 

Para assegurar a ideia acima esplanada, DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, 

PARCERIAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 10ª Ed. (2015, pg. 101 e 102), diz 

que [o objetivo do contrato é um serviço público e, portanto, uma atividade que 

atende a necessidade da coletividade, e, portanto, não pode parar]. 

Já o doutrinador FILHO, José dos Santos Carvalho, MANUAL DE DIREITO 

ADMINISTRATIVO, 27ª Ed., Atlas, (2013, pg. 339) diz que [os serviços públicos não 

devem sofrer interrupção, ou seja, sua prestação deve ser contínua para evitar que a 

paralisação provoque como às vezes ocorre, colapso nas múltiplas atividades 

particulares] 

Assim, resta patente que, a concessionária fornecedora de energia elétrica, 

não pode interromper ou suspender seus serviços prestados a comunidade, em 

decorrência do principio da continuidade, ou seja, por se tratar de serviço essencial 

a coletividade, este não pode parar. 
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No que se refere ao principio da igualdade, o serviço público deve ser 

prestado de igual forma para todos os usuários, ou seja, não deve haver 

diferenciação no tratamento entre um e outro. 

Neste mesmo sentido, a doutrinadora DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, 

DIREITO ADMINISTRATIVO, 25ª Edição (2015, pg.74), diz que pelo princípio da 

igualdade dos usuários perante o serviço público, desde que a pessoa satisfaça às 

condições legais, ela faz jus à prestação do serviço, sem qualquer distinção de 

caráter pessoal. 

Neste contexto, deve salientar que em decorrência de algumas pessoas 

possuírem algumas especificidades, como por exemplo, a utilização do HOME 

CARE em sua residência, mesmo estando inadimplente, o fornecimento de energia 

elétrica, não poderá ser interrompida, pois ocorrendo isto, colocará em risco a saúde 

ou ate mesmo a vida de outrem. 

Assim, entende-se que pelo princípio da igualdade, em que pese ser para 

todos, deve-se levar em conta que nem sempre será de forma igual e é neste 

contexto que traça-se o objetivo do trabalho em epigrafe, qual seja, demonstrar que 

o fornecimento de energia elétrica por se tratar de um serviço público essencial, este 

deverá ser fornecido igualmente para todos, conforme estipula o caput do artigo 5º 

da Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988, que diz que [todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade...].mesmo existindo diferenças 

entre os usuários, ou seja, não importando qual diferença for entre os cidadãos. 

 
 
4.2 RELAÇÕES DE CONSUMO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS NA 

CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 

 

Os serviços públicos têm como características no âmbito do Código de 

Defesa do Consumidor, a essencialidade e a continuidade, ou seja, por serem 

considerados serviços essenciais não podem ser suspensos ou interrompidos. 

Assim, observa-se que as concessionárias fornecedoras de energia elétrica, 

por serem consideradas empresas privadas, prestadoras de serviços públicos, 

devem obedecer aos princípios norteadores da administração publica. 
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Neste sentido a professora e doutrinadora Fernanda StrackeMoor defende 

que : 

 
A aplicação do art. 22 do CDC deve se sobressair como meio de 
garantir maior proteção ao usuário do serviço público essencial, pois, 
além de ser o direito do consumidor considerado direito fundamental, 
é esta a vontade implícita no regime público, tendo em vista que o 
sentido do princípio da continuidade dos serviços públicos decorre do 
princípio básico do regime público, que é o Princípio da 
Indisponibilidade do Interesse Público. Por este o Estado não pode 
dispor do Interesse Público, no caso o serviço público, o que se 
estende ao regime de delegação, na medida em que o Estado 
continua titular do serviço e o delegatário passa a ser responsável 
pela execução desse serviço público. Com esse fundamento, a 
interrupção do serviço pela falta de pagamento passa a ser uma 
medida que afronta a ampla proteção que o regime público quer 
assegurar, diante da importância dos serviços públicos essenciais na 
vida cotidiana. 
 

 
Diante disto, entende-se que, os serviços públicos, tende a se variar conforme 

as necessidades de cada sociedade. 

Os serviços públicos são aqueles executados pela administração ou por seus 

delegados, desde que legitimamente determinados para executá-los, por meio de 

função emanada do poder público, e conforme a necessidade da coletividade, no 

caso do fornecimento de energia elétrica, para classificá-lo ha de se verificar sua 

natureza quanto a sua essencialidade, adequação e finalidade. 

Essa necessidade se dá em decorrência de ser a coletividade a destinatária 

final e beneficiaria desses tipos de serviços (essenciais). Assim, uma vez delegado, 

deve ser essencial, adequado e seguro ao fim a que se destina. Ao contrario 

desnecessário seria tal delegação.  

Conclui-se que, os serviços públicos essenciais podem ser de natureza e 

utilidade pública. 

 Neste sentido pode-se contar com a corroboração do nobre doutrinador Hely 

Lopes Meirelles, que assim preleciona: 

 
As entidades públicas nos serviços próprios e também as de direito 
privado, mediante delegação, nos serviços que é fundamental ao tipo 
de interesse atendido, essencial ou não essencial da coletividade, 
combinado com o sujeito que o exerce. 
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Conforme estabelece os mandamentos legais, máxime a constituição 

brasileira de 1988, incluindo neste rol os serviços de telefonia, saúde, água, 

instalações de energia elétrica e outros, por serem atividades primordiais, ao qual se 

faz requisito necessário ao pleno bem estar psíquico sócio e cultural do homem 

enquanto ser social, ou seja, indispensável à manutenção da vida e dignidade da 

pessoa humana.  

Resta esclarecido, que os serviços prestados pelas concessionárias de 

energia elétrica, além de fornecer um serviço adequado, esta deve ser prestada de 

forma individual, ou seja, entre a concessionária e o individuo. 

A doutrinadora e professora Cerqueira, Kamylla Maia Gomes preceitua que: 

 
A suspensão deve ser precedida de notificação ao consumidor, em 
no mínimo 15 dias, oportunizados o contraditório e a ampla defesa. O 
aviso deve conter a fatura relativa ao mês de consumo que encontra-
se pendente de pagamento, de forma clara e discriminada. 
 
 

Assim, vale salientar que, em se tratando de contrato de fornecimento de 

energia elétrica, este serviço é considerado como sinalagmatico, ou seja, a 

concessionária apenas poderá exigir o cumprimento do pagamento, quando esta 

estiver fornecendo os seus serviços, de forma adequada, segura e eficiente. 

Com supedâneo no artigo 170, V da Constituição da Republica Federativa de 

1988, bem como, no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, estipula que é 

vedado o corte ou suspensão do fornecimento de energia elétrica, sem a devida 

informação legal e anterior ao sinistro, obedecendo aos critérios legais, como a 

devida intimação do consumidor inadimplente com prazo antecedente de 15 a 90 

dias, para que este regularize sua situação. 

Neste sentido, CARVALHO, Matheus, DIREITO ADMINISTRATIVO, 4ª 

Edição, 2017, Editora JusPODIVM, diz que: 

 
É ilegal a paralisação de serviços por motivo de inadimplemento, se 
ensejar a interrupção de um serviço essencial à coletividade, como é 
o caso da energia elétrica de uma residência inadimplente, mas não 
de um hospital inadimplente. 
 

 
Vale ponderar que mesmo que o consumidor mantenha-se  inerte, quanto ao 

pagamento do fornecimento de energia elétrica, as concessionárias fornecedoras 

destes serviços, somente poderão efetivar a suspensão ou interrupção após 
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esgotadas as vias administrativas como a intimação para que o inadimplente efetue 

o pagamento devido, bem como, o pedido da execução do valor devido. 

As concessionárias de fornecimento de energia elétrica, possuem meios 

idôneos para efetuar a cobrança devida a ela, como por exemplo, a inclusão dos 

nomes dos devedores aos quadros do SPC, SERASA, CADIM e congêneres ou por 

vias judiciais, inclusive o pedido da execução da divida. 

Neste sentido, ARAS, José, DIREITO ADMINISTRATIVO, Editora Método, 

(2016, pg. 255), defende que: 

 
Não é possível a interrupção imediata dos serviços de prestação 
energia elétrica, ainda que não haja pagamento das respectivas 
tarifas, por entender interesses coletivos..., a concessionária deverá 
buscar meios ordinários de cobrança sem a paralisação do serviço. 
 

 
Caso a suspensão tenha sido realizada indevidamente, a distribuidora ficará 

obrigada a efetuar o religamento do fornecimento da energia elétrica, com prazo 

máximo de ate quatro horas, sem custas ou taxas extras ao consumidor. Ademais, 

deverá efetuar crédito na fatura de energia, ou seja, efetuará descontos do valor 

correspondente aos dias em que o consumidor atingido ficou sem a prestação do 

serviço, com valor referente ao mês subsequente ao fato. 

O fornecimento de energia elétrica, por ser considerado serviços essenciais 

da administração publica, deve obediência aos princípios que o norteiam, como o 

principio da continuidade dos serviços públicos, eficiência, generalidade e 

modicidade, dentre outros. 

PIETRO, Sylvia Zanella Di, citado por Luiz Gonzaga Pereira Neto - Advogado 

da União preleciona que, [o Princípio da Continuidade do Serviço Público, sendo a 

forma pela qual o Estado desempenha funções essenciais ou necessárias à 

coletividade, não pode parar].  

É o ensinamento de Claudia Lima Marques, em “Contratos no Código de 

Defesa do Consumidor”, 8ª Edição, Editora Revistas dos Tribunais, São Paulo, 2016, 

ao definir o referido princípio: 

 
Uma atuação “refletida”, uma atuação refletindo, pensando no outro, 
no parceiro contratual, respeitando-o, respeitando seus interesses 
legítimos, suas expectativas razoáveis, seus direitos, agindo com 
lealdade, sem abuso, sem obstrução, sem causar lesão ou vantagem 
excessiva, cooperando para atingir o bom fim das obrigações o 
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cumprimento do objetivo contratual e a realização dos interesses das 
partes. 
 
 

Efetuar o corte de energia na residência de usuário resta provado que 

aproveita-se a concessionária que assim, atua de sua vulnerabilidade, faltando com 

todas as obrigações que pautam as relações contratuais o que restará a 

concessionária a responsabilidade objetiva. 

Caso as concessionárias fornecedoras de energia elétrica, tenham seus 

serviços suspensos por mais de 90 dias, o consumidor prejudicado, poderá invocar 

suspensão do pagamento devido, ate a efetiva regulação, conforme a Lei de 

Licitações (8.666/93), em seu artigo 78, XV, que trata por analogia que o referido 

atraso decorrente do fornecimento de serviços prestados pela administração publica, 

fica assegurado ao consumidor o direito de optar pela suspensão do cumprimento 

de suas obrigações ate que seja normalizada a situação. 

 

4.3 RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA FORNECEDORA DE 

ENÉRGIA ELETRICA 

 

Este tópico derradeiro foi reservado para tratar da questão da 

responsabilidade das concessionárias fornecedoras de energia elétrica em casos de 

prejuízos causados pela sua interrupção ou suspenso, bem como por atos 

cometidos pelos seus prepostos, aos usuários ou a terceiros. 

In casu, a suspensão de um serviço público tido como essencial realizado 

sem as observâncias legais, mesmo diante da inadimplência do consumidor, 

constitui-se violação ao Código de Defesa do Consumidor e à lei 8.987/1995, de 

mais a mais, 3 não resta dúvida que impor corte sem prévia notificação se 

consubstancia em verdadeiro serviço defeituoso, nos termos do art. 14 do CDC, 

cujos danos causados devem ser devidamente indenizados, sejam estes de ordem 

material ou moral, verificando a conexão do dano e sua autoria.    

O ensinamento de TARTUCE, Flavio, MANUAL DE DIREITO CIVIL, 7ª 

Edição, (2016, pg. 345), aduz que: 

                                                           
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação 
dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 
por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 
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O nexo de causalidade constitui o elemento imaterial ou virtual da 
responsabilidade civil, constituindo a relação de causa e efeito entre 
a conduta culposa – ou o risco criado -, e o dano suportado por 
alguém.  
 

 
Portanto efetuar o corte de energia na residência do consumidor, resta 

provado que se aproveita a concessionária que assim, atua de sua vulnerabilidade, 

faltando com as obrigações que pautam as relações contratuais o que restará a 

concessionária a responsabilidade objetiva. 

Nesse sentido DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, DIREITO 

ADMINISTRATIVO, 25ª Ed. (2015, pg. 812) diz que: 

 
A responsabilidade civil objetiva se estende ao prestador de serviços 
públicos, independentemente da natureza de sua personalidade ou 
do prestador integrar ou não a estrutura formal do Estado. Isso se dá 
em razão de a entidade prestadora de serviços públicos assumir o 
risco administrativo da atividade prestada, os quais, são de 
titularidade do Estado.  
 
 

Esclarece assim que, já que a concessionária assumiu a responsabilidade do 

fornecimento de energia elétrica, algo que deveria ser do próprio poder publico, pois 

se trata de serviço prestado para à coletividade, esta deve assumir o risco integral 

da prestação, ou seja, as concessionárias fornecedoras de energia elétrica, por se 

tratar de produto essencial à vida em geral da população, quando ela  efetua a 

suspenso ou interrupção dos seus serviços ou até mesmo se um de seus prepostos 

cometerem algo que prejudique o consumidor, deverá assumir o ônus do prejuízo e 

ressarcir o prejudicado, podendo ingressar posteriormente com ação de regresso em 

face do seu preposto causador do sinistro. 

É neste mesmo sentido que o artigo 37, § 6º, da CRFB/88, determina que as 

pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão 

pelos prejuízos que seus agentes causarem a terceiros: 

 
Art. 37. ... 
§ 6º 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. 
 
 

As concessionárias de serviços públicos, responderão por todos os prejuízos 

causados aos usuários destes serviços.  
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Nesta mesma defesa de tese, tem-se o artigo 25 da Lei nº 8.987/1995, que 

assim estipula: 

 
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. 
 

 
Resta comprovado que, se a concessionária fornecedora de energia elétrica 

impor o corte ou a suspensão dos seus serviços como forma de punição ou 

obrigação para que os usuários inadimplentes cumpram a sua obrigação de pagar o 

valor devido a ela, poderá responder pelos danos causados a estes, ou seja, poderá 

pagar por danos morais e materiais em decorrência disto, por possuírem outros 

meios idôneos para tanto.  

 

4.4 ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DOS TRIBUNAIS SUPERIORES 

ACERCA DA RELAÇÃO DE CONSUMO E OS SERVIÇOS ESSENCIAIS 

 

Como defendido por todo conteúdo até aqui desenvolvido, para complementar 

a tese defendida, vê-se que já é pacifico dos Tribunais Superiores entendimento no 

sentido de que o fornecimento de energia elétrica não pode ser suspenso ou 

interrompido, uma vez que por ser considerado essencial à sociedade, bem como, 

por ser um serviço que deveria ser fornecido pelo Estado e este foi outorgado ao 

particular, deve-se então cumprir com o quanto determinado à prestação dos 

serviços públicos em geral, ou seja, deve obediência aos critérios e princípios que 

norteiam o serviço público. 

Assim, as concessionárias fornecedoras de energia elétrica, por assumir a 

prestação deste serviço, bem como, o risco administrativo decorrente do contrato 

que possui com o Estado, para o seu fornecimento, deve manter seus serviços 

contínuos, mesmo que o usuário esteja inadimplente, por ser considerado serviço 

público essencial, fornecido por particular, delegado pelo poder público, deve pois, 

obediência ao  princípio da continuidade, não podendo, neste caso, efetuar o corte 

ou a suspensão do fornecimento da energia elétrica, como forma de obter do 

consumidor inadimplente a contraprestação devida, por possuir outros meios 

idôneos para tanto. 
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É neste sentido que os Tribunais Superiores estão pacificando os seus 

entendimentos, como por exemplo, os seguintes julgados: 

 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA NO 
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE 
CIVIL OBJETIVA. COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E DO 
NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR 
CONFIGURADO. - A concessionária de energia elétrica é 
responsável pela reparação, quando provado o liame entre a 
interrupção indevida no fornecimento da energia elétrica e os danos 
materiais sofridos, a teor do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e 
art. 186 c/c art. 927 do novo Código Civil. - Na ação de reparação de 
danos decorrente de interrupção no fornecimento de energia elétrica, 
a responsabilidade que rege a espécie é a objetiva, independendo da 
existência de culpa da concessionária, bastando ao lesado 
comprovar a existência do dano e o nexo de causalidade com o 
evento danoso. 
(TJ-MG - AC: 10443120004868001 MG, Relator: Duarte de Paula, 
Data de Julgamento: 27/03/2014, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA 
CÍVEL, Data de Publicação: 02/04/2014); 
 
 

Diante deste decisum, o que se vê é que se a concessionária fornecedora de 

energia elétrica efetuar o corte e causar prejuízos ao consumidor e for constatada a 

inobservância dos requisitos para tanto, responderá pelos danos causados. 

Com a promulgação da Lei nº 8.987/95, que dispõe sobre o regime de 

concessão e permissão da prestação de serviços públicos, surgiu uma grande 

divergência doutrinaria referente a aceitação ou não da suspensão do fornecimento 

de energia elétrica. 

Contudo, o § 1º do artigo 6º da Lei de concessões e permissões do serviço 

público, diz que o serviço deve ser prestado de forma adequada, eficiente, segura e 

continua: 

 

Art. 6º Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de 
serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme 
estabelecido nesta lei; 
§ 1o Serviço adequado é o que satisfaz as condições de 
regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, 
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. 
 
 

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, com a relatoria do Miguel Ângelo 

da Silva, assim entendeu: 
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APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO INDEVIDA 
DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEFEITO NA 
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL 
OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. 
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Proposta a demanda 
indenizatória contra concessionária de serviço público de energia 
elétrica, o regime a ser aplicado é o da responsabilidade civil 
objetiva. Incidência do art. 37, § 6º, da CF e dos arts. 14 e 22, 
parágrafo único, do CDC. Evidenciado que a demandada é 
responsável pela interrupção indevida do fornecimento de energia 
elétrica na residência da parte autora, caracteriza está hipótese de 
responsabilidade civil. DANOS MORAIS IN RE IPSA. Danos morais 
"in re ipsa", decorrentes do próprio fato lesivo, corte no fornecimento 
de serviço público cuja nota característica é a essencialidade. 
Precedentes do STJ. ARBITRAMENTO DO "QUANTUM" 
INDENIZATÓRIO. O montante da indenização arbitrado na sentença 
atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim 
às peculiaridades do caso concreto, guardando consonância com o 
parâmetro adotado pelo Colegiado em situações similares. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. Manutenção 
do valor fixado na sentença a título de honorários advocatícios de 
sucumbência, em conformidade com o disposto no art. 20, § 3º, do 
CPC. APELO PRINCIPAL E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS. 
(Apelação Cível Nº 70058808528, Nona Câmara Cível, Tribunal de... 
Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 
22/07/2015). 
(TJ-RS - AC: 70058808528 RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, 
Data de Julgamento: 22/07/2015, Nona Câmara Cível, Data de 
Publicação: Diário da Justiça do dia 24/07/2015); 
 
 

Já no entendimento do relator Sérgio Fernandes Martins, entendeu que, quando 

houver dano praticado pela concessionária ou qualquer de seus agentes, a empresa 

prestadora de serviços públicos terá responsabilidade objetiva perante o consumidor 

prejudicado, ou seja, a concessionária prestadora de serviços públicos, ao efetuar o 

corte do fornecimento de energia elétrica na propriedade do consumidor 

inadimplente e consequentemente causar algum tipo de prejuízo com esta ação, 

responderá por todos os danos causados, podendo propor ação regressiva em face 

do causador se houver culpa ou dolo, conforme estipula o artigo 37, § 6º da 

Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988: 

 
E M E N T A - APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE 
INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 
E MATERIAIS. INTERRUPÇÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO 
DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 
DANOS MORAIS PRESUMIDOS. DANOS MATERIAIS NÃO 
COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO 



38 
 

AOS RECURSOS. Cediço que, sendo a empresa demandada 
concessionária de serviço público, responde objetivamente, a teor do 
art. 37, § 6º, da Constituição Federal, pelos danos que, na 
consecução de seu mister, por ação ou omissão, houver dado causa, 
bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo 
etiológico entre este e a conduta do agente. Na fixação da reparação 
por dano extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, 
sobretudo, para as condições do ofensor, do ofendido e do bem 
jurídico lesado, e aos princípios da proporcionalidade e 
razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à suficiente 
recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento 
sem causa da vítima. É ônus do autor, demonstrar o efetivo prejuízo 
material advindo da suspensão do fornecimento de energia elétrica 
em seu estabelecimento comercial. 
(TJ-MS - APL: 00094238820118120001 MS 0009423-
88.2011.8.12.0001, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de 
Julgamento: 10/09/2013, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 
15/05/2014);  
 
 

Consequentemente, caso a concessionária fornecedora de energia elétrica 

proceda com a suspensão dos seus serviços, em decorrência do inadimplemento do 

usuário e a este causar prejuízos, a concessionária poderá sofrer sanções, como a 

condenação ao pagamento de danos materiais, quando pela suspensão da energia, 

danificarem algum aparelho eletrônico do consumidor, ou até mesmo o estrago de 

utensílios alimentares. 
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CONCLUSÃO  

 

Após estudos e pesquisas ao longo desse trabalho verificou-se que em 

decorrência do contrato firmado entre a concessionária e o poder público, o 

fornecimento de energia elétrica não poderá ser suspenso ou interrompido em 

virtude do usuário estar inadimplente, pois, utilizando deste meio para compeli-los ou 

até mesmo para obriga-los a efetuar o pagamento deste fornecimento, atacará os 

princípios que norteiam os serviços públicos, como por exemplo, o principio da 

continuidade, porque, em se ratando de serviço público considerado como essencial, 

não pode ser interrompido e o principio da igualdade onde o prestador de serviços 

públicos não poderá agir de forma diferenciada entre os usuários, bem como, ser 

direito garantido pela Constituição da Republica Federativa do Brasil, no caput do 

artigo 5º, estipulando que todos são iguais perante a lei. 

Vale ressaltar que, caso ocorra a suspensão ou a interrupção do fornecimento 

da energia elétrica por parte da concessionária fornecedora destes serviços, bem 

como, dos seus agentes e causar prejuízos ao usuário, podendo ser morais ou 

materiais, a concessionária responderá objetivamente pelos danos causados aos 

consumidores, podendo propor ação de regresso em face do causador se houver 

por parte deste, culpa ou dolo. 

Com o entendimento pacifico dos Tribunais e levando em consideração que o 

juiz não esta obrigado a cumprir exatamente como a lei prescreve, até porque a 

sociedade tende a evoluir mais e mais, deve interpretar as relações de consumo e 

adequá-la ao desenvolvimento da sociedade, ao equilíbrio e segurança jurídica de 

forma a satisfazer regularidade, continuidade, eficiência e atualidade, porque serviço 

eficiente é aquele do qual não pode ser privado o usuário, em razão da urgência em 

sua prestação, tornando-o indispensável ao atendimento das necessidades 

inadiáveis dos cidadãos, como, por exemplo, o de fornecimento de energia elétrica e 

não é por simples inadimplência do consumidor, que a concessionária vai trazer a 

tona seu ato arbitrário, abusivo, flagrantemente ilegal e contrário aos princípios 

constitucionais atinentes à prestação dos serviços públicos. 

Por tanto, conclui-se que, a concessionária que fornecer energia elétrica à 

coletividade, por assumir tal serviço por sua conta e risco, deve obediência aos 

mesmos ditames, regramentos e princípios estabelecidos para um ente federado, ou 

seja, já que o fornecimento da energia elétrica é considerado essencial à 
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coletividade, não há como imaginar uma propriedade sem o seu devido 

fornecimento, pois, com a evolução da sociedade, a população tornou-se 

dependente deste serviço e considerando que o Estado em si foi fundado para 

atender as necessidades da coletividade, que ao transferir sua obrigatoriedade a um 

particular, neste caso a concessionária, transfere também a responsabilidade pelo 

fornecimento deste serviço, sendo fiscalizada por uma Agencia intitulada de ANEEL. 

Sendo assim, diante dos princípios norteadores dos serviços públicos, em 

especial o principio da continuidade, a concessionária fornecedora de energia 

elétrica, não poderá suspender ou interromper os seus serviços em decorrência da 

inadimplência do consumidor sem antes observar os requisitos legais, por ser 

considerado meio vexatório para tentar inibir ou punir o usuário, de forma que efetue 

o pagamento do valor devido, considerando que as concessionárias possuírem 

outros meios para tanto. 
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