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RESUMO 
 
 
 

 

Conceitua serviço público. Disserta acerca do que vem a ser serviço de utilidade 
pública. Define o que vem a ser serviço essencial. Demonstra os casos em que o dito 
serviço é considerado essencial. Analisa a previsão legal sobre a essencialidade do 
serviço. Apresenta os princípios que regem a prestação do serviço público. Define 
princípio da continuidade. Disserta acerca das implicações da cessação da continuidade. 
Demonstra a atual feição da Administração Pública e o perfil do servidor público. 
Define os principais posicionamentos jurídicos acerca da constitucionalidade do 
princípio da continuidade. Discorre sobre o conflito de opiniões dentro da própria 
Administração e o incorreto uso de tal fato como meio de impossibilitar o direito de 
greve do servidor público. Tece comentários acerca da ausência de lei específica 
regulando o assunto. Demonstra o atual posicionamento do Poder Judiciário sobre o 
tema. Faz uso da jurisprudência pátria e da interpretação de alguns princípios 
constitucionais para elucidar as conclusões jurídicas adotadas no presente estudo. 

 

Palavras-chave: serviço público, princípio da continuidade, serviço público essencial, 
Administração Pública, servidor público. 
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ABSTRACT 
 

  
 
It defines public service. It argues about what comes to public utility service. It 
demonstrates what is being essential service. It shows where the said service is considered 
essential. It examines the legal forecast on the essential service. It presents the principles 
governing the provision of public service. Set principle of continuity. It discourses about 
the implications of the cessation of continuity. It demonstrates the current feature of Public 
Administration and the profile of public server. It defines the key legal positions on the 
constitutionality of the principle of continuity. It comments on the conflict of views within 
the Administration and the incorrect use of this fact impossible as a means of the right to 
strike of public server. It makes comments about the absence of specific law regulating the 
matter. It shows the current position of the Judiciary on the subject. It makes use of 
homeland jurisprudence and interpretation of some constitutional principles to clarify the 
legal adopted in this study. 

 

Keywords: public service, principle of continuity, essential public service, public 
administration, public server. 
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1. INTRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO 
 

O Estado brasileiro traduz-se como uma instituição organizada política, social 

e juridicamente, ocupando um território definido, onde a lei máxima é a Constituição 

escrita. É soberano, pois é dirigido por um governo que possui independência, reconhecida 

tanto interna como externamente.  

Nosso Estado é responsável pela organização e pelo controle social, pois detém 

o monopólio legítimo do uso da força (coerção) e da pacificação social (pela solução de 

conflitos através do Poder Judiciário). Esta instituição possui uma base de prescrições 

jurídicas e sociais a serem seguidas e revela-se como “casa forte” das leis que devem 

regimentar e regulamentar a vida em sociedade. Desse modo, o Estado representa a forma 

máxima de organização humana. 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, concebida em um 

momento político delicado, veio com a função de trazer estabilidade no complicado 

período em que se travava uma luta entre o comunismo e o capitalismo na esfera global e 

também na interna. Influenciado pelos países europeus, o Legislador propõe uma 

Constituição repleta de princípios em que o Estado se incube do dever de prestar serviços 

para tornar a vida dos cidadãos mais digna. 

Assim, uma das finalidades de nossa Lei Maior é satisfazer as necessidades do 

povo tornando possível a manutenção de uma vida digna e para que tal objetivo seja 

exeqüível, a Carta de 1988 atribuiu inúmeras competências ao Estado, obrigando a 

Administração a executar atividades cuja natureza consiste em um dever-poder. 

Portanto, o Estado tem a função de administrar a coisa pública, gerir, comandar 

a coletividade, o povo, a sociedade. Significa ter a obrigação da prestação de serviços 

públicos, intervindo no campo privado, ou na sua organização interna, ou atuando 

paralelamente a ele, com a finalidade de atender às necessidades públicas - a segurança, a 

proteção e o bem-estar social. 

Os serviços públicos procuram assegurar a satisfação dos interesses ou 

necessidades essenciais ao povo ou ao próprio Estado. Trata-se de atividades de prestação 
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de utilidade ou de comodidade material de gozo diretamente pelos administrados ou pela 

própria Administração, entre outros, que o Estado assume como próprias por se tratar de 

atividades imprescindíveis ao interesse social.  

Importa salientar que, ao tratar de tal obrigação do Estado na Constituição, o 

Constituinte a atribui imenso valor. E por esta mesma razão é que se torna essencial 

proteger seus objetivos. 

A maneira encontrada para realizar este feito foi criar uma espécie de 

“blindagem” do serviço público. Quer dizer, ele se revestiu de princípios capacitados para 

evitar a sua não execução ou sua execução de forma inadequada ou tardia.  

E é desta maneira que chegamos ao objeto deste presente estudo. 

Princípio é fundamento, essência que nos ajuda a resolver conflitos entre 

regras, nos traz idéias gerais e elementares nas quais se procura basear qualquer conduta, 

além de servir ele mesmo de norma auto-aplicável. Trata-se de preceito de onde, de alguma 

forma, uma regulamentação é posta, consolidando valores caros à sociedade.   

É neste contexto jurídico-teórico, calcado nos anseios sociais postos na 

Constituição de 1988, que se deve analisar o “Princípio da Continuidade do Serviço 

Público”. 

Tal sugere a premissa de que, devido à sua importância, a atividade 

administrativa, e principalmente os serviços públicos, não podem sofrer paralisações.  

Sua origem está no superprincípio da supremacia do interesse público sobre o 

privado, que rege a Administração Pública. Observa-se claramente uma grande 

aproximação entre ambos, pois o Legislador lança mão do princípio da continuidade do 

serviço público para vedar a suspensão dos serviços de caráter essencial evitando que os 

cidadãos venham a sofrer com eventuais crises em algum setor da Administração.  

O objetivo principal deste princípio ora em voga é não prejudicar o 

atendimento da população, uma vez que grande parte destes serviços é essencial à 

dignidade humana. 

Embora sua relevância seja latente, a doutrina não lhe deu a devida atenção 

sendo raros os registros sobre esse tema e quase sempre pouco expressivos. De tais estudos 
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costuma-se dar uma maior ênfase sobre os interesses do administrado que sofre as 

conseqüências diretas das interrupções dos serviços que lhe são essenciais.  

Assim, é pouco o que se sabe realmente acerca dos reflexos do “Princípio da 

Continuidade do Serviço Público” sob o ponto de vista da Administração enquanto 

prestadora do serviço. 

Daí, o interesse da presente investigação: examinar os efeitos que tal desafio 

causa no funcionamento adequado da Administração Pública. 
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2. SERVIÇO PÚBLICO: CONCEITO 
 

A origem da Administração Pública burocrática está nas democracias 

representativas da Europa. Desenvolvida no século XIX, essa noção moderna de 

democracia tinha a necessidade de pôr fim aos privilégios que caracterizavam a monarquia 

absolutista. Para tanto era necessário aparelhar o Estado de uma ação impessoal, acessível 

não apenas aos membros privilegiados da nobreza. Pois este feito permitiria o 

desenvolvimento do capital industrial e do novo sistema que prezava pela separação entre 

política e administração. 

Em 1929, com o crash da bolsa de Nova Iorque, crises econômico-financeiras 

se espalharam por todo o mundo.  

Nesse período surgiu a política keynesiana que se fundamentava na intervenção 

estatal na economia e, conseqüentemente, na sociedade.  

Assim, foi intensificada a atuação estatal como provedora de produtos e 

serviços. E, após a II Guerra, o Estado também passou a se responsabilizar pelas áreas de 

saúde, previdência social e educação. 

O serviço público se tornou tão importante na vida dos cidadãos que estes 

passaram a sentir uma maior necessidade de conhecer seus direitos para que pudessem 

cobrar qualidade e eficácia no serviço a eles prestado. 

A Constituição Federal de 1988 se mostrou sensível a esta necessidade e às 

mudanças no novo contexto mundial. Assim, a Carta Magna se municiou de toda uma 

aparelhagem para garantir com plenitude o exercício da cidadania e assegurar a dignidade 

da pessoa humana.  

Importa ressaltar que para se garantir a dignidade deve-se respeitar o chamado 

princípio do mínimo existencial. Este, concebido pelo professor de filosofia política da 

universidade americana de Harvard, John Rawls, tenciona equiparar as oportunidades, para 

que o resultado produza um conjunto mínimo de condições materiais para sua existência. 

São as prestações materiais mínimas cuja ausência caracterizará a indignidade. 

Assim, mínimo existencial deve significar educação fundamental, saúde básica, 
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acesso à justiça, alimentação, vestuário e abrigo. 

Dada a linha de abordagem deste trabalho, deve-se conceituar serviço público. 

Entretanto, não se trata de tarefa das mais fáceis, visto que tal definição sofre 

constantemente com diversas variáveis, das quais a maioria são políticas. Portanto, analisa-

se o que dizem os maiores doutrinadores sob o tema. 

André Laubadère denomina serviço público da seguinte forma: 

 Toda atividade de uma coletividade pública visando a satisfazer um 

objetivo de interesse geral.1 

Trata-se de uma conceituação bastante antiga, mas nem por este motivo 

incorreta, apenas carece de mais informações. 

Helly Lopes Meireles, a respeito do que pode ser considerado serviço público, 

teceu as seguintes considerações: 

 Serviço Público é todo aquele prestado pela Administração ou por 

seus delegados, sob normas e controles estatais, para satisfazer 

necessidades essenciais ou secundárias da coletividade, ou simples 

conveniência do Estado.2 

Percebe-se que, para este ilustre doutrinador, serviço público se traduz 

simplesmente em serviço prestado pela Administração, ou por pessoas por ela autorizadas, 

para satisfazer as necessidades do povo ou o interesse do Estado. 

Em acordo com o defendido pelo doutrinador acima citado, encontra-se José 

dos Santos de Carvalho Filho: 

Serviço público é toda atividade prestada pelo Estado ou por seus 

delegados, basicamente sob regime de direito público, com vista à 

satisfação de necessidades essenciais e secundárias da 

coletividade.3 

A novidade neste conceito consiste no fato de que este doutrinador classifica 

serviço público como atividade albergada pelo direito público.  

                                                
1 LAUBADÈRE, André. Manuel de Droit Administratif. Editora LGDJ. 1976, pág 232; 
2 MEIRELES, Helly Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. Editora Malheiros. 2002, pág. 320; 
3 FILHO, José dos Santos de Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Editora Lúmen Júris. 2005, 

pág.246. 
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O eminente Celso Antônio Bandeira de Mello, ao se pronunciar sobre o tema, é 

um pouco mais elucidativo. Observe-se o que apregoa: 

Serviço público é toda a atividade de oferecimento de utilidade ou 

comodidade material fruível diretamente pelos administrados, 

prestado pelo Estado ou por quem lhe faça as vezes, sob um regime 

de direito público – portanto consagrador de prerrogativas de 

supremacia e de restrições especiais – instituído pelo Estado em 

favor dos interesses que houver definido como próprios no sistema 

normativo.4 

Assim como Helly Lopes e José dos Santos, está visto que Celso Antônio 

também define serviço público partindo do pressuposto de que serviço público é aquele 

que a Administração, ou seus representantes, presta. E incrementa ao dizer que tais 

atividades estão sujeitas ao regime jurídico de direito público e, por conseguinte, habilita-

se a sua prestação a diversas prerrogativas. Tal fato traz inúmeras conseqüências que 

deverão ser analisadas no momento oportuno. 

Por fim, Maria Sylvia Zanella di Pietro apresenta sua visão sobre o assunto. 

Este é seu magistério: 

Serviço público é 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.5 

Observe-se que para a doutrinadora, o conceito de serviço público está na lei. É 

compreendido como tal todos os serviços que a lei outorgou ao Estado para que os exerça 

suprimindo as necessidades sociais. São exemplos deste tipo de serviço a saúde, a 

educação, o serviço judiciário etc. 

Da mesma maneira que Celso Antônio, Maria Sylvia também reconhece que os 

serviços públicos se revestem de regalias devido ao regime jurídico em que se encontra 

albergado. 

Após esta breve análise, é possível inferir que o tema é extenso e complexo. 

                                                
4 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. 7ª edição, revista, atualizada e ampliada, pág. 400; 
5 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. DireitoAdministrativo. 10ª ed., São Paulo, Atlas, 1999, pág. 577. 
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Daí, urge se fazer alguns esclarecimentos, tais como as espécies de serviço público e as 

prerrogativas do regime jurídico de direito público. 

Primeiramente, no entanto, como a doutrina administrativista ainda está 

desenvolvendo o tema ora em estudo, não existe uma classificação pacífica das atividades 

desempenhadas pela Administração. 

Reputa-se imprescindível partir do que seja senso comum entre os autores que 

se dedicam ao estudo do assunto. Assim, encontra-se na doutrina um consenso ao 

estabelecer duas espécies de serviço público: o de utilidade pública e o essencial. 

 

2.1. Serviço de Utilidade Pública: Diferenças conceituais e terminológicas 
É preciso que se defina o que efetivamente é serviço de utilidade pública.  

Torna-se à doutrina de José dos Santos, que se vale dos critérios formal e 

material, para distinguir o que seria serviço público. Deve-se ressaltar que é necessário que 

se apresente pelo menos um destes critérios para que se configure esse tipo de atividade. 

O critério formal faz referência a qual regime jurídico está inserido o serviço 

público. É o que se percebe no trecho extraído da obra do mencionado autor quando este 

reporta -se ao critério em voga: 

Será serviço público aquele disciplinado por regime de direito público.6 

Já o critério material consiste na natureza do serviço prestado, segundo o 

disposto sob este tema na obra já mencionada: 

Serviço público seria aquele que atendesse direta e essencialmente à 

comunidade.7 

Dessa forma, é possível inferir, segundo o autor, que se o serviço apresentar o 

critério formal, ele será público, mas se lhe faltar o critério material, não será essencial, 

sendo, portanto, útil. 

                                                
6 FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Editora Lúmen Júris. 2005, 

pág.245; 
7  FILHO, José dos Santos Carvalho. op. cit., pág.246. 
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Assim, segundo José dos Santos Carvalho Filho, útil é o serviço que serve de 

proveito, mas só será público se regido pelas normas de direito público. 

Percebe-se claramente que se o serviço é de utilidade pública, deve ter vínculo 

com a Administração para ser reconhecido como serviço público. Do contrário, a 

Administração Pública apenas reconhece seu caráter benéfico à população. 

Utilizando-se das conclusões acima, de uma clareza singular, é possível dizer 

que serviços de utilidade pública são serviços úteis à população, mas sem natureza 

essencial, que podem ser prestados pelo próprio Estado ou terceiros.  

Urge reiterar, pois, que nem todo serviço de utilidade pública é considerado 

serviço público pelos motivos expostos. 

   
2.2. Serviço Essencial: Conceito. 

Em verdade, não existe na legislação brasileira um conceito legal do que vem a 

ser serviço essencial. A Lei 7.783/89, conhecida como “Lei de Greve”, apenas apresentou 

uma definição genérica deste determinante, deixando sua conceituação sujeita a análise no 

caso concreto. 

Então, é preciso que se construa o conceito. 

Essencial é o mesmo que indispensável. E por indispensável quer-se dizer 

indispensável à vida, à segurança, à saúde do ser humano e a uma vida digna. 

 Serviço essencial é o serviço que não se pode deixar de oferecer. Eles são o 

arcabouço mínimo exigido à própria sobrevivência humana e, por esse motivo, não 

admitem outorga ou delegação por parte do Estado. 

É preciso ainda considerar o fator urgência - uma vez que serviço essencial é 

aquele que não admite retardamento em sua prestação, que deve ser efetiva e concreta. 

Assim considerados, encontramos os serviços de polícia e saúde, chamados 

pela doutrina moderna de pró-comunidade. São serviços em que o Estado deve prestar da 

forma mais ampla possível para que se possa suprir as maiores necessidades da 

comunidade. 

No Parágrafo Único do artigo 11 da já mencionada Lei 7.783/89, encontramos 
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a melhor proposta legal sobre o tema em estudo: 

Parágrafo único. São necessidades inadiáveis, da comunidade 

aquelas que, não atendidas, coloquem em perigo iminente a 

sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. 

Dado o conceito, infere-se uma inespecificidade gritante padecendo da mesma 

dificuldade dos conceitos apresentados anteriormente - a realização somente no caso 

concreto. Assim, esta mesma lei sentiu a necessidade de elencar um rol para exemplificar o 

que seriam tais serviços: 

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; 

       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 - processamento de dados ligados a serviços essenciais; 

       X - controle de tráfego aéreo; 

       XI - compensação bancária. 

Entretanto, é preciso ressaltar que tal listagem não é taxativa, pois está ausente 

itens tão importantes que a clareza de sua essencialidade é latente. É o caso, por exemplo, 

da segurança pública, da educação e dos serviços inerentes ao poder de polícia como a 

vigilância sanitária, o Detran, o Corpo de Bombeiros etc. 

Além disso, ressalta-se que o homem é um ser complexo e, por possuir esta 

característica, carrega em si um elemento surpresa – uma vez que é impossível prever 

quais as necessidades humanas serão sempre indispensáveis.  
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Exemplos dessa constante evolução que não permite a previsão das 

necessidades humanas de forma taxativa é a Internet e o aparelho celular. Estes são 

utilizados tão indistintamente no dia-a-dia, que para o homem moderno não há mais espaço 

para uma vida tão confortável sem eles. 

Importa saber que a titularidade da prestação de serviço público é sempre da 

Administração Pública, entretanto, em alguns casos, a sua execução poderá ser transferida 

a um particular. Daí dizer-se que a Administração presta serviço de maneira direta ou 

indireta. 

Será considerada prestação indireta quando um serviço for delegado a uma 

pessoa distinta daquela a quem a Constituição atribuiu competência, qual seja União, 

Estados, Distrito Federal ou ainda Municípios. Ressalte-se que se a Carta Magna atribui a 

União a prestação de um serviço, mas permite sua delegação e esta é feita a outro ente 

federado, ainda assim teremos uma prestação indireta de serviços. 

Assim, entende-se por serviço delegado aquele que podem ser prestados tanto 

pelo Estado como por colaboradores. Já indelegável significa aquele serviço cuja natureza 

é tão especial que somente o Estado poderá prestá-lo (é o caso dos serviços relativos à 

defesa nacional, segurança interna e fiscalização das atividades). 

Assim, concluindo esta parte do estudo, podemos perceber as dificuldades para 

se utilizar de maneira correta dos conceitos mais importantes neste presente trabalho, visto 

que se tratam de definições em constante metamorfose. 

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 19 

3. PRINCÍPIOS QUE REGEM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
 

Como ressaltado na introdução, o estudo dos princípios é o ponto central deste 

trabalho. Assim, apenas para reavivar a memória, observemos o que diz o Mestre Celso 

Antônio: 

Princípio é, por definição, mandamento nuclear de um sistema, 

verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia 

sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito e servindo de 

critério para sua exata compreensão e inteligência exatamente por 

definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe 

confere a tônica e lhe dá sentido harmônico.8  

É possível encontrar no artigo 37 da Constituição Federal de 1988 alguns dos 

princípios que norteiam a prestação de serviço público. O exame destes será objetivo, pois 

não é este nosso foco de estudo.  

 

3.1. Princípio da Supremacia do Interesse Público. 

Considerado o maior princípio a ser observado pela Administração Pública, 

pois se liga diretamente à sua finalidade - uma vez que a primazia do interesse público 

sobre o privado é inerente à atuação estatal. 

Por força deste princípio basilar, sempre que houver conflito entre um interesse 

privado individual e um interesse público coletivo, deverá prevalecer este último. O que se 

procura proteger aqui é o interesse geral. 

Todavia, existem limites para que se possa exercer essa supremacia, quer dizer, 

a Administração tem que respeitar os direitos individuais e atender às disposições legais, 

não lhe sendo permitido agir a seu bel-prazer. É o que mostra este julgado: 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL - PARÂMETROS - 

OBSERVAÇÃO. As cláusulas constantes do edital de concurso 
obrigam candidatos e Administração Pública. Na feliz dicção de 

Hely Lopes Meirelles, o edital é lei interna da concorrência. 

CONCURSO PÚBLICO - VAGAS - NOMEAÇÃO. O princípio 
                                                
8  MELLO. Celso Antônio Bandeira de. op. cit. p. 817-818. 
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da razoabilidade é conducente a presumir-se, como objeto do 
concurso, o preenchimento das vagas existentes. Exsurge 
configurador de desvio de poder, ato da Administração Pública 
que implique nomeação parcial de candidatos, indeferimento 
da prorrogação do prazo do concurso sem justificativa 
socialmente aceitável e publicação de novo edital com idêntica 
finalidade.(grifos nossos) "Como o inciso IV (do artigo 37 da 

Constituição Federal) tem o objetivo manifesto de resguardar 

precedências na seqüência dos concursos, segue-se que a 

Administração não poderá, sem burlar o dispositivo e sem incorrer 

em desvio de poder, deixar escoar deliberadamente o período de 

validade de concurso anterior para nomear os aprovados em 

certames subseqüentes. Fora isto possível e o inciso IV tornar-se-ia 

letra morta, constituindo-se na mais rúptil das garantias" (Celso 

Antonio Bandeira de Mello, "Regime Constitucional dos 

Servidores da Administração Direta e Indireta", página 56).
9

 

Percebe-se neste exemplo que, a Administração não pode utilizar o princípio da 

supremacia do interesse público para descumprir uma obrigação, uma vez que os direitos 

individuais também devem ser respeitados. Assim, este julgado representa apenas uma 

primeira decisão em casos similares: 

DECADÊNCIA - MANDADO DE SEGURANÇA - ATO 

OMISSIVO. Tratando-se de ato omissivo - no caso, a ausência de 

convocação de candidato para a segunda fase de certo concurso -, 

descabe potencializar o decurso dos cento e vinte dias relativos à 

decadência do direito de impetrar mandado de segurança, prazo 

estranho à garantia constitucional. CONCURSO PÚBLICO - 
EDITAL - PARÂMETROS - OBSERVÂNCIA BILATERAL. A 
ordem natural das coisas, a postura sempre aguardada do 
cidadão e da Administração Pública e a preocupação 
insuplantável com a dignidade do homem impõem o respeito 
aos parâmetros do edital do concurso. CONCURSO PÚBLICO 

- EDITAL - VAGAS - PREENCHIMENTO. O anúncio de vagas 
no edital de concurso gera o direito subjetivo dos candidatos 
classificados à passagem para a fase subseqüente e, alfim, dos 

                                                
9  STF, Recurso Extraordinário nº 192.568-0/PI, Segunda Turma, Relator: Min. Marco Aurélio, publicado 

no Diário de Justiça em 13/09/1996. 
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aprovados, à nomeação. (grifos nossos) Precedente: Recurso 

Extraordinário nº 192.568-0/PI, Segunda Turma, com acórdão 

publicado no Diário da Justiça de 13 de setembro de 1996.
10

 

O princípio da Supremacia do Interesse Público é a concretização do Direito, 

uma vez que age como instrumento de justiça social, promovendo o bem comum e o bem-

estar da coletividade. Assim, é possível inferir que se trata de verdadeira ferramenta de 

defesa dos direitos e garantias da coletividade. 

 

3.2. Princípio da Igualdade. 

Por este princípio não se propõe um tratamento igualitário indistinto, apenas se 

prevê uma igualdade de aptidão, em que todos os cidadãos teriam tratamento análogo pela 

lei e respeitando suas especificidades. Há uma clara intenção de se proteger a igualdade de 

dignidades e direitos, tentando evitar as discriminações e uniformizando o tratamento e as 

oportunidades dos indivíduos. 

Assim, não é o tratamento diferenciado que viola este princípio, mas a 

distinção arbitrária. As ações afirmativas, surgidas no Direito Norte Americano, buscam 

reduzir as desigualdades fáticas através de uma maior proteção jurídica, sem que isso 

constitua uma diferenciação inconstitucional. Assim decidiu a jurisprudência: 

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO 

DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO 

PORTADOR DE DEFICIÊNCIA VISUAL. AMBLIOPIA. 

RESERVA DE VAGA. INCISO VIII DO ART. 37 DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. § 2º DO ART. 5º DA LEI Nº 

8.112/90. LEI Nº 7.853/89. DECRETOS NºS 3.298/99 E 

5.296/2004. 1. O candidato com visão monocular padece de 

deficiência que impede a comparação entre os dois olhos para 

saber-se qual deles é o "melhor". 2. A visão univalente -- 

comprometedora das noções de profundidade e distância -- implica 

limitação superior à deficiência parcial que afete os dois olhos. 3. 

A reparação ou compensação dos fatores de desigualdade 
                                                
10  STF, Recurso em Mandado de Segurança nº 23657/DF, Segunda Turma, Relator: Min. Marco Aurélio, 

publicado no Diário de Justiça em 09/11/2001.  
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factual com medidas de superioridade jurídica constitui 
política de ação afirmativa que se inscreve nos quadros da 
sociedade fraterna que se lê desde o preâmbulo da 
Constituição de 1988. (grifos nossos) 4. Recurso ordinário 

provido.11 

Não é possível enxergar igualdade onde não existe. Afinal, as diferenças e as 

adversidades são da ordem natural das coisas, cabendo ao Direito harmonizar o 

desequilíbrio causado pelas distinções entre as pessoas. 

 

3.3. Princípio da Legalidade. 

Originado no direito italiano é corolário do “Princípio da Boa Administração”,  

que aqui no Brasil significa uma das maiores garantias constitucionais.  

Este princípio define os limites da atuação do Estado. Isto significa que é 

através deste que se estabelece até onde poderá a Administração restringir os direitos 

individuais em nome da coletividade. 

Assim, toda a atividade administrativa está sujeita aos mandamentos da lei, sob 

pena de responsabilização de seu autor e invalidação do ato praticado que não tenha 

observado o dispositivo legal. Ou seja, a ação estatal que não tiver correspondência na lei, 

ou que ultrapasse os limites impostos por ela, é considerada injurídica e se expõe à 

anulação.     
 

3.4. Princípio da Segurança Jurídica. 

Este princípio também é conhecido como “Princípio da Estabilidade das 

Relações Jurídicas”, uma vez que seu principal objetivo é garantir a continuação destas 

relações, especialmente as estabelecidas com a Administração Pública em face aos 

administrados. 

Quando se fala em “segurança jurídica” vem à tona a discussão acerca do que 

seria boa fé objetiva como pressuposto dos relacionamentos inter partes em face dos 

compromissos que tenham sido assumidos, de lado a lado. Isto sugere que a ordem jurídica 

                                                
11 STF, Recurso em Mandado de Segurança nº 26071/DF, Primeira Turma, Relator: Min. Carlos Britto, 

publicado em 01/02/2008. 
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quer hoje exigir probidade, honestidade, lisura e responsabilidade nas realizações que se 

tenha a empreender, conquanto gerando expectativas de um comportamento tal qual deva 

ser cumprido. Daí, a problemática que apura a discussão da “continuidade do serviço 

público”, a saber-se em que limite pode ser exigida, envolvidas as partes: Estado, ou 

entidade delegada, e particular atendido. 

Assim, é possível inferir que este princípio consista em um mínimo de 

previsibilidade que o Estado tem o dever de oferecer a todos os cidadãos, para que estes, ao 

conhecerem as normas de convivência a serem observadas, possam travar relações 

jurídicas válidas e eficazes. 

 

3.5. Princípio da Mutabilidade. 
 Como conseqüência do poder de direção e controle que a Administração 

possui sob os contratos, constitui-se uma verdadeira obrigação de atualização do serviço 

prestado. Assim, este princípio, também chamado de “flexibilidade dos meios aos fins”, 

pois permite alterações na execução do serviço para que este melhor se adapte ao interesse 

público. Ele baseia-se na própria essência do serviço público que deve adaptar-se conforme 

a variação das necessidades.  

Não existe, por exemplo, o direito adquirido às condições iniciais de um 

contrato, podendo inclusive a Administração modificá-los e rescindi-los unilateralmente. 

Submetem-se também a este princípio, o usuário do serviço público, os 

servidores públicos e as empresas concessionárias. 

Ressalte-se que não poderá haver prejuízo à empresa concessionária, uma vez 

que o equilíbrio econômico financeiro do contrato deve ser mantido. 

 

3.6. Princípio da Continuidade do Serviço Público. 

Enfim, eis o enfoque essencial a ser trazido à discussão.  

Com maestria, o magnífico Celso Antônio ressalta a importância deste 

princípio: 

  (...) uma vez que a Administração é curadora de determinados 

interesses que a lei define como públicos e considerando que a 
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defesa, e prosseguimento deles, é, para ela, obrigatória, verdadeiro 

dever, a continuidade da atividade administrativa é princípio que se 

impõe e prevalece em quaisquer circunstâncias.12 

Assim, em linhas mais simples, pode-se inferir que tal princípio objetiva não 

prejudicar o atendimento da população, uma vez que, os serviços essenciais não podem 

sofrer interrupção.  

E tem-se que o doutrinador vai além, ao afirmar que, por se revestir de tamanha 

importância, o princípio da continuidade do serviço público deve predominar em qualquer 

caso. 

Observe-se o que diz outro renomado jurista: 

O serviço público deve ser prestado de maneira contínua, o que 

significa dizer que não é passível de interrupção. Isto ocorre pela 

própria importância de que o serviço público se reveste, o que 

implica ser colocado à disposição do usuário com qualidade e 

regularidade, assim como com eficiência e oportunidade...  

Essa continuidade afigura-se em alguns casos de maneira absoluta, 

quer dizer, sem qualquer abrandamento, como ocorre com serviços 

que atendem necessidades permanentes, como é o caso de 

fornecimento de água, gás, eletricidade. Diante, pois, da recusa de 

um serviço público, ou do seu fornecimento, ou mesmo da cessação 

indevida deste, pode o usuário utilizar-se das ações judiciais 

cabíveis, até as de rito mais célere, como o mandado de segurança e 

a própria ação cominatória.13 

Sem dificuldades, percebe-se a importância deste princípio, que constitui 

verdadeiro instrumento de garantia da dignidade humana. 

Mas a verdade é que, se de um lado se protege o bem-estar coletivo, do outro 

existe uma série de ônus que afetam sobremaneira a Administração, bem como seus entes, 

colaboradores, concessionários e todos aqueles que possuem algum tipo de vínculo com 

aquela.  

Assim, a situação aflitiva terá de ser controlada para que não afete, mesmo que 

                                                
12 MELLO, Celso Antônio Bandeira. op. cit. p. 72 
13 BASTOS, Celso Ribeiro  .Curso de direito administrativo. 2ª. Edição, São Paulo , Saraiva, 1996, p. 165. 
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de forma mínima, a população. Ao mesmo tempo ter-se-á sérias conseqüências para o 

outro lado da relação jurídica - a Administração.  

Cria-se assim, uma situação insustentável, em que o problema não é 

solucionado e quem acaba tendo que arcar com todo o peso é a própria população 

(ironicamente quem se pretendia proteger) que sofre com funcionários públicos 

descontentes e com serviços prestados de maneira inadequada. 

O que se tenciona neste estudo não é fazer uma análise exaustiva de como a 

sociedade sofre com a má prestação ou a cessação do serviço público, mas sim mostrar o 

outro lado desta situação: como a Administração padece em nome do povo.  
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4. CESSAÇÃO DA CONTINUIDADE: IMPLICAÇÕES 
 

Como dito ao fim do capítulo anterior, a Administração Pública paga um preço 

muito alto para que a população não sofra com nenhuma espécie de crise. 

As implicações do princípio da continuidade do serviço público são várias, e 

como exemplos podemos citar: 

− restrição ao direito de greve dos servidores públicos; 

− a suplência, delegação e substituição – casos de funções públicas vagas 

temporariamente; 

− a impossibilidade de alegar a exceção do contrato não cumprido, somente nos casos em 

que se configure uma impossibilidade de realização das atividades, das contratadas 

pela Administração e; 

− a possibilidade da encampação da concessão do serviço. 

Ressalte-se que estas são conseqüências legais da simples existência do 

princípio da continuidade do serviço público, não sendo, portanto, matéria de maior 

relevância devido à facilidade em que é possível ver estas situações ocorrendo. 

Assim, é interessante ao trabalho trazer não só o que é de costume ver, mas o 

que vai de encontro à regra e o que acontece dentro do âmbito interno da Administração 

quando do referido. Ou seja, o que acontece quando a regra, no caso o princípio, não é 

obedecido e quando ele o é, sob o ponto de vista da própria Administração Pública. 

 

4.1. Análise da Casuística.
4.1.1. Greve do Servidor Público 

A Constituição Federal de 1988 concedeu o direito de greve para os servidores 

públicos, como se pode verificar no trecho: 

Art.37. A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
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publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

(...) 

VII- O direito de greve será exercido nos termos e nos limites 

definidos em lei específica; . 

Entretanto, a grande maioria dos serviços públicos delegáveis é prestada 

atualmente de forma indireta, quer dizer, por empresas permissionárias ou concessionárias 

que são, por sua vez, fiscalizadas por agências reguladoras.  

Se a natureza do serviço for essencial, este deve ser prestado diretamente pelo 

Estado, ou, segundo autorização constitucional, delegado a pessoas jurídicas públicas 

(autarquias, por exemplo) ou privadas (concessionário e permissionário). Quando isto 

acontece, esses entes que se responsabilizarem pelo serviço, revestir-se-ão da qualidade de 

Agente Público. 

Todavia, mesmo quando as empresas concessionárias e permissionárias façam 

jus a este atributo, elas não passam a ser consideradas como empresas públicas, ou 

sociedades de economia mista, ou ainda pessoa jurídica de direito privado integrante da 

Administração Indireta. Portanto, seus empregados não são considerados servidores 

públicos, mas empregados sujeitos a contrato particular de emprego, regidos pela 

Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. 

A maior dúvida com relação a este assunto, diz respeito ao direito de greve nos 

serviços essenciais prestados por empresas concessionárias e permissionárias.  

É sabido que os trabalhadores destas empresas são celetistas e, portanto se 

submetem à Lei n° 7.783/89, que regula o direito de greve. Mas a natureza do serviço 

prestado é essencial e, por isso, está sujeita ao princípio da continuidade do serviço 

público.  

Assim, não é possível a total paralisação destes serviços sem correr sério risco 

de dano à toda coletividade. Daí, por exemplo, a justificativa do disposto no Código de 

Defesa do Consumidor: 

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, 
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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, (grifo 

nosso) na forma prevista neste código. 

Deste modo, fica claro que o não cumprimento do princípio da continuidade 

acarretará sérias conseqüências.  

Prevendo essa possibilidade e procurando a melhor forma de resolver tal 

problemática, a própria Lei de Greve trouxe os seguintes dispositivos: 

Art.9°. Durante a greve, o sindicato ou a comissão de negociação, 

mediante acordo com a entidade patronal ou diretamente com o 

empregador, manterá em atividade equipes de empregados com 
o propósito de assegurar os serviços cuja paralisação resultam 
em prejuízo irreparável, pela deterioração irreversível de bens, 
máquinas e equipamentos, bem como a manutenção daqueles 
essenciais à retomada das atividades da empresa quando da 
cessação do movimento.  

Parágrafo único. Não havendo acordo, é assegurado ao 
empregador, enquanto perdurar a greve, o direito de contratar 
diretamente os serviços necessários a que se refere este artigo.  

(...) 

Art.11. Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os 
empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum 
acordo, a garantir, durante a greve, a prestação de serviços 
indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da 
comunidade. (grifos nossos) 

Percebe-se então que os serviços essenciais não poderão sofrer de maneira 

alguma uma paralisação total, devendo obedecer o disposto na Lei de Greve, sob pena de 

ser considerada ilegal. É o que mostra este julgado cuja posição no Tribunal Superior do 

Trabalho é unânime: 

RECURSO ORDINÁRIO EM DISSÍDIO COLETIVO- GREVE- 
ATIVIDADES ESSENCIAIS- ABUSIVIDADE- Desatendidos 
os requisitos da Lei n° 7.783/89, notadamente os arts.3° e 11, 
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tem-se como abusivo o movimento grevista. (grifo nosso) 

Indispensável, ainda, que tenha havido o exaurimento das tratativas 

negociais precedentes à deflagração do movimento paredista, sob 

pena de restar desvirtuado o seu escopo, com o deslocamento da 

referida greve para a esfera da intolerância, manifestada 

unicamente como forma de pressionar o patronato a atender 

incondicionalmente as reivindicações propostas, em clara 

substituição da ação legal própria e cabível. Agrava-se a situação 

quando a greve eclode na pendência de dissídio coletivo de 

natureza econômica envolvendo as mesmas partes, devidamente 

instaurado, em cujo bojo se discutem idênticas reivindicações 

objetivadas pela paralisação coletiva. Recurso Ordinário provido.14 

Como se pode perceber, o disposto no artigo 37, VII da CF/88 não se aplica a 

estes casos, já que aos servidores públicos, regidos por um Estatuto próprio de sua esfera, 

não se aplicavam, em um primeiro momento, as regras da CLT e da Lei 7.783/89. 

A respeito desse assunto, deve-se mencionar inicialmente a impossibilidade de 

membros das forças militares (Forças Armadas, Polícia e Bombeiros Militares) de 

realizarem greve. Essa proibição se deve ao fato de que a defesa nacional e a segurança 

pública ostensiva não podem parar nunca, sob pena de renunciarmos à nossa soberania. 

O exercício do direito de greve dos servidores públicos, segundo a redação 

constitucional, não se dará livremente, uma vez que é necessária a existência de lei 

específica que o regularize.  

Acontece que não se percebe interesse de agir por parte do Legislador em editar 

tal lei.  Tal abusividade foi reconhecida no seguinte julgado do STF: 

EMENTA: MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO - DIREITO DE 
GREVE DO SERVIDOR PÚBLICO CIVIL- EVOLUÇÃO DESSE 

DIREITO NO CONSTITUCIONALISMO BRASILEIRO - MODELOS 

NORMATIVOS NO DIREITO COMPARADO - PRERROGATIVA 
JURÍDICA ASSEGURADA PELA CONSTITUIÇÃO (ART. 37, VII) 
- IMPOSSIBILIDADE DE SEU EXERCÍCIO ANTES DA EDIÇÃO 
DE LEI COMPLEMENTAR - OMISSÃO LEGISLATIVA - 

                                                
14 TST, Recurso Ordinário em Dissídio Coletivo n° 492272/1998, Rel.: Min. Valdir Righetto, publicado no  

Diário de Justiça em 25/06/1999  p.19. 
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HIPÓTESE DE SUA CONFIGURAÇÃO - RECONHECIMENTO DO 
ESTADO DE MORA DO CONGRESSO NACIONAL(grifos nossos) - 

IMPETRAÇÃO POR ENTIDADE DE CLASSE - ADMISSIBILIDADE 

- WRIT CONCEDIDO. DIREITO DE GREVE NO SERVIÇO 

PÚBLICO: O preceito constitucional que reconheceu o direito de 
greve ao servidor público civil constitui norma de eficácia meramente 
limitada, desprovida, em conseqüência, de auto-aplicabilidade, razão 
pela qual, para atuar plenamente, depende da edição da lei 
complementar exigida pelo próprio texto da Constituição. A mera 
outorga constitucional do direito de greve ao servidor público civil 
não basta - ante a ausência de auto-aplicabilidade da norma 
constante do art. 37, VII, da Constituição - para justificar o seu 

imediato exercício. O exercício do direito público subjetivo de greve 

outorgado aos servidores civis só se revelará possível depois da edição da 

lei complementar reclamada pela Carta Política. A lei complementar 

referida - que vai definir os termos e os limites do exercício do direito de 

greve no serviço público - constitui requisito de aplicabilidade e de 

operatividade da norma inscrita no art. 37, VII, do texto constitucional. 

Essa situação de lacuna técnica, precisamente por inviabilizar o 
exercício do direito de greve, justifica a utilização e o deferimento do 
mandado de injunção. A inércia estatal configura-se, objetivamente, 
quando o excessivo e irrazoável retardamento na efetivação da 
prestação legislativa - não obstante a ausência, na Constituição, de 
prazo pré-fixado para a edição da necessária norma 
regulamentadora - vem a comprometer e a nulificar a situação 
subjetiva de vantagem criada pelo texto constitucional em favor dos 
seus beneficiários. MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO: A 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de 
admitir a utilização, pelos organismos sindicais e pelas entidades de 
classe, do mandado de injunção coletivo, com a finalidade de 
viabilizar, em favor dos membros ou associados dessas instituições, o 
exercício de direitos assegurados pela Constituição. Precedentes e 
doutrina.15 (grifos nossos) 

Há de se ressaltar que, embora o Superior Tribunal Federal tenha reconhecido a 

mora do Congresso Nacional, ele apenas o notificou sem, no entanto, tomar maiores 

                                                
15  STF. Mandado de Injunção nº 20/DF. RELATOR: Min. Celso de Mello. Plenário, publicado no Diário de 

Justiça em 22/11/1996, p. 45.690. 
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providências. 

Ora! O inciso que concede o direito de greve ao servidor público foi 

incorporado à Constituição através da Emenda Constitucional de n° 19 que já conta 10 

anos em vigor. 

Assim, tendo em vista a supremacia do texto constitucional, a categoria de 

servidores que quiser exercer seu direito de greve terá que utilizar, por analogia, outra lei 

específica que, neste caso, será a já referida Lei de Greve (Lei n° 7.783/89). 

É bem verdade, no entanto, que não se trata de lei ordinária reguladora 

especificamente da greve dos servidores públicos, mas de empregados regidos por contrato 

de trabalho, então a sua aplicação não poderá se dar de forma plena, ou seja, haverá limites 

para seu exercício. 

Sobre os serviços ditos essenciais prestados por servidores públicos, o que se 

sabe é que, se o serviço é dito como essencial, não interessa se é prestado diretamente por 

trabalhador do setor privado ou do setor público. Aqueles que estiverem prestando o 

serviço não poderão exercer o direito de greve de forma livre, uma vez que não há 

diferenciação de tratamentos quando o bem tutelado é o mesmo - a integridade física, 

moral e a dignidade da população. Daí aplicar-se o disposto no já analisado artigo 11 da 

Lei de Greve.

Apesar da ausência de lei específica, o direito de greve dos servidores vem 

sendo exercido com freqüência. No entanto, os efeitos negativos decorrentes repercutem 

tanto sob os próprios servidores quanto sob o maior interessado na prestação dos serviços, a 

população. 

Assim, a Administração, uma vez que não há limites aos direitos dos grevistas, 

fica parada durante o período de greve sem poder exercer suas atividades por mais urgentes 

que elas sejam, até que se recorra a Justiça para decretar a ilegalidade ou abusividade do 

movimento. Por isso, a mora do Congresso Nacional constitui verdadeiro empecilho à boa 

Administração, que nada pode fazer enquanto esta problemática não for solucionada de 

fato. 
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4.1.2. Corte no fornecimento de energia, de água e de saúde públicas. 

A energia elétrica é considerada serviço essencial como se verificou 

anteriormente no disposto na Lei, 7.783/89 em seu artigo 10. Além disso, é válido registrar 

que a Portaria n° 03/99 da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça 

(publicada em 19/03/99), reconheceu como serviço essencial o fornecimento de água e 

energia elétrica. 

Entretanto, o corte de energia é comumente aplicado como forma de coagir o 

devedor a efetuar o pagamento das parcelas em atraso. Nesse sentido, foi editada uma 

portaria em que se autoriza o descumprimento da continuação da prestação do 

fornecimento de energia elétrica, é a Portaria nº 466 de 12 de novembro de 1997 do 

DNAEE (Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, atual Agência Nacional de 

Energia Elétrica), que estabelece as diversas situações em que se poderá suspender este 

fornecimento, com destaque para o artigo 76, inciso primeiro: 

Art.76 – Omissis. 
I – por atraso no pagamento da conta após o decurso de 15(quinze) 

dias de seu vencimento mediante prévia comunicação do 

consumidor. 

Como relatado no Capítulo II deste trabalho, deve-se lembrar que há 

possibilidade de a Administração delegar a prestação de serviços, guardando para si a 

obrigação de fiscalizar, geralmente por meio de Agências Reguladoras, a prestação deste 

serviço. 

Voltando ao item ora em estudo, o fornecimento desse serviço é feito por 

empresa concessionária de serviço público. Estas se utilizam dessa qualidade para se 

valerem da Lei nº 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da 

prestação de serviços públicos, em que se justifica a validade do ato de corte. Observe o 

que estabelece o artigo sexto, §3º desta lei: 

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. 
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§ 3º – Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua 

interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, 

quando: 

II – por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da 

coletividade;  

Embora essas normas sejam claramente uma afronta ao que dispõe a 

Constituição Federal, suas aplicações são tidas como válidas, daí a sua prática freqüente.  

A verdade é que, em uma sociedade moderna como a em que vivemos, a 

energia elétrica não é mero luxo, mas verdadeira condição de dignidade humana.  

Assim, corroborando o disposto na Constituição Federal e em posicionamento 

contrário às normas acima citadas, esta decisão do Superior Tribunal de Justiça reconheceu 

a essencialidade da energia elétrica para a subsistência humana. 

 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENERGIA 

ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE TARIFA. CORTE. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. É condenável o ato praticado pelo usuário que 

desvia energia elétrica, sujeitando-se até a responder penalmente. 2. Essa 

violação, contudo, não resulta em reconhecer como legítimo ato 

administrativo praticado pela empresa concessionária fornecedora de 

energia e consistente na interrupção do fornecimento da mesma. 3. A 
energia é, na atualidade, um bem essencial à população, constituindo-
se serviço público indispensável subordinado ao princípio da 
continuidade de sua prestação, pelo que se torna impossível a sua 
interrupção. Os arts. 22 e 42, do Código de Defesa do Consumidor, 

aplicam-se às empresas concessionárias de serviço público. 5. O corte de 
energia, como forma de compelir o usuário ao pagamento de tarifa ou 
multa, extrapola os limites da legalidade. (grifos nossos)6. Não há de se 

prestigiar atuação da Justiça privada no Brasil, especialmente, quando 

exercida por credor econômica e financeiramente mais forte, em largas 

proporções, do que o devedor. Afronta, se assim fosse admitido, aos 

princípios constitucionais da inocência presumida e da ampla defesa. 7. O 

direito do cidadão de se utilizar dos serviços públicos essenciais para a sua 

vida em sociedade deve ser interpretado com vistas a beneficiar a quem 
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deles se utiliza. 8. Recurso improvido.16 

Como visto, os princípios constitucionais se impõem sobre normas ordinárias 

de pouco, ou nenhum, valor frente às necessidades do homem. Mas foi preciso buscar tal 

reconhecimento em um tribunal superior, uma vez que costumeiramente se esquece do 

disposto na Carta Magna e aplica-se a norma última, mesmo esta não possuindo maior 

importância. 

Com o intuito de enriquecer o estudo e comprovar o exposto, analisa-se outro 

julgado que reconhece a ilegalidade do corte de energia elétrica e aponta o que deve ser 

feito em caso de insolvência. 

ENERGIA ELÉTRICA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO, 

ATRAVÉS DE ATO DA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO, 

POR ATRASO NO PAGAMENTO DA FATURA ILEGALIDADE 

MANDADO DE SEGURANÇA CONCESSÃO - RECURSO PROVIDO. 

O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, 
devendo ser prestado continuamente (artigo 22, Lei 8.078/90), não sendo 
admissível a suspensão com fundamento no atraso quanto ao 
pagamento da fatura, uma vez que o fornecedor pode se utilizar dos 
meios de cobrança que o sistema jurídico lhe proporciona. (grifos 

nossos)17 

Interessante indagação é possível neste momento: Se uma pessoa deixa de 

quitar sua dívida, seu credor terá que procurar o judiciário para ter seu crédito solvido, 

então por que as empresas de energia elétrica, ao invés de fazerem o mesmo, utilizam-se de 

meios coercitivos que claramente afrontam direitos garantidos constitucionalmente? 

Ao que nos parece, as empresas concessionárias fornecedoras de energia 

elétrica desejam tratamento semelhante aos entes da Administração direta para que possam 

gozar dos privilégios de tal posição, mas não querem se submeter ao mesmo protocolo que 

esta quando precisar cobrar dívidas, assim fazem uso de métodos não-ortodoxos para terem 

suas vontades satisfeitas e deixam a Administração em uma encruzilhada, pois esta não 

pode concentrar toda a prestação de serviço em suas mãos e, entretanto, não consegue 

                                                
16 STJ, Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n° 8915/MA, Primeira Turma, Relator: José Delgado, 

publicado  no Diário de Justiça em 17/08/1998. 
17 TJPR, Apelação Cível n° 94.883-2, Relator: Juiz Convocado Lauro Laertes de Oliveira. Julgado em 

21/03/2001. 
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encontrar uma forma de delegá-la sem comprometer sua qualidade.  

Assim como acontece com a energia elétrica, o corte no fornecimento de água é 

bastante comum, configurando verdadeiro flagrante de desacordo com o disposto no texto 

constitucional.  

Suspender o fornecimento de água traduz-se em risco à vida. Por isso, 

condicionar essa prestação a um pagamento regular pelo serviço é irrisório, uma vez que 

constitui dever do Poder Público prestá-lo, independentemente da contraprestação 

pecuniária.  

Dessa forma, para não deixar nosso estudo enfadonho, destacarei apenas alguns 

julgados para que se analise o caso concreto. 

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO 

DE REVISÃO DE VALORES DEVIDOS POR 

FORNECIMENTO DE ÁGUA - CUMULADA COM 

PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL E 

PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO – COM 

TUTELA ANTECIPADA – JULGADA IMPROCEDENTE. ERRO 

OU ABUSO NO LEVANTAMENTO DO DÉBITO DO AUTOR E 

RESPECTIVOS JUROS DE MORA, NÃO DEMONSTRADOS. A 

MULTA – DE 10% - Há de reduzir-se ao limite de 2% estabelecido 

na legislação consumista, por aplicável o Código de Defesa do 

Consumidor nas relações de fornecimento de serviços essenciais, 
como o de abastecimento de água, ainda que ao cargo de 
Autarquia Municipal. Dano Moral e responsabilidade do réu pela 

denominada cobrança vexatória, não demonstrados. Dividas 

pretéritas – de consumidor que vem pagando as contas desde o 

restabelecimento do serviço por efeito de tutela antecipada – não 

justificam novas interrupções no fornecimento de água, devendo a 
prestadora do serviço valer-se da cobrança judicial para vê-las 
resolvidas. (grifos nossos) Apelação parcialmente provida.18   

Como visto anteriormente, este julgado apresenta a mesma solução para o caso 

de dívidas em atraso - a cobrança judicial.  

                                                
18 TJRS, Apelação Cível nº 70001095231, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Elvio Schuch Pinto, julgado em 

25/10/2000. 
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Então é possível inferir que a forma legítima, e legal, para se realiza esse tipo de 

satisfação é o meio jurídico e não a autotutela.  

No mesmo sentido, corroborando o exposto: 

MANDADO DE SEGURANÇA - ÁGUA - FORNECIMENTO - 

DÉBITO - CORTE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

CONSIDERADO ESSENCIAL - INADMISSIBILIDADE - 

APELO DESPROVIDO. O fornecimento de água- serviço de 

natureza compulsória, posto essencial à higiene e à saúde 
pública, não é passível de interrupção por débito do usuário. 
Para a exigência da contraprestação em atraso deste serviço 
dispõe o fornecedor de meios regulares. (grifos nossos)19 

Interessante conclusão sobre o tema pode ser encontrado na obra de Diógenes 

Gasparini: 

Com efeito, se a Administração Pública os considera essenciais e os 

impõe, coercitivamente, aos usuários situados no interior da área de 

prestação, como ocorre com os serviços de coleta de esgoto 

sanitário, não os pode suprimir ante a falta de pagamento. Ademais, 

sendo o serviço compulsório remunerado por taxa, espécie do 

gênero tributo, possui a administração ao seu dispor o meio eficaz e 

próprio (ação de execução) para obter o valor devido e os 

acréscimos legais, não lhe cabe impor outras sanções.20 

Assim, como ressaltado pelo doutrinador, não é possível negar o fornecimento 

de água devido à sua natureza essencial.  

Das espécies de serviços analisadas até o momento, o serviço de saúde pública 

é o único indelegável. Quer dizer, a natureza de essencialidade é tão aguda neste serviço 

que ele deve ser prestado diretamente pelo Estado. Embora a Constituição autorize a 

prestação por pessoas privadas, o Estado não pode se furtar de prestá-lo, devendo atuar ao 

lado do particular, mas nunca delegar o serviço exclusivamente a ele. 

Confirmando a importância deste serviço encontramos a Lei n° 8.080/90 que 

dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
                                                
19 TJSC, Apelação em Mandado de Segurança n.º 3.720, 4ª Câmara Cível, Relator: Des. Alcides Aguiar, 

publicado no DJSC em 31/01/94. 
20 GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo,  Saraiva, 1995, p.218. 
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organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências: 

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo 

o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno 

exercício. 

A clareza da essencialidade desse serviço é latente, portanto os pouparei de 

maiores explanações. 

Assim, como previsto no artigo dez da Lei n° 7.783/89, a saúde pública é 

serviço de natureza essencial e portanto se submete ao princípio da continuidade do serviço 

público, uma vez que sua interrupção representa sério risco à vida dos cidadãos, sendo esta 

o maior bem protegido pela constituição. 

Importante ficar demonstrado que não se está defendendo uma proteção 

àqueles que não pagam a contraprestação devida e, em virtude do princípio em voga, 

permanecem usufruindo o serviço, pois tal situação configuraria verdadeiro 

enriquecimento sem causa.  

Até porque se teria como conseqüência que a empresa privada que deixar de 

receber o pagamento ao qual tenha direito, perderia, por exemplo, capital para investir no 

incremento do próprio serviço e, em virtude disto, acabaria por disponibilizar um serviço 

muitas vezes de qualidade inferior ao que seria prestado se seus consumidores estivessem 

com as contas em dia.   

 

4.2. Corte nos serviços delegados em que o consumidor é a própria Administração. 
A Administração Pública goza de uma presunção de solubilidade, mas a 

realidade fática se mostra bastante diferente, em que más administrações falham em 

cumprir suas obrigações de pagar a quem lhes presta um serviço, desconsiderando a boa fé 

objetiva que deve reger os contratos, especialmente os contratos administrativos. 

Quando um contratante participa de uma licitação para firmar um pacto com um 

ente público, as duas partes, Administração e Empresa Privada, devem estar munidas de 

um “modelo objetivo de conduta, arquétipo social pelo qual impõe o poder-dever que cada 

pessoa ajuste a própria conduta a esse arquétipo, obrando como obraria uma pessoa 
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honesta, proba e leal”21, ou seja, da boa fé objetiva. 

É lícito, então, que a Administração, por ser detentora da titularidade da 

prestação destes serviços, se exima de efetuar o pagamento dos mesmos, faltando com 

deveres institucionais seus e quebrando a boa fé objetiva? Então o que acontece quando 

algum órgão público não paga suas contas de telefone, por exemplo? Será lícito cortar as 

linhas de uma delegacia? Ou a luz de um hospital? Ou ainda a água de uma escola? 

Bem, não nos parece que seja razoável efetuar tal mecanismo como forma de 

pressionar o pagamento da dívida. Por outro lado, não seria justo deixar que as prestadoras 

de serviço não recebam a contraprestação a qual tenham direito. 

Assim, pergunta-se: o que está sendo feito para que a justiça prevaleça? 

O jornal O Estado publicou a notícia22 de que a Justiça Federal de Santa 

Catarina concedeu uma medida liminar que impede as operadoras de telefonia de cortarem 

as linhas de órgãos de saúde e de segurança pública caso haja atraso no pagamento das 

prestações mensais.  

Tal medida procura proteger o princípio da continuidade do serviço público, 

uma vez que dada sua natureza essencial (das Forças Armadas, da polícia, dos 

controladores de tráfego aéreo, rodoviário, ferroviário e marítimo, além das unidades de 

abastecimento e tratamento de água, de captação de esgoto e de lixo) qualquer interrupção, 

suspensão ou ainda queda na qualidade da prestação atentaria, possivelmente, contra a 

dignidade da pessoa humana. 

O Governo do Distrito Federal passou por situação análoga quando teve quase 

duas mil linhas telefônicas dos mais diversos setores (Polícia Civil, Secretaria de Educação, 

Secretaria de Saúde, Corpo de Bombeiros etc.) cortadas por falta de pagamento. A dívida 

chegava quase a inacreditáveis 6 milhões23. 

                                                
21  REALE, Miguel. A Boa Fé No Código Civil. Disponível em: 

<http://www.miguelreale.com.br/artigos/boafe.htm>. Acessado em 20/10/2008. 
22  Proibido corte de telefone de órgãos de saúde e segurança. Disponível em: 

<http://www.saude.sc.gov.br/noticias/novo/clipping2005/julho/30%20julho.htm>. Acessado em 
20/09/2008. 

23  MESSERSCHMIDT , Marcelo Rocha e Sheila. Disponível em: 
<http://www2.correioweb.com.br/cw/EDICAO_20030107/pri_cid_070103_185.htm>.  

 Acessado em: 21/09/2008. 
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Em outro caso semelhante, o município de Macaé, no Rio de Janeiro, ajuizou 

uma ação contra a empresa fornecedora de energia elétrica por ter seu fornecimento cortado 

devido a uma dívida que ultrapassava os 4 milhões. Analisemos a decisão, com grifos 

nossos: 

Decisão: O Município de Magé-RJ, nos termos do art. 4º da Lei nº 

8.437/92, impugnou decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro. A determinação guerreada teria 

constatado a interrupção, pelo requerente, do pagamento de 

prestações firmadas e acordo homologado pelo Superior Tribunal 

de Justiça, mantendo liminar nos autos de Agravo de Instrumento 

2006.002.12012, interposto por Ampla Energia e Serviços S.A., 

suspendendo efeitos de antecipação de tutela concedida pelo Juízo 

da 1ª Vara Cível da Comarca de Magé. Esta última decisão havia 

determinado nos autos de ação ordinária de obrigação de fazer 

(processo nº 2006.029.002240-0) o restabelecimento e a 

manutenção, pela aludida empresa, do fornecimento de energia 

elétrica à municipalidade requerente. Registro, ainda, que a 

decisão contestada determinou que a concessionária acima 

apontada não interrompesse o fornecimento de energia elétrica 

“em prédios nos quais funcionem escolas mantidas pelo agravado, 
em que funcionem hospitais ou postos de saúde mantidos pelo 
Município nos quais funcionem serviços essenciais como polícia, 
bombeiro, serviços de saúde ou educacionais”, bem como “nas 
vias públicas (postes e outros tipos de iluminação) e sinalização 
de trânsito”. 
  O requerente invoca que a decisão objeto do presente pedido de 

suspensão vem causando lesão à ordem administrativa e à ordem 

pública, impedindo o pagamento de funcionários públicos, a 

manutenção da refrigeração das merendas escolares, o serviço de 

coleta de lixo, o funcionamento do terminal rodoviário, o 

fornecimento gratuito de pães e leite, bem como o empenho e o 

pagamento de fornecedores. Ainda, os débitos que suscitaram o 

corte no fornecimento de energia elétrica ao Município decorrem 

de exercícios anteriores, de Administração pretérita, e que não há 

débitos referentes aos exercícios de 2005 e 2006. O acordo foi 

homologado pela Administração anterior, no término do mandato, 
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desprovido de autorização legislativa e de previsão orçamentária, 

em ofensa aos arts. 163, II, e 167, I e II, da Constituição Federal, 

bem como da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

  O requerente aponta que o art. 6º, § 3º, II, da Lei 8.987/95, veda a 

interrupção de serviço público quando em pauta o interesse da 

coletividade. Trata-se do princípio da continuidade do serviço 
público, plasmado no art. 175 da Constituição Federal. Aduz, 
também, não ser oponível à Administração Pública a exceção 
do contrato não adimplido. A interrupção do fornecimento de 

energia elétrica às pessoas físicas e jurídicas pela prestadora 

ofenderia o art. 5º, XIII, do texto constitucional, “eis que estarão, 
por óbvio, impedidas de exercer plenamente e normalmente as 
suas atividades se não dispuserem de energia elétrica”. 
   Verifico que o presente pedido já foi examinado pelo Superior 

Tribunal de Justiça. Em decisão de 13 de julho de 2006 o eminente 

Ministro Barros Monteiro indeferiu o pedido formulado pelo 

requerente na SLS 288, na qual destacou, entre outras razões, não 

ter sido demonstrada a lesão à ordem pública apontada pelo 

requerente. Observou que “conquanto o Município alegue que a 
prestação de serviços de saúde, educação e fomento da 
população hipossuficiente se encontram prejudicados, a decisão 
do Sr. Desembargador Relator, mantida pelo colegiado, 
assegura, de forma clara e incontroversa, o fornecimento de 
energia elétrica naquelas dependências elencadas pela 
municipalidade”. Nos termos do excerto daquele julgador o que se 

percebe é que “evidente o perigo inverso de risco de lesão à 
economia pública”, já que o descompasso no equilíbrio da 
equação fornecimento/pagamento “acarretará desequilíbrio 
econômico-financeiro no contrato de concessão, 
comprometendo, de resto, todo o sistema de fornecimento de 
energia”.  
   À recorrida, determinou-se na decisão do agravo interposto em 

face de antecipação de tutela que se abstenha de interromper o 

fornecimento de energia à recorrente em relação a prédios nos 

quais funcionem escolas mantidas pela Prefeitura, em postos de 

guarda municipal ou quaisquer outros prédios mantidos pelo 
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Município os quais se ofereça serviços essenciais, nomeadamente 

polícia, bombeiros, serviços de saúde e de educação. Veda-se 

também a interrupção da prestação de serviços de energia elétrica 

nas vias públicas e nos pontos de sinalização de trânsito. Eventual 

descumprimento dessa determinação judicial deverá ser discutido 

pelas vias próprias e em âmbito forense original.  

   O recorrente insiste na lesão à ordem, à saúde, à segurança e à 
economia públicas. Detido exame dos autos do processo não 

indica comprovação fática relativa aos problemas invocados na 

peça inicial. É que, admite-se, eventual corte de fornecimento de 

energia elétrica, sem o cumprimento adequado e exato das cautelas 

determinadas pelo Tribunal fluminense, suscitaria o caos, aventado 

na inicial, porém não demonstrado de modo satisfatório. Com base 

na inicial, tão somente, não se tem adequada comprovação da 

lesão à ordem econômica.  

   No entanto, às 17h18min de 19 de julho de 2006, o requerente 

protocolou petição nesta Corte, reiterando o pedido. Juntou cópia 

xerográfica de tele fax, assinado pela Senhora Prefeita do 

Município de Magé. A referida autoridade declara, sob as penas da 

lei,que  

“ (...) Ampla cortou o fornecimento de energia elétrica das 
Secretarias de Fazenda: não podendo fazer compras, empenhos 
nem pagamentos, nem recebimento de IPTU; da Secretaria de 
Obras, paralisando o serviço de coleta de lixo no Município, pois 
as bombas de gasolina estão com energia cortada; da Secretaria 
de Administração, não podendo realizar o pagamento de 6.800 
funcionários, que estava marcado para o dia 10; da Secretaria de 
Educação, cujo depósito de merendas começa a estragar; da 
Secretaria de Transporte, inclusive do Terminal Rodoviário; da 
Secretaria de Planejamento, onde funcionava a licitação e o 
Departamento de compras. QUE HOJE, DIA 19 DE JULHO DE 
2006, CERCA DE 8.000 (OITO MIL PESSOAS) SE 
AGROMERARAM [SIC] EM FRENTE A PREFEITURA 
MUNICIPAL, ESTANDO O MUNICÍPIO EM VERDADEIRO 
CAOS”  

     Cópia de documento da Câmara de Dirigentes Lojistas de Magé 

dá conta da mesma situação, prenhe de preocupação. Alega-se 
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significativa queda de vendas, por conta do não pagamento dos 

salários dos servidores públicos, por parte da Prefeitura. Há 

também excerto de jornal local, matéria encimada pela manchete 

“calote à Ampla’. De fato, ao que consta, a situação desenha-se de 

modo desordenado, com grandes prejuízos para a população local.. 

   A posição desta Corte, enquanto última instância para apreciação 

da matéria, como desenhada no art. 4º da Lei nº 8.437/92, em seus 

desdobramentos constitucionais, autoriza juízo de delibação, aqui 

exercido. É seminal a compreensão de que o Município, na gestão 

presente, ao longo dos últimos 16 meses, também ao que consta, 

tem adimplido as obrigações para com a recorrida.  

   Ainda, em favor de qualificação de competência desta Corte, 

verifico que há matéria constitucional em discussão. O requerente 

invoca o princípio da dignidade da pessoa humana, temperado com 

desdobramentos fáticos de direito à prestação de serviço público, 

em dimensão ilustrada por matizes de direitos fundamentais. 

Remete-se à intervenção com objetivo de proteção dos referidos 

direitos constitucionais. Insisto que âmbito de proteção não se 

confunde com proteção efetiva e definitiva. Garante-se a 

possibilidade de aferimento de legitimidade de uma situação, em 

face de um dado parâmetro constitucional. A discussão trazida a 

esta Corte indica legitimidade, circunstância que afiro, bem 

entendido, com base na documentação que instrui o expediente de 

que se cuida. 

  Continuidade de serviços públicos é assunto que também 
informa a questão. O requerente indica que serviços essenciais 
teriam sido atingidos, com reflexos diretos no cotidiano do 
Município, por conta da paralisação de várias secretarias 
municipais, paralisando-se a Prefeitura interessada, 
obstaculizada de empenhar e de comprar. A paralisação dos 
serviços de luz na estação rodoviária municipal também, ao 
que consta, toca em núcleo de direitos fundamentais em 
sentido amplo, em decorrência da movimentação e dos 
transportes urbanos, no espaço público contemporâneo.(grifos 

nossos)  

  Assim sendo, por entender presentes os requisitos legais e por 
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entender como demonstrados os fatos nos quais se funda o pedido, 

defiro a liminar para determinar a suspensão da decisão que 

autorizou o corte no fornecimento de energia elétrica para o 

Município de Magé, nos autos de agravo de instrumento 

2006.002.12012, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro, vedando-se o corte de energia nas instalações noticiadas 

no expediente assinado pela Senhora Prefeita do Município de 

Magé, por essenciais ao andamento da vida normal, naquele 

logradouro.  

     Comunique-se com urgência. Publique-se. 

Brasília, 20 de julho de 2006.  

Ministro Gilmar Mendes 

Vice-Presidente  

(RISTF, arts. 37, I e 13, VIII)
24

 

 Como se vê, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu, e essa decisão foi 

confirmada pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça, que a interrupção foi lícita, 

devendo apenas manter-se o fornecimento nas unidades públicas em que funcionasse a 

prestação de serviços de natureza essencial, tais como as escolas mantidas pelo município, 

hospitais ou postos de saúde, postos de guarda municipal etc. 

Já no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o ilustre Min. Gilmar Mendes 

destacou que a não quitação da dívida geraria um desequilíbrio econômico-financeiro entre 

as partes do contrato de concessão, podendo afetar todo o sistema de fornecimento de 

energia, mantendo a decisão de interrupção no fornecimento de energia em prédios em que 

não funcionam serviços essenciais, além dos prédios em que funcionam a Administração 

Central do Município, evitando a total paralisação da máquina pública. 

Entendeu ele, ainda, que a supremacia do interesse público não pode ser 

utilizada para que se crie meio legal como forma de justificar o atraso nos pagamentos. 

Ressaltou também que, de maneira reflexa, a mora poderia comprometer a própria 

coletividade que padeceria com a decorrente má prestação do serviço. 

Com a crescente ocorrência desse tipo de caso, o deputado João Sampaio do 

                                                
24  STF, Suspensão de liminar nº 118/RJ. Rel.: Ministro Presidente. Decidido em 20/07/2006. 
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PDT do Rio de Janeiro resolveu criar um projeto de lei que, se aprovado, impediria o corte 

de água, luz, gás e telefone de órgãos públicos federais, estaduais ou municipais de saúde, 

segurança pública ou de educação, em caso de atraso no pagamento de suas contas. Ele 

afirma que não pode existir suposição de que uma eventual mora dos órgãos 

administrativos se dê por irresponsabilidade ou descaso. 

Além disso, o deputado ressalta que as prestadoras de serviço têm como 

assegurar o recebimento do devido através da via judicial. Entretanto, para garantir à 

população serviços adequados, só se dispõe do instrumento legal, em que a continuidade 

destes serviços independa da adimplência dos órgãos públicos beneficiários dos serviços. 

A elaboração do referido projeto de lei representa um pequeno avanço, pois, se 

aprovado, constituiria verdadeiro instrumento de garantia da prevalência do Princípio da 

Continuidade do Serviço Público frente à ação descabida das empresas prestadoras dos 

serviços e da má administração dos Governantes brasileiros. Todavia, tal projeto se 

encontra atualmente arquivado, não havendo qualquer previsão sobre uma possível 

reapreciação do caso.  

Por fim, é possível inferir que o desacato ao princípio da continuidade constitui 

verdadeiro flagrante de desrespeito aos direitos do povo e da própria Administração que, 

em última análise, atua em prol do povo.  

Os serviços de natureza pública que refletem o interesse social são considerados 

essenciais a uma vida digna e à subsistência humana, não podendo, portanto, ter seu 

fornecimento suprimido, especialmente em se tratando de órgãos públicos. Isso porque os 

órgãos responsáveis pelo gerenciamento da nação, se paralisarem seus serviços, imporiam 

dano insuportável ao administrado, como, por exemplo, com os hospitais fechados, com as 

ruas sem iluminação etc. E isto seria justo? A dignidade da pessoa humana, apontada como 

um dos fins constitucionais a que se propõe República Federativa do Brasil, milita em 

sentido contrário. 

O que se quer explicitar é que o princípio da continuidade do serviço se propõe 

a efetivar a dignidade humana, fazendo com que todos os brasileiros e estrangeiros 

residentes no país tenham acesso ininterrupto aos serviços básicos e essenciais a uma vida 

confortável. 
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5. CONCLUSÃO 
 

A Constituição Federal de 1988 é comumente chamada de Constituição Cidadã, 

pois trouxe profundas transformações em benefício do cidadão brasileiro. Fruto de um 

momento político em que novas diretrizes eram traçadas, a Carta Magna veio repleta de 

princípios que procuravam assegurar, de alguma forma, uma melhor qualidade de vida aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no país.  

Como instrumento de concretização, o Poder Público se utiliza da prestação de 

serviços públicos, que, através da Administração, procura suprimir as necessidades do 

povo, como forma de garantir uma vida digna. 

A importância da prestação de tais serviços é de tal maneira crucial para a vida 

da população que foi necessário criar barreiras de proteção para que se pudesse executá-los 

de forma que realmente cumprissem com o esperado.  

Nesse contexto, nasceram os princípios que regem a prestação de serviços 

públicos. Estes têm como finalidade proteger a atividade administrativa de forma que não 

se possa impedir o bom desenvolvimento da administração e a fidelidade na persecução de 

seus objetivos. 

Assim, a Administração, ao comandar a sociedade, responsabiliza-se pela 

prestação de serviços públicos de forma adequada e contínua. 

Serviço público pode ser classificado como de utilidade, quando forem úteis à 

população, ou essenciais, quando retratem a necessidade coletiva (sem os quais o povo 

poderia sofrer danos irreversíveis). 

É essa segunda espécie de serviço público a que se refere nosso estudo. 

O princípio da continuidade busca impedir a suspensão do fornecimento de 

serviços de natureza essencial, uma vez serem indispensáveis à garantia da vida e à 

dignidade humana. 

Todavia, não se pretendeu focalizar neste trabalho as conseqüências sofridas 

pela população que decorrem das situações em que este princípio não é observado, pois é 
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matéria já tratada exaustivamente tanto na doutrina como na jurisprudência. 

Também não se desejou criar uma visão maniqueísta da situação em que 

teríamos de um lado uma inocente Administração insolvente e do outro uma empresa 

prestadora de serviço com ganas de lucro. 

O objetivo aqui era mostrar as incoerências resultantes das situações em que a 

Administração figura como consumidor, pois não se trata de um consumidor comum, mas 

sim de figura que representa verdadeiramente a coletividade e esta é o maior bem a ser 

protegido pelo Estado. 
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