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Resumo: Apesar de se encontrar de forma expressa em nosso Código Civil o 

dever de continuidade do serviço essencial, se faz necessário a análise deste de acordo com os 

entendimentos do Superior Tribunal de Justiça e de uma considerável parte de doutrinadores. 

A possibilidade de corte te tais serviços está previsto na Lei 8.987/95, que regula as relações 

jurídicas das concessionárias de serviço público, e um dos motivos que justificam a suspensão 

do serviço seria a hipótese de inadimplemento do usuário.  Diante das divergência entre a 

legislação no Código de Defesa do Consumidor, princípios constitucionais, Leis, ensinamento 

doutrinário e entendimento jurisprudencial, tal artigo se destina a fazer uma análise, sem 

qualquer pretensão de esgotamento do tema, das possibilidades de corte do abastecimento de 

tal serviço. 
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O presente estudo tem por escopo demonstrar e posicionar-se sobre a atual 

polêmica da possibilidade de interrupção de prestação de serviços públicos essenciais, tais 

como energia elétrica e água. 

A discussão principal é quanto à legalidade ou não deste corte, em casos que o 

consumidor estiver inadimplente com a fornecedora de serviço público.  

Faz-se necessária uma explanação sobre: 

1. Serviço público; 

2. Serviço essencial; 

3. Possibilidade de corte 

4. Posicionamento do STJ. 

Foi feita pesquisa sobre o posicionamento de nosso Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça, onde ficará demonstrada a possibilidade e legalidade da interrupção da prestação 

destes serviços de acordo com o estudo do caso concreto, e, desde que não fira os demais 

princípios constitucionais que regem nosso ordenamento jurídico, de acordo com a 

ponderação e razoabilidade. 

O tema mostra-se instigante, porquanto quase a totalidade da população é usuária 

dos serviços públicos, motivo pelo qual é de interesse comum saber quais nossos direitos e 

quais nossas obrigações diante da prestação destes serviços, em especial, saber até que ponto 

a inadimplência de um consumidor pode ensejar a interrupção de serviços essenciais.      

 

1. SERVIÇO PÚBLICO REGIDO PELO CDC 

O artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor inclui no rol de fornecedores a 

pessoa física ou jurídica, independente der ser pública ou privada. 

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 
nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que 
desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 
transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de 
produtos ou prestação de serviços.  

Apenas a presença de tal artigo poderia acarretar discussões e possibilitar o debate 

sobre a aplicabilidade ou não a todos os entes da Administração Pública. Para evitar possíveis 



problemas que dificultariam a defesa do consumidor, há no bojo do CDC, artigo que deixa 

expressa tal incidência: 

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. 

Não apenas se estabeleceu sobre quem ensejaria o Código, como também, 

estabeleceu a responsabilidade objetiva na hipótese de descumprimento. 

 Apenas os serviços públicos cuja remuneração seja feita diretamente pelo usuário 

serão regidos pelo CDC. Exemplo de tais serviços: energia, água, transporte público, dentre 

outros. Não interessa se a prestação do serviço é feito de forma direta ou indireta pelo Poder 

Público, a norma enseja sobre empresas públicas e privadas que forneça serviço por meio de 

contrato com a Administração Pública, incluindo também as Autarquias, Fundações e as 

Sociedades de Economia Mista.  

 

2. SERVIÇO ESSENCIAL 

De acordo com os ensinamentos de Rizzatto Nunes (2010), todo serviço público, 

pelo fato de sê-lo, é essencial, pois a sociedade não pode funcionar sem um mínimo de 

segurança pública, sem a existência dos serviços do Poder Judiciário, sem algum serviço de 

saúde, etc. Na visão deste doutrinador, existem, entretanto, determinados serviços (de ordem 

burocrática) que não são essenciais, por exemplo, aqueles que servem para que a máquina 

estatal funcione. 

Por analogia e falta de legislação mais específica se aplicam as definições e 

exemplificações encontradas na Lei de Greve (Lei 7783/93), é o chamado diálogo de fontes: 

Art. 10. São considerados serviços essenciais ou atividades essenciais: 

I-Tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia 
elétrica, gás e combustíveis; 

II- Assistência medica 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- Processamentos de dados ligados a serviços essenciais; 

X- Controle de tráfico aéreo; 

XI- Compensação bancária. 

 

Nos ensina Rizzatto Nunes (2010) em seu Curso de Direito do Consumidor afirma 

que “Há no serviço considerado essencial uma perspectiva real e concreta de urgência, isto é, 

necessidade concreta e efetiva de sua prestação.”  

Tais serviços são vistos como essenciais e básicos à manutenção da vida, de forma 

a garantir o bem estar, tendo por base o homem médio. Parte-se do pressuposto de uma 

necessidade de sua prestação.  

 Ada Pellegrini Grinover (2010) acrescenta que: 
 

"É sempre muito complicado investigar a natureza do serviço público, para 
tentar surpreender, neste ou naquele, o traço da sua essencialidade. Com 
efeito, cotejados, em seus aspectos multifários, os serviços de comunicação 
telefônica, de fornecimento de energia elétrica, água, coleta de esgoto ou de 
lixo domiciliar, todos passam por uma gradação de essencialidade, que se 
exacerba justamente quando estão em causa os serviços públicos difusos (ut 
universi) relativos à segurança, saúde e educação." 

Os serviços públicos uti universi são os prestados sem a destinação específica de 

usuário, tais serviços buscam atender as necessidades da população em geral. Os serviços uti 

singuli ou impróprios, possuem destinatário específico, destinado aos particulares. Assim nos 

ensina o nosso Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

Os serviços uti universi, também chamados de próprios, são remunerados 

por espécie tributária específica, a taxa, cujo pagamento é obrigatório, 



porque decorre da lei, independentemente da vontade do contribuinte. A 

espécie tem por escopo remunerar um serviço público específico e divisível, 

posto a disposição do contribuinte [....] 

[....] Trava-se, então, entre o contribuinte e o Poder Público, uma relação 

administrativa-tributária, solucionada pelas regras de direito administrativo. 

Com esses serviços não se confundem os uti singuli ou impróprios, prestados 

pelo Estado via delegação, por parceria com entes da Administração 

descentralizada ou da iniciativa privada. 

Diferente daqueles, esses serviços são remunerados por tarifas ou preços 

públicos, e as relações entre o Poder Público e os usuários, são de Direito 

Privado, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, ao identificarem-

se os usuários como consumidores, na dicção do artigo 3º do Código de 

Defesa do Consumidor. (STJ, REsp. 793422/RS, Relatora Ministra Eliana 

Calmon, DJ 17/082006) 

São exemplos de tais serviços uti singuli os tratados nesse artigo, tendo como 

exemplo, os serviços de abastecimento de água, luz, dentre outros. 

 

3. POSSIBILIDADE DE CORTE  

Ainda é questão polêmica a possibilidade, ou não, do corte de fornecimento de 

serviço público essencial por inadimplemento do usuário. A discussão se dá pela divergência 

na legislação, entre o que é dito no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor e o art.6º, 

§3º, III da Lei 8.987/95. 

A Lei 8.987/95, que regula as relações jurídicas das concessionárias de serviço 

público, aduz: 

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. 

[….] 

§ 3º. 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 de instalações; e, 

II – por inadimplemento do usuário considerando o interesse da coletividade 



Nas situações previstas acima, há a obrigatoriedade de aviso com o mínimo de 72 

horas da greve, e da manutenção de um mínimo do serviço funcionando, para que a saúde e 

bem estar da sociedade como um todo não saiam prejudicados.  

Implica-se o questionamento: se tais serviços são necessários à manutenção da 

vida e continuidade da vida em sociedade, como os mesmos seriam passíveis de corte? 

Apesar da essencialidade do serviço, ele é remunerado, e para existir deve haver 

uma contraprestação do usuário. Admitir uma brecha legislativa que proíbe a suspensão de 

fornecimento por inadimplemento do usuário seria uma forma de enriquecimento ilícito do 

usuário e haveria grandes chances de existir numero extenso de pessoas em dívida com a 

concessionária, o que lesionaria os cofres públicos de forma considerável.  

 Quando a norma do CDC traz a previsão de essencialidade, não tem por 

objetivo proteger o consumidor que se encontra de forma irregular com o fornecedor, mas sim 

buscar a garantia de que não haverá o corte injustificado de serviços essenciais. 

O fornecimento de serviço tem natureza bilateral, impondo, assim, direitos e 

deveres para ambas as partes. Desse modo, o contratante tem a obrigação de pagar pelo 

serviço consumido, sob pena de ser privado de sua fruição. 

Outros autores discordam de tal perspectiva, dentre eles Rizzatto Nunes (2010) 

afirmando que: “Um bem maior como a vida, a saúde e a dignidade não pode ser sacrificado 

em função do direito de crédito (um bem menor)” 

O autor (RIZZATTO, 2010) acredita que é indispensável a continuidade do 

serviço e que a norma prevista no CDC foi interpretada de forma a prejudicar o consumidor. 

Ainda afirma que caso o legislador não quisesse a essencialidade e impossibilidade de corte, o 

mesmo não estaria previsto de forma expressa na lei. 

Alegam os defensores de tal teoria, que existem outros meios a serem adotados 

para cobrança da dívida, sendo o corte uma forma de constrangimento na cobrança, o que fere 

a dignidade da pessoa humana, protegida constitucionalmente. 

4. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 



Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça compreendia que os serviços 

essenciais, como é exemplo o fornecimento de energia elétrica, não poderia sofrer qualquer 

forma de suspensão, tendo em vista que são vitais para a vida em sociedade dos usuários. 

Além disso, defendia a idéia de que o fornecedor possuía outros meios de efetuar 

a cobrança do valor devido, sem que para isso fosse necessário coagir o usuário com restrição 

de serviço essencial. 

Hoje em dia, o STJ vem decidindo no sentido de ser possível o corte do 

fornecimento de serviços público essenciais por inadimplemento do usuário, desde que ocorra 

aviso prévio do corte: 

REsp 1062975 / RS 

RECURSO ESPECIAL 2008/0121541-3 

ADMINISTRATIVO – SERVIÇO PÚBLICO CONCEDIDO – ENERGIA 
ELÉTRICA – 

INADIMPLÊNCIA – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535, I e II, DO CPC – 
INEXISTÊNCIA – DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO – INOBSERVÂNCIA DOS 
REQUISITOS DOS ARTS. 255 DO RISTJ E 541, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 
CPC. 
1. Não há falar em violação do art. 535, I e II, do CPC, quando o 
Tribunal de origem bem fundamenta seu entendimento, rejeitando, 
ainda que implicitamente, as teses defendidas pelo recorrente. 
2. Inviável, da mesma forma, esse recurso, pela alínea "c" quando 
não observados os requisitos dos arts. 255 e parágrafos do RISTJ e 
541, parágrafo único, do CPC, na caracterização do dissídio 
jurisprudencial, já que não demonstrada a similitude de suporte 
fático mediante cotejo analítico. 
3. Os serviços públicos podem ser próprios e gerais, sem 
possibilidade de identificação dos destinatários. São financiados 
pelos tributos e prestados pelo próprio Estado, tais como segurança 
pública, saúde, educação, etc. Podem ser também impróprios e 
individuais, com destinatários determinados ou determináveis. Neste 
caso, têm uso específico e mensurável, tais como os serviços de 
telefone, água e energia elétrica. 
4. Os serviços públicos impróprios podem ser prestados por órgãos da 
administração pública indireta ou, modernamente, por delegação, como 
previsto  na CF (art. 175). São regulados pela Lei 8.987/95, que 
dispõe sobre a concessão e permissão dos serviços público. 
5. Os serviços prestados por concessionárias são remunerados por 
tarifa, sendo facultativa a sua utilização, que é regida pelo CDC, o 
que a diferencia da taxa, esta, remuneração do serviço público 
próprio. 
6. Os serviços públicos essenciais, remunerados por tarifa, porque 
prestados por concessionárias do serviço, podem sofrer interrupção 
quando há inadimplência, como previsto no art. 6º, § 3º, II, da Lei 
8.987/95. Exige-se, entretanto, que a interrupção seja antecedida 
por aviso, existindo na Lei 9.427/97, que criou a ANEEL, idêntica 
previsão. 



7. A continuidade do serviço, sem o efetivo pagamento, quebra o 
princípio da igualdade das partes e ocasiona o enriquecimento sem 
causa, repudiado pelo Direito (arts. 42 e 71 do CDC, em 
interpretação conjunta). 
8. Recurso especial conhecido parcialmente e, nessa parte, provido. 

 

No tocante às pessoas jurídicas de direito público que prestam serviço essencial, 

existe tratamento diferenciado. Nessa hipótese, o local onde haveria o corte do serviço 

essencial também seria um fornecedor de serviço essencial, o que poderia acarretar enorme 

prejuízo a sociedade: 

AgRg no REsp 1142903/AL 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 

2009/0104349-4 

ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA.  INTERRUPÇÃO DO 
FORNECIMENTO. 
PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. INTERESSE DA 
COLETIVIDADE. 
PRESERVAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS. 
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, nos casos de 
inadimplência de pessoa jurídica de direito público, é inviável a 
interrupção indiscriminada do fornecimento de energia elétrica. 
2. Não há que se proceder à suspensão da energia elétrica em locais 
como hospitais, escolas, mercados municipais, bem como em outras 
unidades públicas cuja paralisação seja inadmissível, porquanto 
existemm outros meios jurídicos legais para buscar a tutela 
jurisdicional, como a ação de cobrança. 
3. In casu, o Tribunal a quo salientou que na Municipalidade, "dada 
a precariedade de suas instalações, em um único prédio, funcionam 
várias Secretarias e até mesmo escolas", a suspensão do fornecimento 
de energia iria de encontro ao interesse da coletividade. 
Agravo regimental improvido. 
 
 
AgRg nos EREsp 1003667 / RS 
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGENCIA EM 
RECURSO ESPECIAL 
2009/0222361-5 
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM 
EMBARGOS DE 
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADES 
PÚBLICAS 
ESSENCIAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. 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. Precedentes: EREsp 



845.982/RJ, Rel. Ministro  LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 
24/06/2009, DJe 03/08/2009; EREsp 721.119/RS, Rel. Ministra  ELIANA 
CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/08/2007, DJ 10/09/2007. 
2. In casu, o v. acórdão hostilizado firmou orientação no sentido de 
ser inadmissível o corte no fornecimento de energia da 
concessionária pública inadimplente, haja vista ser responsável pelo 
abastecimento de água de três municípios, o que poderia inviabilizar 
aquele serviço essencial à população. 
3. Incidência da Súmula nº 168/STJ: “Não cabem embargos de 
divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo 
sentido do acórdão embargado.” 
4. Agravo regimental a que se nega provimento. 

 

Caso a pessoa pública que se encontre inadimplente não seja prestadora de serviço 

essencial, é dado o mesmo tratamento dos outros usuários: 

REsp 794539 / RJ 

RECURSO ESPECIAL 

2005/0183450-6 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO 
ESPECIAL EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 
INAPLICABILIDADE DO ART. 542, § 

3º, DO CPC.  ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 294, 
458, II, E 535, 

II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. FORNECIMENTO DE 
ENERGIA ELÉTRICA. 

SUSPENSÃO. MUNICÍPIO. DISCUSSÃO JUDICIAL DO 
DÉBITO ARGÜIDO PELA 

CONCESSIONÁRIA. INADIMPLÊNCIA NÃO-
CONFIGURADA. SUPOSTA OFENSA AOS 

ARTS. 17, DA LEI 9.427/96, E 476 DO CC/2002. EXAME 
PREJUDICADO. 

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 
SIMILITUDE FÁTICA E 

JURÍDICA. NÃO-CONHECIMENTO. PRECEDENTES DO 
STJ. 

1. Não viola os arts. 165, 458, II, e 535, II, do CPC, nem 
importa 

negativa de prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem 
ter 

examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos 
pelo 

vencido, adotou, entretanto, fundamentação suficiente para 
decidir 

de modo integral a questão controvertida. 
2. O recorrido, no curso do processo, não alterou o pedido 

(expansão 
da rede elétrica e religação/ligação de energia das unidades 
utilizadas pela Prefeitura Municipal para prestar serviços 

públicos 
essenciais) nem a causa de pedir (recusa, pela concessionária, 

de 
fornecer energia elétrica sob a alegação da existência de 



débito). 
Logo, não houve violação do art. 294 do CPC. 
3. É lícito à concessionária interromper o fornecimento de 

energia 
elétrica se, após aviso prévio, o usuário permanecer 

inadimplente 
(Lei 8.987/95, art. 6º, § 3º, II). 
4. Tratando-se de pessoa jurídica de direito público, prevalece 
nesta Corte Superior a tese de que o corte de energia é possível, 
desde que não aconteça de forma indiscriminada, preservando-

se as 
unidades públicas essenciais. 
5. No caso, o Tribunal a quo manteve a decisão agravada por 

dois 
fundamentos: (I) a relação de crédito/débito entre os litigantes 
está sendo discutida judicialmente, de modo que não há falar 

em 
dívida líquida e certa capaz de autorizar a suspensão do 
fornecimento de energia elétrica, porquanto não-caracterizada – 

no 
momento –, a inadimplência do Município; (II) a prestação de 

energia 
elétrica é indispensável para o melhor cumprimento dos 

serviços 
públicos. 
6. Assentada essa premissa (inadimplência não-configurada), 

resta 
prejudicado o exame da suposta violação dos arts. 17, 

parágrafo 
único, da Lei 9.427/96, e 476, do CC/2002. 
7. A falta de similitude fática e jurídica entre os julgados 
confrontados inviabiliza o conhecimento do recurso especial 
interposto pela alínea c do permissivo constitucional, pois não 
atende aos requisitos legais (CPC, art. 541, parágrafo único; 

RISTJ, 
art. 255). 
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, 
desprovido. Grifo nosso 

 

Outro ponto que possui diferenciação é quando a divida que faz jus ao corte do 

fornecimento encontra-se prescrita: 

REsp 1194150/RS 

RECURSO ESPECIAL 

2010/0088187-2 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO. OFENSA AO 
ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 
INOVAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 
211/STJ. 



FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO. DÉBITOS 
CONSOLIDADOS 
PELO TEMPO. 
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, 
não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 
2. É inadmissível Recurso Especial quanto a questão inapreciada pelo 
Tribunal de origem, a despeito da oposição de Embargos 
Declaratórios. Incidência da Súmula 211/STJ. 
3. Não há contradição em afastar a alegada violação do art. 535 do 
CPC e, ao mesmo tempo, não conhecer do mérito da demanda por 
ausência de prequestionamento, desde que o acórdão recorrido esteja 
adequadamente fundamentado. 
4. É ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos 
essenciais quando a inadimplência do consumidor decorrer de débitos 
consolidados pelo tempo. Precedentes do STJ. 
5.Recurso Especial não provido. 

Como se pode observar, o corte de serviço essencial, como energia elétrica, por 

inadimplência do usuário é legítimo, de acordo com o entendimento do STJ. Porém o egrégio 

tribunal exige que: 

1. o fato não acarrete lesão irreversível à integridade física do usuário;  

2. a suspensão não seja oriunda de dívida por suposta fraude em medidor do 

consumo de energia e não provenha de debito irrisório; 

3.  não seja derivado de débitos consolidados no tempo; 

4.  a dívida não esteja sendo discutida em via judicial e  

5. o débito não se refira a antigo usuário do imóvel. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do exposto fica nítido o posicionamento de nosso egrégio Tribunal de 

Justiça acerca da possibilidade de suspensão de fornecimento de serviço essencial quando há 

inadimplemento do usuário. Porém, tal entendimento é aplicado em concordância com 

análises que não prejudique parcela da população servida por tal fornecimento, como na 

hipótese de não suspensão quando se trata de usuário que presta serviço essencial, tomando 

como exemplo um hospital, do qual várias pessoas dependem para lhe prestar socorro. 

Na hipótese de prejuízo para parcela considerável da população, a remuneração 

por tal prestação não deve ser mais importante que a necessidade de uma coletividade. O 

fornecedor lesado poderá se fazer de outros meios de cobrança judiciais para receber a quantia 

que lhe é devida. 



Portanto, admitir o inadimplemento por um período indeterminado sem a 

possibilidade de suspensão do serviço é consentir com o enriquecimento sem causa de uma 

das partes, fomentando a inadimplência generalizada e comprometendo o equilíbrio financeiro 

da relação e a própria continuidade do serviço. O custo do serviço será imensurável a partir do 

percentual de inadimplência, e os usuários que pagam em dia serão penalizados com possíveis 

aumentos de tarifa.  
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