
DIREITO DO 

CONSUMIDOR 

Prof.  Francisco Saint Clair Neto 

      Serviços Públicos (aplicação do CDC) 

Parte V 



Serviços Públicos (aplicação do CDC) 

 SERVIÇO ESSENCIAL 

Em sentido amplo todo serviço público, exatamente pelo fato de sê-lo 

(público), somente pode ser essencial. Não poderia a sociedade funcionar 

sem um mínimo de segurança pública, sem a existência dos serviços do 

Poder Judiciário, sem algum serviço de saúde etc. Nesse sentido então é que 

se diz que todo serviço público é essencial. Assim, também o são os serviços 

de fornecimento de energia elétrica, de água e esgoto, de coleta de lixo, etc. 
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MAS, ENTÃO, É DE PERGUNTAR: SE TODO SERVIÇO PÚBLICO É ESSENCIAL, 

POR QUE É QUE A NORMA (Art.22 CDC)ESTIPULOU QUE SOMENTE NOS 

ESSENCIAIS ELES SÃO CONTÍNUOS? 

 

 

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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Para solucionar o problema, devem-se apontar dois aspectos: 

a) o caráter não essencial de alguns serviços; 

b) o aspecto de urgência. 

 

Existem determinados serviços, de ordem burocrática, que, em princípio, não 
se revestem de essencialidade. São serviços auxiliares: 

a) servem para que a máquina estatal funcione; 

b) fornecem documentos solicitados pelo administrado (p. ex., certidões). 
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Existirão até mesmo emissões de documentos cujo serviço de 

expedição se reveste de essencialidade. 

 

Por exemplo, o pedido de certidão para obter a soltura de alguém 

preso ilegalmente. É o caso concreto, então, nessas hipóteses 

especiais, que designará a essencialidade do serviço requerido. 
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O outro aspecto, sim, é relevante. Há no serviço considerado 

essencial uma perspectiva real e concreta de urgência, isto é, 

necessidade concreta e efetiva de sua prestação. O serviço de 

fornecimento de água para uma residência não habitada não se 

reveste dessa urgência. Contudo, o fornecimento de água para uma 

família é essencial e absolutamente urgente, uma vez que as pessoas 

precisam de água para sobreviver. Essa é a preocupação da norma. 
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O serviço público essencial revestido, também, do caráter de urgente não 

pode ser descontinuado. E no sistema jurídico brasileiro há lei ordinária que 

define exatamente esse serviço público essencial e urgente. Trata-se da Lei 

de Greve — Lei 7.783/89. Como essa norma obriga os sindicatos, 

trabalhadores e empregadores a garantir, durante a greve, a prestação dos 

serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da 

comunidade, acabou definindo o que entende por essencial.  
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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; 
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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; 
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IX - processamento de dados ligados a serviços essenciais; 

 

X - controle de tráfego aéreo; 

 

XI - compensação bancária. 
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Dessa forma, nenhum desses serviços pode ser interrompido. O 

CDC é claro, taxativo e não abre exceções: os serviços essenciais 

são contínuos. E diga-se em reforço que essa garantia decorre 

do texto constitucional. 
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Com efeito, como se sabe, a legislação consumerista deve obediência aos 

vários princípios constitucionais que dirigem suas determinações. Entre esses 

princípios encontram-se os da intangibilidade da dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III), da garantia à segurança e à vida (caput do art. 5º), que 

tem de ser sadia e de qualidade, em função da garantia do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado (caput do art. 225) e da qual decorre o direito 

necessário à saúde (caput do art. 6º), outros. 
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