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Serviços Públicos (aplicação do CDC) 

INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL 

 Contituição Federal  

 Lei 8.078/1990 

 Lei 8.987/1995 

 Lei 9.427/1996 

 Lei 11.445/2007 

 



Serviços Públicos (aplicação do CDC) 

De início, o primeiro entendimento prega a impossibilidade de interrupção 

do serviço público essencial em qualquer hipótese, categoria na qual se 

situam os serviços de água e luz. Tal corrente sustenta-se na subsunção do 

art. 22 da Lei 8.078/1990. 

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. 

 

 
 



Serviços Públicos (aplicação do CDC) 

Em complemento, o corte de serviço essencial constituiria uma prática 

abusiva na cobrança da dívida, nos termos do ora abordado art. 42, caput, 

do CDC. Esse é o entendimento doutrinário de Luiz Antonio Rizzatto Nunes, 

para quem “Um bem maior como a vida, a saúde e a dignidade não pode 

ser sacrificado em função do direito de crédito (um bem menor)”. Da mesma 

maneira posicionam-se Claudia Lima Marques, Herman Benjamin e Bruno 

Miragem quanto às pessoas naturais, citando a proteção da dignidade 

humana. 

 

 



Serviços Públicos (aplicação do CDC) 

Não se pode esquecer que o Código de Defesa do Consumidor é norma 

principiológica, de ordem pública e interesse social, havendo menção expressa 

no próprio Texto Maior quanto à proteção dos interesses dos consumidores (art. 

5º, XXXII e art. 170, V). Repise-se que isso coloca a Lei 8.078/1990 em posição 

hierarquicamente superior à regulamentação das concessões públicas, conforme 

as normas que serão a seguir transcritas (posição supralegal). Ademais, a 

dignidade humana entra em cena para afastar o corte em casos de 

inadimplemento por parte de pessoas naturais. 

 

 
 



Serviços Públicos (aplicação do CDC) 

Anote-se que esse era o entendimento consolidado anterior do Superior Tribunal 
de Justiça, podendo ser transcrito, por todos: 

 
“Administrativo. Corte no fornecimento de energia elétrica. Impossibilidade. 
Precedentes jurisprudenciais. Agravo regimental. Ausência de fundamentos para 
infirmar a decisão agravada. Desprovimento. 1. O corte no fornecimento de 
energia elétrica, como forma de compelir o usuário ao pagamento de tarifa ou 
multa, extrapola os limites da legalidade e malfere a cláusula pétrea que 
tutela a dignidade humana. Precedentes do STJ. 2. Ausência de motivos suficientes 
para a modificação do julgado. Manutenção da decisão agravada. 3. Agravo 
regimental desprovido” (STJ – AgRg no Ag 478911/RJ – Primeira Turma – Rel. Min. 
Luiz Fux – j. 06.05.2003 – DJ 19.05.2003, p. 144). 

 
 



Serviços Públicos (aplicação do CDC) 

Os fundamentos da decisão são muito fortes. Como é notório, o art. 1º, inc. 

III, da Constituição Federal reconhece a dignidade da pessoa humana como 

um princípio estruturante, aplicável a qualquer tipo de relação jurídica, um 

dos fundamentos da República Brasileira. Apesar da falta de menção no 

julgado, outro princípio constitucional poderia ser citado, o da solidariedade 

social, pela busca de uma sociedade mais justa e solidária, pela ampliação 

das responsabilidades nas relações negociais (art. 3º, inc. I, da CF). 

 
 



Serviços Públicos (aplicação do CDC) 

Não convencem os argumentos estribados na teoria dos jogos, segundo os 

quais os consumidores adimplentes acabam por pagar a parte dos 

inadimplentes. Primeiro, porque não há prova contundente de que tais cálculos 

existem efetivamente no Brasil. Segundo, pois a inadimplência entra no risco do 

empreendimento das empresas, que cobram altas tarifas pelo serviço público. 

Terceiro, porque tais serviços deveriam ser subsidiados no País, diante da 

realidade dos altos impostos que são pagos pelos cidadãos. (Manual de Direito do 

Consumidor - Direito Material e Processual - Volume Único - Flávio Tartuce e Daniel Amorim Assumpção Neves – 

2017). 

 

 



Serviços Públicos (aplicação do CDC) 

Pois bem, o segundo posicionamento a respeito do corte de serviço essencial, aquele 

que prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possibilita a 

interrupção do serviço nas hipóteses de inadimplemento do usuário-consumidor, 

desde que haja prévia comunicação por parte do prestador de serviços. Conforme 

pontuam Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa e Luiz Guilherme Bondioli, “A 1ª 

Seção do STJ pacificou entendimento no sentido da possibilidade de interrupção do 

fornecimento do serviço público essencial, ante o inadimplemento do consumidor”. 

Para tanto, argumenta-se com base na legislação que trata das concessões dos 

serviços públicos no Brasil. 

 
 



Serviços Públicos (aplicação do CDC) 

A Lei das Concessões Públicas (Lei 8.987/1995) estabelece em seu art. 6º que toda 

concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno 

atendimento dos usuários. É considerado como serviço adequado o que satisfaz as 

condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, 

generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas (§ 1º). Como 

ressalva, não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em 

situação de emergência 

ou após prévio aviso, quando: a) motivada por razões de ordem técnica ou de 

segurança das instalações; e b) por inadimplemento do usuário, considerado o 

interesse da coletividade (§ 3º). 



Serviços Públicos (aplicação do CDC) 

Em relação ao serviço de energia elétrica, o corte pelo inadimplemento tem fundamento 

no art. 17 da Lei 9.427/1996, que disciplina a sua concessão, in verbis: “A suspensão, por 

falta de pagamento, do fornecimento de energia elétrica a consumidor que presta serviço 

público ou essencial à população e cuja atividade sofra prejuízo será comunicada com 

antecedência de quinze dias ao Poder Público local ou ao Poder Público Estadual. § 1º O 

Poder Público que receber a comunicação adotará as providências administrativas para 

preservar a população dos efeitos da suspensão do fornecimento de energia elétrica, 

inclusive dando publicidade à contingência, sem prejuízo das ações de responsabilização 

pela falta de pagamento que motivou a medida”. 

 

 



Serviços Públicos (aplicação do CDC) 

Além desses preceitos, o art. 40 da Lei 11.445/2007 trata do corte no serviço 

de água e esgoto (saneamento básico), a saber: “Os serviços poderão ser 

interrompidos pelo prestador nas seguintes hipóteses: (…) V – 

inadimplemento do usuário do serviço de abastecimento de água, do 

pagamento das tarifas, após ter sido formalmente notificado. § 1º As 

interrupções programadas serão previamente comunicadas ao regulador e 

aos usuários.  

 

 

 



Serviços Públicos (aplicação do CDC) 

§ 2º A suspensão dos serviços prevista nos incisos III e V do caput deste artigo 

será precedida de prévio aviso ao usuário, não inferior a 30 (trinta) dias da data 

prevista para a suspensão. § 3º A interrupção ou a restrição do fornecimento de 

água por inadimplência a estabelecimentos de saúde, a instituições educacionais 

e de internação coletiva de pessoas e a usuário residencial de baixa renda 

beneficiário de tarifa social deverá obedecer a prazos e critérios que preservem 

condições mínimas de manutenção da saúde das pessoas atingidas”. 

 

 

 



Serviços Públicos (aplicação do CDC) 

SUSTENTA-SE A PREVALÊNCIA DAS NORMAS TRANSCRITAS POR SEREM 

MAIS ESPECIAIS E POSTERIORES AO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR 

 

+ 
 

 

 

 
critério da 

especialidade 
 

 
critério cronológico 

 



Serviços Públicos (aplicação do CDC) 

“Administrativo. Suspensão do fornecimento de energia elétrica. Inadimplemento. Possibilidade. 

1. A Lei 8.987/1995, 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. Tem-se, assim, que a 

continuidade do serviço público, assegurada pelo art. 22 do CDC, não constitui princípio 

absoluto, mas garantia limitada pelas disposições da Lei 8.987/1995, que, em nome justamente 

da preservação da continuidade e da qualidade da prestação dos serviços ao conjunto dos 

usuários, permite, em hipóteses entre as quais a de inadimplemento do usuário. (STJ – EREsp 

576242/MG DJ 15.05.2006, p. 152). 

 


