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Serviços Públicos

1.Serviços públicos:
Art.6, inc. X - a adequada e eficaz prestação dos serviços
públicos em geral.
• 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

Uti singuli

Uti universi

Remuneração direta

Remuneração indireta

Tarifa

Imposto

Aplica-se o CDC

Não se aplica o CDC

Serviços Públicos

• ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADES PÚBLICAS ESSENCIAIS,
COMO
HOSPITAIS;
PRONTO-SOCORROS;
ESCOLAS;
CRECHES; 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.

Serviços Públicos
Concessionária de rodovia. Acidente com veículo em razão de animal morto na pista.
Relação de consumo.

As concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com
os usuários da estrada, estão subordinadas ao Código de Defesa do
Consumidor, pela própria natureza do serviço. No caso, a concessão
é, exatamente, para que seja a concessionária responsável pela
manutenção da rodovia, assim, por exemplo, manter a pista sem a
presença de animais mortos na estrada, zelando, portanto, para que
os usuários trafeguem em tranqüilidade e segurança. Entre o usuário
da rodovia e a concessionária, há mesmo uma relação de consumo,
com o que é de ser aplicado o art. 101, do Código de Defesa do
Consumidor.
(REsp 467883/RJ grifos adicionados)

Serviços Públicos

Ementa: CIVIL E CONSUMIDOR. INTERNET. RELAÇÃO DE
CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC.GRATUIDADE DO SERVIÇO.
INDIFERENÇA. PROVEDOR DE PESQUISA. FILTRAGEM PRÉVIA
DAS
BUSCAS.
DESNECESSIDADE.
RESTRIÇÃO
DOS
RESULTADOS.NÃO-CABIMENTO. CONTEÚDO PÚBLICO. DIREITO
À INFORMAÇÃO. 1. A exploração comercial da Internet sujeita as
relações de consumo daí advindas à Lei nº 8.078 /90. 2. O fato
de o serviço prestado pelo provedor de serviço de Internet ser
gratuito não desvirtua a relação de consumo, pois o termo
"mediante remuneração", contido no art. 3º , § 2º , do CDC ,
deve ser interpretado de forma ampla, de modo a incluir o ganho
indireto do fornecedor.

