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RESUMO 
 

 
TORRES, Emmanuel Becker. A suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão 
do inadimplemento do consumidor: a dignidade da pessoa humana como limite à exceptio 
non adimpleti contractus. 2007. 153 f. Dissertação de Mestrado – Centro de Ciências 
Jurídicas / Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 

 
 
 

Entre os juristas contemporâneos cresce a tendência em se admitir a aplicação direta dos 
princípios constitucionais nas relações privadas. Considerando a constitucionalização do 
direito privado, o contrato sofreu especial releitura, influenciado por princípios 
constitucionais fundados na dignidade da pessoa humana. Nesse contexto, pergunta-se: nos 
contratos de fornecimento de energia elétrica, afigura-se legal a suspensão do serviço 
essencial por inadimplemento ou a conduta da concessionária ofenderia a dignidade do 
consumidor? Na procura por respostas, analisa-se o princípio da continuidade do serviço 
público bem como a proibição de cobrança constrangedora para justificar a manutenção do 
fornecimento de energia elétrica, independentemente de pagamento da tarifa pelo consumidor. 
Discute-se a legitimidade do corte pela concessionária fundada na exceção de contrato não 
cumprido. Alerta-se para a insuficiência do limite infraconstitucional à suspensão por 
inadimplemento consubstanciado no “interesse da coletividade”, incluindo-se situações 
específicas de interesse privado, em que a suspensão do serviço essencial compromete a 
dignidade humana. Propõe-se que numa decisão sobre o corte ou continuidade do 
fornecimento de energia elétrica ao consumidor inadimplente seja, sobretudo, considerada a 
presença ou ausência de circunstâncias fáticas excepcionais - razões substanciais - que 
justificariam o afastamento da regra autorizadora do corte, por ofensa ao princípio da 
dignidade da humana.  
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ABSTRACT 
 

 
TORRES, Emmanuel Becker. The suspension of the supply of electric energy in reason of 
the breach of contract of the consumer: the dignity of the human being as has limited to the 
exceptio non adimpleti contractus. 2007. 153 f. Master Degree - Centro de Ciências Jurídicas/ 
Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 
 
 
The tendency to admit the direct application of constitutional principles to private relations is 
growing among contemporary jurists. Considering the constitutionalization of private law, the 
concept of contract has undergone special interpretation which was influenced by the 
constitutional principles based on the dignity of human beings. In this context, it is asked: in 
the contract for supplying electric energy, is it legal for the company to suspend the essential 
service to the in default consumer or is this procedure illegal because it causes  harm to the 
consumer dignity? Searching for an answer, it is  analyzed  the continuity principle of the 
public service as well as the prohibition of collection that humiliates the human being to 
justify the maintenance of the supply of electric energy, independently of payment of the tariff 
for the consumer. It is analyzed legitimacy of the suspension of the supply of electric energy 
for the company in reason of exceptio non adimpleti contractus. it is necessary alert for the 
insufficiency of the infraconstitutional limit to suspending the supply for lack of payment 
based on “collective interest” to include special conditions of private interest in which the 
suspension is harmful to human dignity. It is proposed that in a decision about suspending or 
not suspending the electric energy supply to the in default consumer there should be 
considered the presence or absence of special conditions. The conditions constitute the 
substantial reasons which would justify deviating from the rule which authorizes the 
suspension due to disrespect to the principle of human dignity. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nas recentes publicações de obras jurídicas bem como em decisões dos tribunais 

pátrios, tem-se verificado - com menos reservas que outrora – uma especial atenção quanto à 

aplicação direta dos princípios e regras dispostas na Constituição Federal de 1988 em 

questões que envolvem as relações jurídicas albergadas pelo direito privado. 

Os princípios constitucionais deixaram o mundo em que eram absolutos, 

intocáveis, indeterminados e, talvez por isso, imprestáveis para solucionar casos concretos, 

para ingressarem no mundo das relações jurídicas privadas, onde podem, efetivamente, ser 

aplicados em casos reais.  

A preocupação inerente a esta dissertação está no estudo da constitucionalização 

do direito contratual, na possibilidade de princípios constitucionais como o da dignidade 

humana (art.1, III, da CF) - e demais cláusulas gerais que dele extraem seu fundamento - 

serem aplicados diretamente nas relações contratuais entre particulares, e em quais hipóteses 

isso seria possível. 

Tem-se como ponto de partida inegável a constatação de uma crescente influência 

dos ditames da Constituição Federal sobre a interpretação e aplicação do direito nas relações 

civis, nas quais se incluem, naturalmente, as contratuais de consumo, num fenômeno 

conhecido por Constitucionalização do Direito Civil.  

Objetiva-se, assim, analisar as regras e princípios, constitucionais e 

infraconstitucionais, que possam efetivamente ser considerados ao se apreciar a legalidade ou 

ilegalidade da interrupção do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento do 

consumidor, bem como a relação que guardam entre si quando da solução de casos concretos 

dessa natureza.  
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                   Buscou-se apontar alguns critérios que possam contribuir para uma solução, 

dentro dos limites impostos pela razoabilidade, quando da decisão judicial sobre o corte no 

fornecimento de energia elétrica diante do inadimplemento do consumidor, de acordo com o 

princípio da dignidade humana e seus correlatos, tais como o princípio protetor do 

consumidor (art.5º, XXXII e 170 V, da CF), o da solidariedade social (art.3º, I, da CF), boa-fé 

objetiva e função social do contrato, estes dois últimos expressamente mencionados em 

legislação infraconstitucional, porém considerados como princípios constitucionais implícitos. 

O problema que se propõe e a gama de questionamentos que dele advêm, reside 

na postura do intérprete diante de uma relação de consumo, quando o que se ressalta não é 

unicamente o aspecto subjetivo da relação contratual (fornecedor/ consumidor), mas também 

o aspecto objetivo (o bem fornecido) do contrato.  

O aplicador do direito, ao decidir uma lide, deve se comportar diferentemente 

quando o objeto do litígio é um bem essencial ao consumidor? A energia elétrica teria a 

qualidade de bem essencial? O inadimplemento da tarifa pelo consumidor seria a única 

circunstância fática a ser levada em consideração e, uma vez presente, implicará, sempre e 

sempre, na interrupção do fornecimento de energia elétrica? A exceptio non adimpleti 

contractus sofre limitação em respeito ao princípio fundamental da dignidade da pessoa 

humana?  

Essas questões merecem uma análise numa perspectiva contratual-constitucional. 

Porém, as conclusões não pretendem tomar ares de absolutas, especialmente porque se admite 

que no caso concreto a decisão sobre a legalidade do corte no fornecimento de energia 

elétrica, em razão do não pagamento pelo consumidor, não  se afigura de fácil solução, posto 

que outras circunstâncias fáticas devem ser levadas em consideração, afora a circunstância 

mencionada na legislação infraconstitucional, consubstanciada no inadimplemento.  
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                    Na presente dissertação, analisa-se os princípios que, de forma direta ou indireta, 

refletem a proteção à dignidade da pessoa humana, essencialmente nas relações de consumo, a 

fim de verificar a possibilidade de utilizá-los como fundamento para limitar a aplicação da 

“exceção do contrato não cumprido”, mantendo-se o fornecimento de energia elétrica, quando 

inadimplente o consumidor. 

Tenta-se responder positivamente quanto à existência de circunstâncias fáticas que 

autorizam a manutenção do serviço sob a perspectiva da essencialidade do bem, mesmo que o 

consumidor não efetue a contraprestação devida, a fim de que o contrato de consumo cumpra, 

além de sua função econômica, sua função social, com respeito aos direitos fundamentais 

inerentes ao ser humano. 

Para a realização desse intento analisamos a possibilidade do contrato de 

fornecimento de energia elétrica ter um tratamento jurídico diferenciado ao atribuído ao 

contrato de consumo onde o objeto da prestação não seja essencial, quanto à limitação da 

eficácia do princípio da obrigatoriedade dos contratos (pacta sunt servanda).  

O que se verificou foram posicionamentos a favor e contra a interrupção do 

serviço de energia elétrica, todavia, fundados numa análise abstrato-sistemática do 

ordenamento jurídico, sem a consideração de relevantes circunstâncias fáticas que cercam os 

casos concretos, com exceção do inadimplemento da tarifa pelo consumidor e do interesse da 

coletividade, haja vista que estes estão expressamente considerados na legislação 

infraconstitucional. 

Não se coaduna com o postulado da razoabilidade que a dignidade da pessoa 

humana e os princípios correlatos (boa-fé, solidariedade, função social), possam ser aplicados, 

em qualquer caso, em prol da continuidade do fornecimento de energia elétrica, ou, ao 

contrário, a exceção de contrato não cumprido e o equilíbrio econômico-financeiro possam ser 
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utilizados para justificar a interrupção do fornecimento de energia elétrica em todos os casos 

de inadimplemento da tarifa.  

O que se pretende nesta dissertação é por em xeque os argumentos comumente 

utilizados pela doutrina e jurisprudência, alertando para o excessivo apego à legislação 

infraconstitucional quando se trata de discutir o direito da concessionária de suspender o 

fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento do consumidor.  

Esse debate servirá de norte para julgamentos mais sensíveis aos princípios 

promovedores do homem em sua dignidade, mais razoáveis e adstritos às peculiaridades que o 

caso concreto apresenta. Decisões que não partam exclusivamente de uma análise abstrata do 

princípio da dignidade da pessoa humana, nem unicamente extraia sua fundamentação de 

regras infraconstitucionais sem um devido exame das circunstâncias que deram origem ao 

inadimplemento e à conseqüente interrupção.  

Não se não tem a pretensão de apresentar soluções definitivas para a questão, mas 

apenas apontar elementos, não isento de críticas, que possam contribuir para a coerente 

aplicação do Princípio da dignidade da pessoa humana nas relações privadas, especialmente 

quando se trate interrupção de serviço de energia elétrica em razão do não pagamento da 

tarifa. 

A análise dos fatos relevantes que implicaram na não quitação dos débitos perante 

a concessionária de serviços de energia é necessária, na medida em que cabe ao Poder 

Judiciário coibir a arbitrária suspensão do serviço de energia elétrica, pois, via de regra, uma 

vez inadimplente, fica o consumidor, nesses contratos de prestações continuadas, sem gozar 

do serviço imprescindível, tendo apenas o “interesse da coletividade” como exceção ao poder 

de corte.  
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Como o problema escolhido – possibilidade ou impossibilidade suspensão no 

fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento do usuário – envolve questões 

atinentes à dignidade humana, tratando-se de caso difícil, não há como se adotar um 

entendimento apriorístico pró ou contra o corte no fornecimento.  

Nesses casos, a interpretação/aplicação do direito não poderá adotar o 

inadimplemento da tarifa como premissa menor, e a Lei de concessões de serviços públicos 

(Lei 8987/95 – art. 6º § 3º, II), ou o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90 - arts. 22 

e 42) como premissa maior, numa postura típica dos raciocínios silogísticos.  

O texto é dividido em três capítulos, com temas singulares e subitens com 

assuntos específicos, obviamente interligados dentro do contexto, cujos resultados finais 

pretendem aplicação aos casos onde haja uma suspensão de fornecimento de energia elétrica 

decorrente do inadimplemento do consumidor.  

Alguns aspectos introdutórios e considerados como pré-requisitos à compreensão 

do tema central serão apreciados, a fim de não comprometer o desenvolvimento do texto. 

Dando seguimento ao trabalho, serão apresentados os argumentos pró e contra o corte no 

fornecimento de energia elétrica quando o consumidor está inadimplente, a fim de que seja 

adotado um posicionamento isento de arbitrariedades deliberadas. 

No primeiro capítulo serão analisados os princípios sociais da boa-fé objetiva e da 

função social do contrato na qualidade de frutos dos princípios da dignidade humana e 

solidariedade social, repersonalizadores do sujeito contratual e limitadores da concepção 

liberal do contrato, atenuando a aplicabilidade de princípios outrora incontestáveis, como o da 

liberdade e obrigatoriedade contratuais (pacta sunt servanda), Tratar-se-á da questão atinente 

à aplicabilidade dos princípios constitucionais fundados na dignidade humana nas relações 
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contratuais, buscando analisar a distinção entre princípios e regras e sua utilidade quando do 

julgamento dos casos difíceis. 

No segundo capítulo, examina-se o problema da cessação do serviço público de 

energia elétrica pela concessionária, única e exclusivamente em razão do inadimplemento 

contratual por parte do consumidor, consistente no não pagamento da fatura no vencimento. 

Analisa-se a extensão e limites ao princípio da continuidade dos serviços públicos 

essenciais. Faz-se um estudo comparativo entre o Código de Defesa do Consumidor, 

especialmente dos seus artigos 22 e 42, geralmente utilizados para justificar a impossibilidade 

de cessação de serviço público remunerado, mesmo diante de inadimplemento do consumidor 

e o artigo 6º §3º, II da Lei 8987/95, que afirma não caracterizar descontinuidade do serviço, 

sua interrupção por inadimplemento, ressalvado o interesse da coletividade, utilizando-se da 

exceção do contrato não cumprido. 

No terceiro capítulo, toma-se como foco a cláusula geral de tutela da dignidade da 

pessoa humana, sua extensão e limites. Dentro do contexto de realização desse princípio, não 

se poderia deixar de examinar criticamente os posicionamentos doutrinários pró e contra a 

interrupção no fornecimento de energia elétrica, sempre tendo em vista a importância de se 

verificar circunstâncias fáticas relevantes que impossibilitem o corte por ofensa à referida 

cláusula geral de tutela da dignidade da pessoa humana.   

A análise crítica das decisões jurisprudenciais também se fez necessária, partindo-

se da existência ou não de razões substanciais fundadas na dignidade humana que 

autorizassem, excepcionalmente, a manutenção do fornecimento de energia elétrica ao 

consumidor inadimplente, possibilitando-se uma visão abrangente da proposta desta 

dissertação, cuja opção metodológica se justifica pelo intento maior de provocar um debate 

que propriamente impor posicionamentos.  
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Após a exposição das questões jurídicas que se entendem pertinentes na 

decidibilidade do caso concreto, procura-se oferecer uma proposta não definitiva, porém ao 

menos aceitável1, às questões referentes à suspensão do fornecimento de energia elétrica face 

à inadimplência do consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1 Uma resposta definitiva pressuporia a existência de uma verdade ínsita, uma solução incontroversa quanto ao 
objeto de estudo, cabendo ao cientista encontrá-la se utilizando dos métodos apropriados (princípio da 
verificação). A metodologia científica tradicional, de cunho positivista, tinha nesse princípio sua base, o que o 
levou ao insucesso quando da aplicação às investigações sociais, pois se revelou de pouca ou nenhuma utilidade. 
O conhecimento científico é provisório e está destinado a ser permanentemente modificado. Por essa razão, 
propõe-se a aceitabilidade das soluções propostas, substituindo-se o princípio da verificação pelo critério da 
aceitação, que teve em Popper e Bachelard seus primeiros cultores, onde a verdade dos enunciados da ciência se 
mantém em virtude da concordância por parte da comunidade científica (COELHO, 2003, p.55-66). 
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CAPÍTULO 1 - A CONCRETIZAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS NAS 
RELAÇÕES CONTRATUAIS 
 

1.1 CONSTITUCIONALIZAÇÃO E PUBLICIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

1.1.1 Revendo os paradigmas da liberdade contratual 

 

As relações patrimoniais de cunho contratual albergadas pelo direito privado se 

desenvolveram sob o princípio da liberdade contratual2, no Estado liberal oitocentista, 

consubstanciado na liberdade das partes em decidir contratar ou não contratar, bem como de 

escolher o parceiro contratual e de definir o conteúdo das cláusulas contratuais às quais 

ficariam adstritos (MARQUES, 2002, p.48; KHOURI, 2006, p.27). 

Com a consolidação de Estados liberais fundados na ideologia individualista 

pregada pela Revolução Francesa no final do século XVIII3, formou-se o modelo clássico de 

contrato, cujo pilar se assentava na concepção de liberdade e igualdade ente as partes 

(BIERWAGEN, 2003, p.25).  

Reflexo dessa pretensa liberdade contratual, um princípio que se reconhece como 

basilar nos contratos em geral manteve-se incólume, o da obrigatoriedade contratual ou força 

obrigatória dos contratos, consubstanciado na máxima de que os contratos devem ser 

                                                           
2 Nessa dissertação não serão usadas a expressões como autonomia privada ou autonomia da vontade no sentido 
de liberdade contratual, posto que os termos não guardam identidade, apesar de, por vezes, serem utilizados 
como sinônimos em alguns manuais. A autonomia privada bem como a autonomia da vontade possuem um 
sentido mais amplo, albergando, além de situações eminentemente patrimoniais, situações existenciais (LÔBO, 
2005, p. 12-13; PERLINGIERI, 1997, p.276). Todavia, serão respeitadas as citações autorais que utilizem as 
expressões autonomia da vontade ou autonomia privada para se referir a liberdade contratual.  
3 “Após a Revolução Francesa de 1789, as conquistas econômicas de uma nova classe em ascensão, a burguesia, 
precisavam ser consolidadas mediante uma nova estrutura política e jurídica. Enquanto a primeira pôde ser 
perfeitamente fundamentada pelas teses contratualistas, que delinearam a origem hipotética do Estado nos 
próprios indivíduos, a segunda só foi obtida com a codificação de 1804. E o Code de Napoleón prestou-se 
justamente a perpetuar o sentido de liberdade esboçado pela Revolução, e a proporcionar uma segurança jurídica 
para os interesses de um novo modo de produção. A liberdade era considerada como um direito natural, o que 
compreendia a livre iniciativa e se expressava na vontade individual. Tais idéias, transpostas para o plano 
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cumpridos na exata medida do convencionado (pacta sunt servanda). Tal princípio não só 

vinculava as partes, mas também o Estado, posto que ao juiz não era dado o poder de intervir 

no conteúdo das cláusulas contratuais (PINHEIRO, 2002, p.146), para modificar o 

convencionado com a pretensão de fazer justiça no caso concreto (MARQUES, 2002, p. 50).  

Fruto da exigência de se cumprir com a prestação no tempo e modo 

convencionados, tem-se presente o instituto da exceção do contrato não cumprido (exceptio 

non adimpleti contractus), que possibilita a uma das partes não efetuar sua prestação ante o 

não cumprimento da contraprestação afeta à outra parte contratual. 

No Estado Liberal, caracterizado pela mínima intervenção estatal nas relações 

entre particulares, os contratos elaborados sob a égide dos princípios da liberdade e 

obrigatoriedade contratuais eram respeitados sem maiores questionamentos4.  

O direito contratual se fundava na imagem de 

 
uma sociedade unitária e igualitária, subordinada aos princípios da liberdade de 
propriedade e da liberdade contratual; na sociedade real do século XIX, isto 
constituía, essencialmente, a ordem jurídica particular dos pioneiros da nova 
sociedade do lucro surgida com a revolução industrial (WIEACKER, 1967, p.528). 
 
 

Nesse contexto de liberalismo econômico, o instituto do contrato possuía apenas 

uma função: a econômica. Não passava de um instrumento necessário à circulação de 

                                                                                                                                                                                     
jurídico, apresentaram-se sob a forma do princípio da autonomia da vontade e da liberdade contratual” 
(PINHEIRO, 2002, p. 144). 
 
4 “Os fundamentos filosóficos do contrato eram sustentados pelo liberalismo econômico e respondiam 
adequadamente às exigências do mercado existente no início do século XIX. Com efeito, a doutrina do laissez 
faire laissez passer permitia ao individualismo absorver a justiça e a solidariedade social. Consequentemente, 
um contrato livremente firmado era contrato justo e o Estado não podia intervir na relação privada formada pelas 
partes. Considerava-se, então, que apenas as iniciativas individuais plenamente espontâneas poderiam assegurar 
a prosperidade e o equilíbrio geral: a “mão invisível” do mercado, como o controle de preço pela livre 
concorrência, era fonte de harmonia natural que toda intervenção estatal poderia falsear”. (LOUREIRO, 2002, 
p.38). Nessa época, a justiça contratual ficava à mercê das “próprias convenções que, pelo jogo da oferta e da 
procura, propiciam o justo, não se admitindo que o “justo preço” pudesse ser determinado de modo exterior e 
objetivo” (PINHEIRO, 2002, p.393). 
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riquezas. Assim, a justiça contratual se viu adstrita ao livre exercício da liberdade contratual 

incondicionada (qui dit contratuel, dit juste).  

Os elementos da relação jurídica contratual (sujeitos, objeto, vínculo) eram 

apreciados em termos abstratos pelos operadores do direito, afastando da análise o sujeito de 

direito como homem concreto, como pessoa humana, detentora de necessidades básicas 

inarredáveis, bem como não se dando qualquer relevância ao grau de essencialidade do objeto 

da prestação.  

Ocorre que todo o problema dessa concepção liberal do contrato foi partir do 

pressuposto de que as partes contratantes estariam em posição de igualdade material, 

possibilitando-se, destarte, a discussão de cláusulas contratuais e a execução destas da melhor 

forma para ambas.  

Se, por um lado, a lei não fazia distinção entre os contratantes, o poder econômico 

tratava de fazê-lo, à medida que a lei da oferta e procura atribuía às grandes empresas o poder 

de estabelecer condições contratuais das quais o contratante hipossuficiente não conseguia se 

esquivar, aceitado-as como se representassem efetivamente sua vontade.  

Não demorou para se verificar que os fatos da vida se rebelavam contra os anseios 

de igualdade formal do Estado Liberal. 

 
Desta forma, o propalado princípio da plena autonomia da vontade, ao qual também 
se ligam os de consentimento, da igualdade, obrigatoriedade, intangibilidade 
(imutabilidade), e da inalterabilidade dos contratos, cede passo à constatação de 
uma realidade inexorável: certamente vigorariam em toda a sua plenitude, se as 
partes contratantes, que manifestam sua vontade, tivessem o mesmo poder de 
decisão. Ou seja, se as partes pudessem, efetivamente, não apenas conhecer, em toda 
sua extensão, o conteúdo das obrigações inseridas em determinado contrato, como 
também fossem inteiramente livres para a sua pontuação. (FILOMENO, 2005, 
p.193-194). 
 
 

 A igualdade posta como realidade só o era nas frias folhas sob nas quais se 

enunciava que “todos são iguais perante a lei”. O que se via, entretanto, era a submissão dos 
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contratantes mais fracos, cuja necessidade era superior ao poder de barganha. Os postulados 

teóricos da autonomia da vontade e da doutrina econômica liberal revelaram uma face oculta: 

o idealismo de liberdade e igualdade ocultava uma real dependência e desigualdade materiais, 

decorrentes do excesso de individualismo e voluntarismo. (LOUREIRO, 2002, p.39).  

A pretensa isonomia era enfraquecida pelo poderio econômico das empresas que 

impunham unilateralmente suas condições. Ao consumidor não restava alternativa senão 

acatar o que lhe era imposto, haja vista a impossibilidade de suprir suas necessidades senão 

através do contratante mais forte (BIERWAGEN, 2003, p.26).  

A vontade fazia lei entre as partes, era soberana. Porém, esqueceu-se que a 

vontade poderia ser maculada, dissimulada, escravizada. A liberdade contratual era mais 

aparente que real (MARQUES, 2002, p.150).  

A utopia dos princípios liberais do contrato se manifestava na massificação das 

relações contratuais e na superioridade fática de um dos contratantes, no momento em que o 

consumidor ficava sem a escolha de contratar ou não contratar - quando se tratava de 

fornecimento de bem essencial – muito menos a liberdade de escolher o parceiro contratual - 

quando da prestação por monopólios – e, por fim, sem a possibilidade de discutir o conteúdo 

do contrato – contratos de adesão (ZINN, 2004, p.199-120). 

Assim ficava a pergunta: Onde estaria o ideário de justiça se esta era 

fundamentada na liberdade e igualdade inexistentes?   

 
Por um lado, percebe-se que uma visão liberal dessa natureza estava longe de refletir 
a realidade (a justiça concreta) em geral e mais ainda a contratual. A liberdade e 
igualdade formais nem sempre garantem que a vinculação contratual se dê apenas 
em função do livre, espontâneo e consciente querer do sujeito. Cresce a visibilidade 
de que o contrato pode acabar por instrumentalizar a prevalência da parte melhor 
aparelhada social, econômica, cultural e tecnicamente (AMARAL, 2006A, p.462). 
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Percebeu-se que a aplicabilidade indiscriminada do princípio da obrigatoriedade 

contratual admitia, por vezes, flagrantes injustiças diante da massificação contratual 

despersonalizadora do sujeito (MARQUES, 2002, p.229), somada às desigualdades sociais, 

exigindo-se uma maior intervenção do Estado, através de seus três poderes, a fim de 

equilibrar a equação contratual em prol do particular mais vulnerável. 

Consoante Werson Rego, 

 
A Teoria Geral dos Contratos, tal qual apresentada pelo nosso Direito Civil, foi 
substancialmente reformulada após a entrada em vigor do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor. Nossa legislação encontrava-se deitada em berço 
esplêndido, distanciada, porém, das legislações correlatas mundo afora. Bem se 
conhece que a fórmula do art. 1.134 do Code Napoleón, segundo a qual lês 
conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui lês ont faites (as 
convenções legalmente constituídas têm o mesmo valor que a lei relativamente às 
partes que as fizerem) orientou a regulamentação do contrato no âmbito da 
autonomia da vontade. Costumava-se dizer que o justo seria o que estivesse 
regularmente contratado. Bastava ao Estado, portanto, certificar-se, apenas, da 
regularidade formal da convenção e se, às partes, fora assegurada a liberdade para 
estabelecer o conteúdo do contrato. Constatada a ausência de vícios na formação do 
contrato, de se preservar (intangibilidade do conteúdo do contrato) o que fora 
livremente ajustado pelas partes (autonomia das vontades), o que, entre elas, teria 
força de lei (pacta sunt servanda) (apud, FILOMENO, 2005, p.194). 
 
 

Mormente após a segunda metade do século XX5, desenvolve-se o Estado Social 

(welfare state), fruto de vários fenômenos econômicos e sociais, dentre os quais as reações e 

conflitos à exploração dos mais necessitados pelo pólo mais forte da relação jurídica, onde a 

tônica é caracterizada pela efetiva intervenção e controle estatal nos setores da vida privada, 

nas relações jurídicas entre particulares, tornado o poder econômico passível de controle e 

projetando para além dos indivíduos a tutela de direitos (LÔBO, 1999, p.2-4).  

Juridicamente, o Estado social se caracteriza pela inclusão, na Constituição 

Federal, de regras e princípios reguladores da ordem econômica e social. Portanto, enquanto 

                                                           
5 Isso não significa que o Estado Social surgiu com o pós-segunda guerra. Na verdade, a Constituição brasileira 
de 1934 apresentou um perfil eminentemente social, com significativa limitação à atividade econômica, 
estruturando “um grande elenco de defesa dos chamados “direitos sociais” o que sempre  foi estranho à história 
sócio-político-econômica do Brasil. Pela primeira vez, verifica-se uma atividade intervencionista, reguladora no 
âmbito constitucional (NAZAR, 2004, p.58).
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existir no corpo constitucional, enunciados normativos respeitantes à ordem econômica e 

social, estar-se-á diante de um Estado social (LÔBO, 2005, p.5).  

 
Atua, de um lado, o poder econômico privado, corporificando os interesses 
individuais e de grupos, e, de outro, o Estado, personificando o interesse da 
coletividade, a intervir para aplicar medidas de política econômica direcionadas a 
buscar uma forma de equilíbrio nas relações humanas em que o elemento econômico 
e o jurídico se confrontam. A concentração econômica veio ocasionar profundas 
mudanças no sistema jurídico, mudanças que vêm evidenciar que o antigo molde 
ideológico sustentado no pressuposto da igualdade e da liberdade de todos não pode 
mais ser aceito sem uma acurada análise crítica. (FONSECA, 2004, p.16-17). 
 
  

Nessa atitude intervencionista típica do Estado Social, pode-se visualizar uma 

especial criação legislativa infraconstitucional tendente a regular relações jurídicas privadas 

até então deixadas ao sabor da liberdade contratual, como que numa publicização do direito 

privado, especialmente no direito contratual (LÔBO, 1999, p.2). 

A dogmática contratual da segunda metade do século XX pautou-se pela eticidade 

e solidariedade do contrato, associados a um intervencionismo do Estado, num movimento de 

reação ao absolutismo da autonomia da vontade que ditou os oitocentos.  

Deveras, a crença no caráter auto-regulamentador do mercado, que o contrato 

seria justo e eqüitativo por natureza, mostrou-se equivocada numa sociedade pós-revolução 

industrial, marcada pela massificação do consumo, desaguando numa exploração do fraco 

pelo forte. A liberdade contratual havia se convertido em “escravidão contratual na 

sociedade” (SAMPAIO, 2003, p.157). 

O Estado, ciente da aparente isonomia entre as partes contratantes, do cunho 

ideológico que cercava o princípio da liberdade contratual nos moldes liberais, alterou sua 

postura, transformando-se em guardião da real liberdade, revendo o paradigma liberal do 

contrato, tutelando valores individuais e impondo limites às vontades dos contratantes, 
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guiando-as através de leis cogentes6. “De mero expectador, passou o Estado a atuar no “papel 

principal” das contratações, garantindo a justiça e a igualdade das relações entre particulares” 

(DELFINO, 2003, p.164-165). A liberdade contratual continua, porém regida por normas 

imperativas. Uma liberdade vigiada. 

Como reflexo dessa intervenção, repensou-se os paradigmas dos contratos 

fundados na liberdade contratual, bem como se abriu um leque de possibilidades ao julgador 

para relativização da força obrigatória dos contratos, especialmente com a possibilidade de 

anulação de cláusulas abusivas por ofensa à boa-fé objetiva, bem como a aplicação da teoria 

da imprevisão (MARQUES, 2002, p. 227). 

 

1.1.2 Repersonalização e dignificação do sujeito contratual  

 

Para além da publicização do direito contratual, vislumbra-se a 

constitucionalização do direito civil, caracterizado pela submissão do direito positivo 

infraconstitucional aos fundamentos de validade constitucionalmente estabelecidos (LÔBO, 

1999, p.3), dentre os quais se encontra a efetiva realização do homem em sua dignidade.  

A vigente Constituição Federal Brasileira, em seu artigo 1º, inciso III erigiu a 

dignidade da pessoa humana, na qualidade de 

 
princípio estruturante, constitutivo e indicativo das idéias diretivas básicas de toda 
ordem constitucional. Tal princípio ganha concretização por meio de outros 
princípios e regras constitucionais formando um sistema interno e harmônico, e 
afasta, de pronto, a idéia de predomínio do individualismo atomista do Direito. 
Aplica-se como leme a todo ordenamento jurídico nacional compondo-lhe o sentido 
e fulminando de inconstitucionalidade todo preceito que com ele conflitar. É de um 
princípio emancipatório que se trata (FACHIN, 2001, p.191).  

                                                           
6 O dirigismo contratual pode ser sintetizado como o movimento do Estado em direção á justiça dos contratos, 
em que a autonomia da vontade passa a ser, em muitos casos, dirigida pela lei, como uma resposta da sociedade 
aos contratos injustos e desiquilibrados. Substituiu-se, então, a preocupação excessiva em assegurar aos cidadãos 
a liberdade de contratar pela preocupação com a justiça contratual. (KHOURI, 2006, p.31), “traduzindo-se na 
substituição, cada vez maior, de regras supletivas e dispositivas, afetas ao direito obrigacional clássico, por 
normas cogentes” (PINHEIRO, 2002, p.401). 
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Objeto de tutela em qualquer Estado que adote a postura democrática, o princípio 

fundamental da dignidade humana veio contribuir para a exclusão da estreita visão 

patrimonialista das relações contratuais, sendo de inegável importância na mudança da 

postura do operador do direito diante do instituto do contrato7, repersonalizando as relações 

contratuais e norteando a interpretação que se possa fazer dos enunciados componentes do 

sistema jurídico (POPP, 1999, p.168).  

 
“O desafio que se coloca aos civilistas é a capacidade de ver as pessoas em toda sua 
dimensão ontológica e, através dela, seu patrimônio. Impõe-se a materialização dos 
sujeitos de direito, que não mais apenas titulares de bens. A restauração da primazia 
da pessoa humana, nas relações civis, é condição primeira de adequação do direito à 
realidade e aos fundamentos constitucionais” (LÔBO, 2005, p.7).  
 
 

A relação jurídica obrigacional deixou de ser considerada como uma relação entre 

patrimônios ou interesses, galgando o reconhecimento de que, antes de qualquer coisa, se trata 

de uma relação entre pessoas “com todas as suas vicissitudes concretas e existenciais, que o 

direito não pode desconsiderar” (LÔBO, 2005, p.52). 

Durante o império do liberalismo, o sujeito de direito não possuía identidade, 

aparecendo no interior do sistema sob a forma de papéis, sendo um deles o de consumidor. No 

contexto do Estado Liberal, “a abstração constitui a categoria do sujeito de direito” (FACHIN, 

2001, 55).  

Nesse contexto de evolução personalista, o sujeito de direito deixa de ser 

considerado in abstrato, como ente meramente formal, para ser tratado pelo direito como 

pessoa, como ser materialmente personificado em situações jurídicas concretas (AMARAL, 

2006, p.15), carente de bens essenciais a uma vida digna. “A restauração da primazia da 

                                                           
7 Na opinião de CLÁUDIA LIMA MARQUES (2002, p.153), no Brasil, a crise da concepção clássica do 
contrato só se concretizou efetivamente com a nova ordem constitucional, refletindo no Código de Defesa do 
Consumidor. Para citada autora, o que entra em crise não é propriamente a figura do contrato, mas a concepção 
liberal que se tinha dele. 
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pessoa humana, nas relações civis, é a condição primeira de adequação do direito à realidade e 

aos fundamentos constitucionais” (LÔBO, 1999, p.6).    

 
Interessante observar que as primeiras análises dos reflexos da crise da pós-
modernidade na sociedade de consumo indicavam que a despersonalização das 
relações, iniciada com as relações massificadas de adesão e métodos mecânicos de 
contratação levaria ao nascimento de “contratos sem sujeito” ou mesmo de uma 
decantada “morte do sujeito”, em uma desconstrução total desse sujeito. Certo é que 
as noções de indivíduo e sujeito mudaram, mas também mudou nosso direito e nossa 
maneira de ver o sujeito. O sujeito de direito está lá, não morreu nem desapareceu, 
foi re-significado. Parece-nos que, ao contrário, este sujeito qualificou-se em 
direitos, multiplicou-se: hoje são muitos sujeitos individuais, sujeitos homogêneos, 
coletivos e difusos, em um novo pluralismo de sujeitos que não impede que recebam 
e exerçam – diretamente ou através de representantes – seus direitos. Aceita essa 
premissa, interessa-nos a afirmação de Erik Jayme de que o sujeito de direitos 
identificado na pós-modernidade qualifica-se quando recebe direitos fundamentais e 
acaba por modificar as instituições em que está. (MARQUES, 2000A, p.69-70) 
 
 

No que se refere às relações de consumo, a dignidade da pessoa humana 

fundamenta a proteção do consumidor (art. 5º, XXXII, da CF). Por sua vez o princípio 

fundamental de proteção do consumidor foi erigido a princípio geral da atividade econômica 

(170, V, da CF). Esse sujeito de direitos não é mais encarado como ente abstrato, nos moldes 

do liberalismo individualista, mas como ser concreto, cuja dignidade deve ser preservada. 

Uma vez que deixou de ser considerado in abstrato, as necessidades humanas do contratante 

“passam a constituir um elemento dogmático de maior importância, inspirando a formulação 

de categorias e regimes diferenciados, conforme a força normativa que se passa a conferir ao 

princípio da dignidade da pessoa humana”. (NEGREIROS, 2002, p. 330).  

Atualmente, o ser humano, e não mais o indivíduo, é considerado o bem maior a ser 
preservado pela ordem social, e a dignidade humana, enquanto qualidade essencial 
do ser humano, desponta na Constituição (art.1º, III) como um valor supremo, 
elevado à categoria de fundamento da ordem social. A dignidade humana que a 
Constituição consagra como fundamento da ordem jurídica é objetivamente 
considerada, quer dizer, está acima ou vem antes do plano individual. Logo, não é 
um direito individual, mas sim um atributo inerente a todo ser humano do qual cada 
indivíduo é mero portador (SANTOS, 2006, p.230-234). 
 
 

Era necessário que o princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da 

Constituição Federal e seu valor supremo (BARCELLOS, 2003, p.108-109), fosse aplicado 

diretamente nas relações particulares concretamente consideradas (TEPEDINO, 2001, p.208). 
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Não era suficiente que fosse visto apenas como um fim almejado, mas encarado como 

instrumento fundamental da realização do homem como ser concreto, devendo para isso, 

efetivamente projetar-se não só no direito civil, mas em todas as regras infraconstitucionais 

que regem ralações privadas, influenciando o processo metodológico de suas interpretações 

(AMARAL, 2006, p.14-17). 

Torna-se aceitável a idéia da aplicação direta da cláusula geral da tutela da 

dignidade da pessoa humana bem como dos demais direitos fundamentais nas relações 

contratuais, como num “efeito irradiador dos direitos fundamentais” no direito privado 

(HECK, 1999, p.45), haja vista a disposição de poder que um contratante exerce sobre o 

outro, rompendo com a igualdade material, especialmente no fornecimento de bens essenciais. 

Referido poder não precisa ser necessariamente jurídico. Na verdade, o desequilíbrio 

contratual se apresenta multifacetário, e sendo assim, basta que se trate de um poder de fato 

inequívoco e objetivamente determinável (ANDRADE, 1998, p.285), para merecer a proteção 

constitucional.  

No atual contexto de superação da visão patrimonialista do contrato, não é 

concebível que nas relações contratuais as pessoas sejam tratadas como se não fossem seres 

humanos. Tal conduta “seria a negação do axioma antropológico que dá fundamento à própria 

idéia de direitos fundamentais”. Por isso que a dignidade humana, quando ofendida, nunca 

pode ser desconsiderada, por se tratar da ”garantia mínima que se pode retirar da 

Constituição” (ANDRADE, 1998, p.293).  

Almejando a efetividade do princípio da dignidade da pessoa humana, o 

ordenamento jurídico infraconstitucional atribui ao contrato, especialmente aos de consumo, 
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neste novo século, uma função diferenciada, justapondo ao lado da função econômica, uma 

função social, limitadora da liberdade contratual8.  

O contrato, além de instrumento de circulação de riqueza, é instrumento de 

proteção e realização dos direitos fundamentais de liberdade e igualdade materiais e, em 

especial, da dignidade do consumidor enquanto pessoa humana (MARQUES, 2002, p. 213).  

Em verdade, o processo de constitucionalização do direito civil consistente “num 

discurso de defesa dos princípios constitucionais e, especificamente, de sua direta e imediata 

aplicação a todas as relações jurídicas de natureza tipicamente civil” (NEGREIROS, 2002, p. 

67), e em sentido mais amplo, de todo direito privado, decorre da substituição do centro 

valorativo deste campo do direito, redirecionando-se para a pessoa concretamente considerada 

a atenção que antes era do sujeito de direito, do indivíduo abstratamente considerado.  

A liberdade individual, outrora intocável, cede espaço para a solidariedade social, 

em significado e força jurídica. (NEGREIROS, 2002, p.11).  

 
Nesse sentido, enquanto a liberdade individual se dirige a um indivíduo tomado de 
forma abstrata e atomizada, a solidariedade social – nos quadros da ordem social em 
vigor – supõe, ao invés, a relevância da condição social do destinatário da norma e, 
deste modo, mostra-se incompatível com a concepção abstrata e formal de sujeito de 
direito. (...) Diferentemente da sociedade formada por indivíduos em si mesmos 
considerados, cujos interesses particulares coexistiam, justapondo-se uns como 
limites dos outros, a comunidade de pessoas constrói-se juridicamente a partir de 
relações de solidariedade e de responsabilidades mútuas, não só de direitos mas 
também de deveres, que tomam em conta as necessidades reais e concretas da 
pessoa humana. (NEGREIROS, 2002, p.18-19).  

 

Ao lado do princípio da obrigatoriedade contratual, surgem princípios sociais 

como o da boa-fé e a função social do contrato, cuja tendência é atenuar a rigorosa e não raro 

injusta imposição do cumprimento incondicionado do acordado.  

                                                           
8 GERARD CAS afirma que depois de ter-se manifestado com grande nitidez nas relações entre empregadores e 
assalariados, a diminuição da liberdade contratual concentra-se hoje nas relações de consumo que se estabelecem 
entre os profissionais fornecedores ou distribuidores de produtos e serviços, e os usuários particulares (Apud, 
FILOMENO, 2005, p.55) 
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Verifica-se a íntima relação entre o princípio da dignidade da pessoa humana e os 

princípios que regem as relações contratuais de consumo, liame reforçado pelo advento do 

Código de Defesa do Consumidor. Na verdade, “uma das mais importantes realizações 

legislativas dos princípios constitucionais da atividade econômica é o Código de Defesa do 

Consumidor, que regulamenta a relação contratual de consumo” (LÔBO, 2005, p.10-11).  

O contrato, além de instrumento de realização de riquezas, hoje é também 

instrumento de proteção dos direitos fundamentais, realização dos paradigmas de qualidade, 

de segurança, de adequação dos serviços e produtos no mercado brasileiro (MARQUES, 

2000A, p.63).  

Houve uma inversão de valores, uma troca de posições entre o sujeito da relação e 

o contrato no Estado social. No liberalismo, o sujeito era visto como um instrumento, um dos 

pólos da relação jurídica patrimonial, um meio para um fim maior consubstanciado na 

realização do contrato e na transferência de propriedades. Atualmente, o contrato é 

considerado como meio para a realização de um fim maior consubstanciado da realização da 

pessoa em sua dignidade. Se não puder cumprir sua função promotora do homem além da 

função de circulação de riquezas será um instituto incompleto, míope, deficiente. 

Essa vinculação dos enunciados normativos de direito contratual aos valores 

inseridos no corpo constitucional não significa um desprestígio das normas de direito civil.  

 
Muito ao contrário, a perspectiva de interpretação civil-constitucional permite que 
sejam revigorados os institutos do direito civil, muitos deles defasados da realidade 
contemporânea e por isso mesmo relegados ao esquecimento e à ineficácia, 
repotencializando-os, de molde a torná-los compatíveis com as demandas sociais e 
econômicas da sociedade atual (TEPEDINO, 2001, p.21). 
 
   

A adequação das regras contratuais do Código Civil bem como dos 

microssistemas de direito privado - a exemplo do Código do Consumidor - aos preceitos 

constitucionais, tornou-se uma exigência. Tanto que o fenômeno da constitucionalização do 
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direito civil pode ser verificado em todos os princípios elencados no artigo 170 da 

Constituição Federal, que trata da ordem econômica, onde o paradigma de contrato nele 

estabelecido não se coaduna com o modelo de contrato do Código Civil oitocentista (LÔBO, 

1999, p.10), razão pela qual o Código Civil de 2003 teve que se adaptar à nova roupagem 

constitucional do contrato. 

 
A perspectiva civil-constitucional consiste não só na proposta de que as disposições 
infraconstitucionais de direito civil devem ser interpretadas conforme à Constituição 
(princípios, regras, valores), mas também na tese de que é dever do juiz, nas relações 
concretas entre particulares, aplicar diretamente a cláusula constitucional da tutela 
da personalidade (CF, art.1º,III: princípio da dignidade humana), os direitos da 
personalidade (CF, art. 5º, X) e os princípios constitucionais relevantes para o direito 
privado e para as relações interprivadas como, e.g., o princípio da solidariedade (CF, 
art.3º, I), o princípio da igualdade substancial (CF, art. 5º, caput combinado com o 
art.3º, III e IV) e o princípio da função social da propriedade (CF, arts. 5º, XXIII, e 
170, III). (STEINMETZ, 2004, P.185).   

 

São peças indispensáveis à perspectiva constitucional do contrato: o respeito e 

lealdade entre os contratantes (boa-fé objetiva), a equivalência material entre as prestações e a 

realização de sua função social ao lado da econômica. Esses princípios sociais do contrato, 

considerados como frutos da constitucionalização das relações contratuais fundadas na 

dignidade humana, bem como a interação dialógica que possuem com os princípios liberais 

do contrato serão analisados a seguir. 

 

1.2 A PRINCIPIOLOGIA SOCIAL DO CONTRATO  

 

1.2.1 Por uma releitura dos princípios contratuais liberais 

 

A crise do Estado Liberal e a consolidação de um novo paradigma constitucional, 

o constitucionalismo social e democrático – apesar de fenômeno complexo que no Brasil se 

iniciou com a Constituição de 1934 -, fez-se visível em meados do século XX, no pós segunda 
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grande guerra (STEINMETZ, 2004, p.79), justamente no período identificado com o 

surgimento do pós-positivismo jurídico.  

A conclusão a que se pode chegar é que o constitucionalismo social democrático e 

o pós-positivismo jurídico são produtos do resgate valorativo do Direito, de uma real 

preocupação com a efetividade dos direitos fundamentais. Não é à toa que a vinculação dos 

particulares a direitos fundamentais como questão jurídica autônoma é objeto da dogmática e 

jurisprudência desde aquele período histórico (STEINMETZ, 2004, p.31). 

 Nesse contexto, as relações contratuais foram, pouco a pouco, recebendo 

influências diretas de princípios constitucionais de cunho eminentemente social, equilibrando 

a balança cujo desequilíbrio foi proporcionado por princípios liberais como a liberdade e 

obrigatoriedade contratual.  

 
A transformação ocorrida com o Direito Civil, a partir da mudança do Estado 
Liberal para o Estado Social, fez com que fossem revisadas as bases de institutos 
jurídicos como o dos contratos. Preceitos que na acepção clássica eram tidos como 
intocáveis, como o da autonomia da vontade e de que os pactos devem ser 
cumpridos, foram relativizados. No Estado Social, a segurança jurídica está fundada 
nos princípios e valores sociais, como o da dignidade humana e da boa-fé, os quais 
adquiriram grande relevância. (ZINN,2004, p.107). 
 
 

Princípios liberais do contrato, a exemplo da liberdade e obrigatoriedade 

contratuais, marcos da superioridade dos interesses individuais sobre os sociais, sofreram 

intervenções em nível constitucional, haja vista que os princípios da boa-fé objetiva e função 

social do contrato extraíram seu fundamento da Constituição Federal, seja do princípio da 

dignidade humana (art. 1º, III), seja do princípio da solidariedade (art.3º, I) ou como 

componentes da ordem econômica constitucional (art. 170 e ss.) (NEGREIROS, 2002, p.108). 

A recepção constitucional de novos princípios contratuais de natureza social, ao 

contrário do que possa parecer, não implicou na exclusão dos princípios liberais do contrato 
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do ordenamento, muito menos na submissão destes àqueles, como se houvesse alguma forma 

de hierarquização. 

Por isso, não se abandonam os princípios clássicos que vinham informando a teoria 
do contrato sob o domínio das idéias liberais, mas se lhes acrescentam outros, que 
vieram a diminuir a rigidez dos antigos e a enriquecer o direito contratual com 
apelos e fundamentos éticos e funcionais. (THEODORO JÚNIOR, 2004, p.3). 
 
 

No modelo contemporâneo de contrato, os princípios liberais e sociais se 

relacionam numa integração dialógica, num constante fluxo e refluxo interpretativo, cabendo 

ao intérprete a complexa tarefa de conciliá-los num equilíbrio o mais fiel possível ao 

compromisso firmado constitucionalmente (NEGREIROS, 2002, p.111). 

O papel dos princípios sociais do contrato, numa perspectiva civil-constitucional 

consiste em operar uma releitura dos princípios liberais, face à constatação da desconstrução 

do conceito de contrato nos moldes do liberalismo9.  

De certo que os novos princípios sociais visam, sobretudo, o resgate do equilíbrio 

contratual, o cessar da desigualdade inerente aos contratos contemporâneos, reconhecendo 

que sujeitos privados poderosos devem ter tratamento diferenciado ao dado aos menos 

favorecidos e que são “ilícitas nas relações privadas as diferenças de tratamento ou as 

restrições que atinjam a dignidade da pessoa” (ANDRADE, 1998, p.284).  

Porém, isso não significa que se possa simplesmente desconsiderar a força e 

importância dos princípios liberais. Não houve uma substituição dos princípios liberais 

clássicos pelos princípios sociais do contrato.  

                                                           
 
9 O contrato de prestação de serviço público de energia elétrica, cuja análise é tema da deste trabalho, é um 
nítido exemplo da desconstrução do conceito de contrato nos moldes do liberalismo oitocentista. Basta observar 
que não há propriamente liberdade contratual na realização do contrato entre a concessionária que presta o 
serviço e o usuário que o recebe. O primeiro é obrigado a fornecer energia elétrica por força de contrato 
administrativo de concessão que concluiu com o poder concedente. O segundo é obrigado a adquirir por 
necessidade. 
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A liberdade contratual e a vinculação dos contratantes aos termos do pacto são 

princípios essenciais, devendo permanecer certa liberdade de ação para os indivíduos 

particularmente considerados “tentando evitar que através de um intervencionismo asfixiante 

ou de um igualitarismo extremo se afete o sentimento de liberdade, a iniciativa e a capacidade 

de realização dos indivíduos concretos”. (ANDRADE, 1998, p.283). 

Os novos princípios contratuais, de natureza social, apenas limitam o alcance e o 

conteúdo de liberais (LÔBO, 2002, p.3), servindo de norte nas relações contratuais para que 

sejam evitados os abusos, na incessante busca por um ponto de equilíbrio entre as partes 

contratantes, elemento indispensável à realização da justiça social, um dos objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil e finalidade da ordem econômica 

constitucional. 

Por outro lado, não se quer afirmar que os princípios sociais do contrato sejam 

subsidiários dos princípios liberais clássicos, haja vista que não há critérios hierárquicos que 

determinem a aplicação de um princípio liberal em sacrifício de um princípio social do 

contrato.  

Na verdade, deve-se buscar mais uma harmonização que propriamente oposição 

entre os princípios liberais e sociais do contrato, pois, conforme CANARIS, eles se explicam 

mutuamente, através de interações e limitações (Apud, NEGREIROS, 2002, p.265). Porém, 

para isso, exige-se “uma mudança na ótica do aplicador da lei, não somente proteger a 

autonomia e a eficácia da vontade profissional, mas elaborar técnicas de proteção da vontade 

do consumidor” (MARQUES, 2002, p.236).  
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A convivência é simultânea, balanceada, e os critérios de prevalência de uns sobre 

outros, a depender do objeto contratado bem como das pessoas que figuram nos pólos 

contratuais, é um desafio que cabe à doutrina e a jurisprudência superar.10  

Quanto aos princípios sociais que, contemporaneamente, exteriorizam efeitos no 

contrato, cabe destacar o da boa-fé objetiva e função social que, infraconstitucionalmente, são 

apresentados em forma de cláusula geral. 

 

1.2.2 O princípio da boa-fé objetiva 

 

A boa-fé objetiva, resultado de uma nova perspectiva da relação jurídica 

obrigacional, consiste num modelo de conduta social, num dever geral de lealdade e 

honestidade com o outro contratante. 

Ao contrário da boa-fé subjetiva, caracterizada pela verificação casuística do 

psicologismo do contratante, se agiu de boa ou má-fé, o que levaria a uma análise da culpa ou 

dolo na conduta, a boa-fé objetiva parte de critérios mais determinados para sua 

caracterização. Para a boa-fé objetiva não importa se houve boa ou má-fé intrínseca do 

agente, mesmo porque a má-fé subjetiva é de difícil caracterização e comprovação. 

Pretendendo a proteção da parte mais fraca do contrato, a boa-fé objetiva, desvinculando-se 

das “intenções íntimas do sujeito” (TEPEDINO e SCHREIBER, 2007, p.211), parte do 

                                                           
10 Quanto aos critérios de prevalência dos princípios sociais do contrato sobre os princípios liberais, pode-se 
apontar a existência da “vulnerabilidade da parte contratante” (critério subjetivo), bem como a “essencialidade 
do bem” contratado (critério objetivo). A depender da fraqueza econômica ou jurídica da parte contratante ou da 
essencialidade do bem pactuado, a postura do intérprete deve ser outra. “Os contratos que tenham por função 
satisfazer uma necessidade essencial do contratante devem sujeitar-se a um regime de caráter tutelar – 
ampliando-se, correlatamente, o campo de aplicação dos novos princípios. Ao revés, os contratos que tenham por 
objeto bens supérfluos, destinados a satisfazer preferências que não configuram necessidades básicas da pessoa, 
tais contratos são compatíveis com uma disciplina mais liberal, o que vale dizer que devem sofre maior 
influência dos princípios clássicos.” (NEGREIROS, 2002, p.32). 
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padrão de conduta do homem médio11, da forma socialmente correta de comportamento. A 

boa-fé subjetiva é um estado psicológico, a boa-fé objetiva um dever de conduta.   

A cláusula geral de observância da boa-fé objetiva nas relações privadas não está 

consagrada expressamente em preceito constitucional. Trata-se, em verdade, de construção 

sistemático-axiológica baseada na tutela da dignidade da pessoa humana, esta sim, 

expressamente disposta na Constituição (LEAL, 2000, p.10).  

Através do princípio/cláusula geral da boa-fé objetiva “como desdobramento dos 

princípios da solidariedade social e justiça social” (LÔBO, 2005, p.78), busca-se trazer para 

as relações contratuais todo aparato constitucional inerente ao Estado Social, preocupado com 

a realização dos referidos princípios, implicando na redução das desigualdades econômicas e 

sociais entre os indivíduos. 

O princípio da boa-fé objetiva nos contratos em geral, fruto de um 

constitucionalismo social e do pós-positivismo jurídico surgido em meados do século XX, foi 

consagrado no Código Civil Português de 1966, refletindo as  

 
correntes francamente superadoras do positivismo jurídico, não só no regime de 
alguns dos contratos em especial, mas também na aceitação explícita de algumas 
soluções gerais de forte sentido inovador, entre as quais cumpre destacar as 
seguintes: a) a consagração do princípio ético-jurídico da boa-fé em termos de 
grande amplitude, de modo a abranger tanto a preparação e formação dos contratos 
(art.227), como o cumprimento da obrigação e o exercício do direito correspondente 
(art.762); (VARELLA, 2000, p.30-31). 
 
 

                                                           
11 Atente-se para a pertinente crítica ao termo bununs pater familias, para caracterizar a boa-fé objetiva. 
“Construir uma categoria jurídica que se propõe a avaliar o comportamento do sujeito contratante (dado 
objetivo), empregado como parâmetro de julgamento a figura abstrata do bonuns pater famílias, é atribuir ao 
juiz, o qual muito raramente fará parte do mesmo extrato social do enigmático homem médio brasileiro, o 
desafiador papel de dizer qual seria o desenho objetivo da boa-fé, a partir da sua formação sócio-cultural que 
certamente não se encaixará no perfil do (pobre) operador do direito. Daí, se afirmar: a boa-fé objetiva tem uma 
aplicação subjetiva, fruto da experiência social do juiz. A falta de uma melhor orientação pode colocar por terra 
todo potencial renovador, trazido pelo princípio enfocado, que nas mãos de um juiz arraigado na cultura 
positivista ainda reinante no Brasil nada significará, perpetuando o positivismo dogmático e a aplicação não 
constitucionalizada do Direito Civil” (NALIN, 2003, p.131).   
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No Brasil, o respeito ao princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais foi 

expressamente exigido nos artigos 11312, 18713 e 42214 do Código Civil e no artigo 4º, III, e 

51, IV do Código de Defesa do Consumidor15. Extrai-se do contexto legal, portanto, três 

papéis que a cláusula geral da boa-fé representa: como princípio interpretativo dos negócios 

jurídicos (art.113 do CC); como limitador da liberdade contratual (Art. 187, do CC; Art. 51, 

IV do CDC); como integrador do contrato (Art. 422 do CC) (TEPEDINO e SCHREIBER, 

2007, p.214-215). Esse terceiro papel reflete a crise das concepções absolutistas da liberdade 

contratual do Estado Liberal.  

A exigência de boa-fé objetiva, consubstanciada no dever de informar, cooperar, 

cuidado, sigilo, conselho e lealdade (MARQUES, 2002, p.91), infecta todas as fases 

contratuais, não havendo remédio jurídico que a exclua quando reclamada. Propaga-se, assim, 

para momentos anteriores à elaboração do contrato, perpassando pela formação do contrato, 

estendendo-se, sem qualquer obstáculo, à execução do contrato, seja instantânea, diferida ou 

continuada e, muitas vezes, indo além da execução contratual . 

O respeito a tal princípio se inicia antes da realização do contrato quando, por 

exemplo, exige-se do fornecedor que informe detalhadamente ao consumidor a respeito do 

                                                           
12 Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar e sua celebração. 
13 Art.187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites 
impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 
14 Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os 
princípios da probidade e boa-fé. 
15 Art. 4º.A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 
consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a 
melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 
seguintes princípios: 
(...) 
III – harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do 
consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios 
nos quais se funda a ordem econômica (art.170 da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio 
nas relações entre consumidores e fornecedores. 
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e 
serviços que: 
(...) 
IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem 
exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; 
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seu produto (dever de informar), se estendendo para além da execução do contrato quando, 

por exemplo, mesmo após a realização do contrato de compra e venda do veículo, fica o 

fornecedor obrigado a manter no mercado durante um determinado período peças de 

reposição, a fim de que o consumidor possa continuar a usufruir o bem adquirido.  

Especificamente na execução de contrato de longa duração, tem-se presente a boa-

fé objetiva refletida no dever de cooperação. Cooperar significa o dever de colaborar para o 

efetivo cumprimento do contrato por ambas as partes; significa agir com lealdade, não 

obstruindo ou impedindo a atuação do contratante desejoso em cumprir suas obrigações.  

O antagonismo de interesses entre devedor e credor, típico do individualismo 

liberal, cedeu lugar a um estado de união, de cooperação por um fim de interesse comum: a 

constituição e execução das obrigações da maneira menos onerosa e mais satisfatória possível 

para o devedor. Para isso, deve o credor não só se abster de condutas impeditivas ou que 

dificultem a prestação pelo devedor, mas, sobretudo, praticar condutas que estimulem o 

adimplemento. Essas condutas refletem a exigência da solidariedade como princípio 

constitucionalmente estabelecido (LÔBO, 2005, p.101-103). 

A relação jurídica obrigacional inserida num contexto constitucionalista, perdeu a 

configuração vertical de outrora, onde o credor era detentor de uma superioridade frente ao 

credor. Atualmente, o entendimento da  

superioridade do direito do credor frente ao devedor foi relativizado e com isto 
passa-se a um modelo centrado na coordenação de interesses das partes. Dessa 
forma não é mais e somente o interesse do credor que deve ser satisfeito, mas o 
interesse do devedor que deve ser levado em consideração (ALBUQUERQUE, 
2007, p.234). 

  

Posto o dever anexo de cooperação em termos concretos, pode-se afirmar que tem 

o fornecedor do produto ou serviço, mormente se essencial, o dever de renegociar a dívida do 
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consumidor que, hipossuficiente ou superendividado, não puder quitar as dívidas em atraso de 

uma única vez. (MARQUES, 2002, p.195-198). 

Além do dever de renegociação decorrente do princípio da boa-fé objetiva, deve-

se destacar, já na esfera jurisdicional, a função de princípio corretivo e adaptador em caso de 

mudança das circunstâncias (Korrecturfunktion), permitindo que o juiz adapte ou modifique a 

forma de execução do contrato, especialmente nos “contratos cativos de longa duração”, para 

que o vínculo permaneça apesar da quebra da base do contrato pelo inadimplemento, em 

razão de circunstâncias excepcionais como o desemprego (MARQUES, 2002, p.186-187). O 

rompimento do vínculo contratual essencial, sem que haja uma postura ativa do fornecedor 

tendente a renegociar a dívida, respeitando a situação excepcional do consumidor, caracteriza 

o desrespeito à boa-fé, desaguando no abuso do direito.  

A doutrina portuguesa aponta para a existência de abuso de direito por desrespeito 

ao princípio da boa-fé quando houver uma desproporcionalidade entre as vantagens a serem 

auferidas pelo titular do direito e o sacrifício imposto a outrem pelo exercício desse direito. 

Cita como hipótese o desencadear de poderes-sanção por faltas insignificantes à atuação de 

direitos com lesão intolerável a outras pessoas, bem como o exercício desse jussubjetivo sem 

consideração por situações especiais (MENEZES CORDEIRO, 1997, p.857-858). Portanto, 

ausente a boa-fé objetiva do fornecedor que interrompe serviço essencial por débito 

insignificante, configurado está o abuso de direito. 

 

1.2.3 A função social do contrato 

 

Igual importância se dá ao princípio da função social do contrato, como princípio 

norteador da função econômica inerente a este instituto civilístico. 
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A Constituição Federal brasileira apenas admite o contrato que também realiza a 

função social, condicionando os interesses individuais e considerando a desigualdade material 

das partes. O código Civil de 2002 introduz, na regulamentação geral dos contratos, o 

princípio da função social16, determinando o conteúdo e dos limites da liberdade contratual. 

A função social exterioriza o outro lado da moeda do instituto contratual que, por 

força de um liberalismo econômico individualista, manteve-se intocável, apresentando apenas 

uma de suas faces, a econômica. Pode-se afirmar que o princípio da função social do contrato 

é fruto da concepção protecionista do Estado Social, consubstanciado na Constituição Federal 

no princípio da função social da propriedade, haja vista que aquele é o meio mais comum de 

circulação desta. 

ENZO ROPPO entende que o contrato, mesmo durante o liberalismo econômico, 

possuía uma função social, pois no princípio da liberdade contratual, a justiça se perfazia pela 

livre atuação das partes. Tal situação não só era um bem individual, mas também comum 

(PINHEIRO, 2002, p.173).  

É basicamente sob esta idéia, que se poderia afirmar que o contrato sempre 
desempenhou uma função social, mesmo em meio a um individualismo liberal. Na 
concepção de um Estado liberal a função social está fundamentada em dois cânones: 
a liberdade contratual e a igualdade formal entre as partes, pois, com eles, garantem-
se não apenas os interesses dos contratantes, mas os da própria sociedade. O 
interesse coletivo seria tutelado às custas de uma atuação negativa por parte do 
Estado, deixando que os interesses individuais se adequassem ao livre jogo do 
mesmo. (PINHEIRO, 2002, p.173).  
 
 

Cumpre salientar, porém, que a função social do contrato no Estado Social difere 

substancialmente daquela preconizado no Estado Liberal, pois seus fundamentos no Estado 

social se consubstanciam na solidariedade e nos princípios promovedores da igualdade 

material e dignidade da pessoa humana, e não na liberdade indiscriminada e na igualdade 

formal. 

                                                           
16 Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. 
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Com a mudança da postura do Estado perante as relações contratuais, mediante a 

publicização e constitucionalização do direito privado, os fundamentos da função social do 

contrato tiveram que ser repensados. Com efeito, a função social do contrato se fundamenta 

axiologicamente na ordem econômica constitucionalmente garantida, que tem por finalidade 

assegurar a todos uma existência digna, conforme os ditames da justiça social (art.170 da CF). 

A justiça social importa em reduzir as desigualdades sociais e regionais (art.3º e inciso VII do 

art.170). (LÔBO, 2006, p.10). 

Assim, o princípio da função social do contrato é princípio constitucional 

implícito, seja pelo fato do contrato ser o meio por excelência de circulação da propriedade 

cuja função social é explicitamente determinada na Constituição, seja por ser reflexo do 

princípio constitucional da solidariedade, nele encontrando seu fundamento.  

Na verdade, pode-se afirmar que tanto a boa-fé objetiva como a função social do 

contrato são princípios constitucionais implícitos, na medida em que são cláusulas gerais17, 

pontos de invasão dos direitos fundamentais no Direito privado. Assim, quando da 

interpretação e aplicação das cláusulas gerais, os tribunais são obrigados a considerar os 

direitos fundamentais como linhas diretivas (HECK, 1999, p.45-47). 

Cláusula geral, de acordo com a doutrina alemã, consistiria em  

linhas de orientação que, dirigidas ao juiz, o vinculam e, ao mesmo tempo lhe dão 
liberdade. As cláusulas constituiriam uma notável e muitas vezes elogiada concessão 
do positivismo à auto-responsabilidade dos juízes e a uma ética social 
transpositiva(...) Se a disciplina dogmática do juiz se torna mais rigorosa, dá-se uma 
tentativa de “fuga para as cláusulas gerais”, para uma jurisprudência voltada 
exclusivamente para a justiça...(WIEACKER, 1967, p. 545-546).  
 

                                                           
17 Há quem entenda que existe distinção entre cláusulas gerais e princípios. Enquanto as primeiras sempre são 
expressas em texto legal, os princípios podem ser implícitos. Apesar dos riscos da generalização e reconhecendo 
tênues distinções doutrinárias entre cláusulas gerais e princípios, preferiu-se adotar os termos como sinônimos 
(LÔBO, 2005, p.78; BOLSON, 2004, p.152), mesmo porque o princípio da dignidade da pessoa humana está 
explícito na Constituição Federal, e o da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da defesa do consumidor 
no Código de Defesa do Consumidor e Código Civil, o que faria deles cláusulas gerais.  
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Por não fugirem à característica de abstração de enunciados, tanto os princípios 

constitucionais quanto infraconstitucionais sofrem de um mal – ou bem – comum: são 

carentes de conteúdo apriorístico. Nesse contexto, tanto os princípios liberais quanto os 

sociais diretamente aplicáveis na relação contratuais, em razão desta abstração, só adquirem 

um conteúdo valorativo quando aplicados na solução do litígio, pois “a situação concreta é 

que fornecerá ao intérprete os elementos de sua concretização” (LÔBO, 2005, p.80). 

Concretizar princípios não é tarefa fácil. Todavia, a dificuldade em aplicá-los em 

litígios posto à apreciação do judiciário, face à indeterminação de seus enunciados, não deve 

implicar no abandono desta empreitada. 

É certo que a subsunção através do método silogístico de aplicação das leis aos 

fatos não é possível diante de enunciados normativos tão vagos. Porém, sabe-se também que 

este mesmo método, distanciado da apreciação valorativa que referidos enunciados exigem, é 

fruto de um positivismo exegético ultrapassado, onde a supremacia da segurança em 

detrimento da justiça da decisão possibilitou a legitimidade de posturas arbitrárias.  

Dos termos vagos, abstratos e carregados de valoração que se encontram nos 

enunciados de princípios jurídicos liberais e sociais do contrato, certamente se extraem 

conteúdos, mas não do enunciado em si, posto que impossível, mas da aplicação pelo juiz, na 

solução de um caso real, corrigindo, por vezes, leis injustas e inconvenientes (MENEZES 

CORDEIRO, 1997, p.43-47).    

É justamente esse conteúdo axiológico que poderá justificar a manutenção do 

fornecimento de energia elétrica ao consumidor inadimplente, quando do conjunto probatório 

puder se extrair circunstâncias que exijam a aplicação direta de princípios constitucionais, 

respeitando-se o núcleo essencial da dignidade humana. 
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1.3 A EFETIVIDADE DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS NA HERMENÊUTICA 

PÓS-POSITIVISTA 

 

1.3.1 Considerações iniciais 

 

O princípio da dignidade da pessoa humana bem como os demais princípios 

constitucionais garantidores dos direitos fundamentais, em razão da abstração de seus 

enunciados normativos, careceram de efetiva aplicação pelo Poder Judiciário, na solução de 

casos concretos, durante o império do positivismo jurídico.  

Concepção jusfilosófica que perdurou incólume até meados do século passado, o 

positivismo jurídico, cuja tônica era a segurança nas decisões judiciais, exigia a aplicação do 

direito por meio de raciocínio lógico-dedutivo, silogístico18, não permitindo que princípios 

constitucionais atinentes aos direitos fundamentais pudessem funcionar como premissa maior.  

No juspositivismo o conteúdo de referidos princípios era, não só abstrato, mas 

impregnado de carga valorativa, o que dava margens a subjetivismos de ordem hermenêutica 

(papel criativo do juiz) e epistemológica (ausência de objetividade e neutralidade axiológica 

diante do objeto), cujo abandono pelo positivismo jurídico, em prol de um mito de 

cientificidade, era necessário19.  

                                                           
18 O raciocínio silogístico se caracteriza, no direito, pela subsunção do fato (premissa menor) à norma (premissa 
maior), da qual se extrai uma única conclusão (sentença), necessária à correção do raciocínio. “A lógica 
estritamente formal ignora o conteúdo das premissas. Considerando-se supostas afirmativas como verdadeiras, 
temos que, se A=B e C=D, então é correto dizer que A=D. A modernidade, amparada pelo pensamento de 
Descartes, acaba por valorizar a lógica formal, desde que as premissas que servirão de base ou ponto de partida 
para o raciocínio apresentem-se como evidentes, pondo de lado, portanto, premissas sujeitas à dúvida. Dessa 
forma, a verdade é aquela que pode ser obtida como resultado de um processo lógico dedutivo, de natureza 
eminentemente formal, em que se reconhecem como certas as conclusões logicamente extraídas de determinados 
axiomas, tomando-se como falso tudo aquilo que é provável”. (CAMARGO, 2002, p.375-376). 
19 Em defesa da cientificidade do direito, o positivismo metodológico prega a objetividade e neutralidade 
axiológica na investigação, sem qualquer vinculação ética, a fim de descobrir a verdade, a solução correta, a 
única possível. Essa separação entre o direito e a moral é uma característica patente na epistemologia 
juspositivista. 
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Nesse ambiente de neutralidade axiológica, cabia aos princípios constitucionais 

um papel secundário na órbita jurídica, onde o centro do sistema era atribuído às regras, 

únicas dotadas de normatividade. Havia uma postura ideológica típica do Estado Liberal de 

Direito no sentido de que os princípios não eram enunciados normativos, possuíam tão 

somente “uma dimensão puramente axiológica, ética, sem eficácia jurídica ou aplicabilidade 

direta e imediata” (BARROSO e BARCELLOS, 2003, p.337; STEIMETZ, 2004. p.73). 

Fruto desse positivismo exacerbado, via-se nos princípios constitucionais um 

mero conjunto de enunciados normativos programáticos. Referidos princípios se limitavam a 

meros “conselhos” dados ao legislador quando da elaboração dos enunciados normativos 

infraconstitucionais.  

Perante o Judiciário, funcionavam como coadjuvantes na solução de casos 

concretos, como se a legislação infraconstitucional fosse a eles superior. A hermenêutica 

positivista fez questão de assinalar a carência de normatividade e irrelevância jurídica dos 

princípios constitucionais (MOTTA, 2003, p.140).  

Costuma-se atribuir aos horrores da segunda guerra mundial a responsabilidade 

pela derrocada do positivismo jurídico e o surgimento de uma corrente de pensamento 

denominada pós-positivismo20.  

Discutir se as atrocidades cometidas pelo nazismo e facismo neste período foram, 

isolada ou em conjunto com outras manifestações de ordem filosófica e/ou política, 

responsáveis pelo surgimento do pós-positivismo (POPP, 1999, p.159-160), desviaria a 

                                                           
 
20 “O pós-positivismo identifica um conjunto de idéias difusas que ultrapassam o legalismo estrito do 
positivismo normativista, sem recorrer às categorias da razão subjetiva do jusnaturalismo. Sua marca é a 
ascensão dos valores, o reconhecimento da normatividade dos princípios e a essencialidade dos direitos 
fundamentais. Com ele, a discussão ética volta ao Direito. O pluralismo político e jurídico, a nova hermenêutica 
e a ponderação dos interesses são componentes dessa reelaboração teórica, filosófica e prática que fez a travessia 
de um milênio para o outro”. (BARROSO, 2003, p.47). 
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proposta desta dissertação. Porém, é certo que na segunda metade do século passado se tornou 

mais perceptível um intenso movimento jusfilosófico de resgate de valores éticos para o 

direito. Percebeu-se que, em sistemas jurídicos complexos, “nenhuma distinção definitiva 

pode ser feita entre padrões jurídicos e morais, como insiste o positivismo” (DWORKIN, 

2002, p.73) 

Nesse contexto de reincorporação de pressupostos éticos na apreciação de 

questões jurídicas, de regresso da ética ao direito, era inevitável um movimento de 

normatização de princípios jurídicos e de sua inclusão em textos constitucionais. 

A novidade nas últimas décadas não está, propriamente, na existência de princípios e 
no seu eventual reconhecimento pela ordem jurídica...O que há de singular na 
dogmática jurídica da quadra histórica atual é o reconhecimento de sua 
normatividade (BARROSO, 2003, p.28-29). 
 
 

Após o reconhecimento da tutela dos direitos humanos na atividade econômica, 

com a consolidação da interpenetração dos espaços público e privado (TEPEDINO, 2001, 

p.70) e a constatação de que a Constituição Federal se encontra no topo da pirâmide do 

sistema jurídico; após a queda de um positivismo jurídico normativista, em que os valores não 

deveriam ser objeto de apreciação pela Ciência do Direito, os juristas aguçaram a percepção 

para os princípios jurídicos, voltando os olhos para um corpo até então inerte de enunciados 

normativos constitucionais.  

Derrubando paradigmas de cientificidade e amoralidade no direito, mitos criados 

pelo positivismo garantidores de uma pretensa segurança jurídica21, o pós-positivismo 

reclama a aplicação dos princípios constitucionais nos casos concretos, recolocando-os no 

cenário jurídico em posição de destaque, outrora pertencente às regras, principalmente por 

                                                           
21 Parte da doutrina se contrapõe àqueles que, em prol de uma segurança nas relações jurídicas, afastam a 
possibilidade de aplicação direta dos princípios constitucionais. Argumentam que a segurança ou insegurança 
jurídicas são noções relativas, apenas dados culturais e não propriamente a conseqüência imputável às regras ou 
princípios. Não seria, pois, a aplicação de uma regra ou princípio que conservaria a segurança das relações 
jurídicas ou decisões judiciais (NEGREIROS, 2002, p.86). 
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abrigarem direitos e garantias fundamentais do homem, como sustentáculos do ordenamento 

positivo. 

Denomino princípio um padrão que deve ser observado, não porque vá promover ou 
assegurar uma situação econômica, política ou social considerada desejável, mas 
porque é uma exigência de justiça ou equidade ou alguma outra dimensão da 
moralidade. (DWORKIN, 2002, p.36) 

 

Os princípios constitucionais servem de fundamento para um sistema jurídico que, 

sabe-se, não é uno, harmônico nem completo, carecendo, portanto, de bases racionais (lógico-

argumentativas) para seu desenvolvimento e aplicação em fatos da vida.  

Perante a hermenêutica constitucional contemporânea, os princípios 

constitucionais gozam de nítida efetividade, aplicados que são, diretamente, na solução de 

casos concretos, abandonando aquela posição de enunciados normativos programáticos ou de, 

no máximo, critério para integração de lacunas da lei (art. 4º da Lei de Introdução ao Código 

Civil) vigentes no positivismo.  

 
A teoria constitucional tem trazido uma contribuição louvável em categorizar os 
princípios como espécies normativas dotadas de coercitividade, ao contrário da 
teoria tradicional, que distinguia a norma dos princípios, esvaziando 
significativamente a sua força e desprezando seu conteúdo. (CAMARGO, 2002, 
p.383). 
 
   

Dentro desta nova concepção, o direito como fenômeno normativo não se limita 

mais às regras, inclui acima destas os princípios constitucionais, especialmente os 

garantidores dos direito fundamentais. Deve-se interpretar a norma constitucional (e aqui se 

incluem os direitos fundamentais) de modo a conceder a maior eficácia possível, rechaçando-

se qualquer pretensão positivista de atribuir a qualidade de exortações morais ou promessas 

futuras (GUERRA FILHO, 2001, p. 152).  

 
O uso dos princípios como fonte normativa subsidiária, conforme defendido pelo 
positivismo jurídico, já não encontra guarida na moderna teoria constitucional. (...) 
A normatividade dos princípios, ainda que por tempos negada pela doutrina jurídica, 
atualmente é teoria defendida sem maiores oposições. Os princípios jurídicos não 
mais são vistos como enunciados vazios, desprovidos de aplicabilidade concreta, 

 



 45

muito pelo contrário, são prescrições normativas aplicáveis imediatamente à 
resolução de determinada tensão social. (CRISTÓVAM, 2003, p.2-4). 
 
 

A superioridade hierárquica dos princípios constitucionais se fez sentir não só no 

âmbito legislativo, norteando o conteúdo dos enunciados normativos infraconstitucionais, mas 

também no executivo, como controlador dos atos administrativos e, especialmente, no 

judiciário, com a aplicação dos mencionados princípios de forma imediata aos casos 

concretos, sem “mediatização legislativa” (MIRANDA, 2000, p.311), incluindo os que 

envolvem interesses eminentemente particulares. A esse fenômeno denominou-se de força de 

concretização suprema. 

 
Dela dispõem direitos fundamentais quando eles primeiro vinculam todos os três 
poderes, portanto, também o legislador e quando essa vinculação é controlada 
judicialmente, portanto, é justificável. Se se excetuasse o legislador desta vinculação 
ou se se declarasse alguns direitos fundamentais como não-justiciáveis, então 
desapareceriam, sem dúvida, muitos problemas. O preço para isso seria, todavia, 
alto. Ele residiria em uma renúncia a uma institucionalização completa ou autêntica. 
Uma tal renúncia, porém, seria uma infração contra os direitos do homem. 
Constituições modernas dão aos direitos fundamentais em geral, por conseguinte, a 
força de concretização suprema e quando elas não o fazem deveriam ou ser 
interpretadas nesse sentido ou, quando isso não fosse possível, modificadas. 
(ALEXY, 1999, p.63). 
 
 

Com o que se resolveu denominar de virada hermenêutica, volta-se a atenção para 

o papel ativo do juiz na criação do direito, desprendendo-se das concepções positivistas que 

distinguia ser e dever-ser, onde o direito se confundia com a lei, cabendo ao julgador, 

utilizando-se dos métodos tradicionais de interpretação (gramatical, lógico, histórico, 

sistemático e teleológico), descobrir o sentido e o alcance da lei, como se esta tivesse um 

sentido “em si” , aplicando um direito pré-existente na solução de um caso concreto22. 

 
A interpretação constitucional tradicional assenta-se em um modelo de regras, 
aplicáveis mediante subsunção, cabendo ao intérprete o papel de revelar o sentido 
das normas e fazê-las incidir no caso concreto. Os juízos que formulam são de fato e 
não de valor. Por tal razão, não lhe toca função criativa do Direito, mas apenas uma 
atividade de conhecimento técnico. Esta perspectiva convencional ainda continua de 
grande valia na solução de boa parte dos problemas jurídicos, mas nem sempre é 

                                                           
22 A separação entre ser e dever-ser, entre fato e enunciado normativo constitui uma das bases do positivismo 
normativista kelseniano. A concretização, marca do pós-positivismo “pretende superar essa frágil separação” 
(TAVARES, 2006, p.74). 
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suficiente para lidar com as questões constitucionais, notadamente a colisão dos 
direitos fundamentais. (...) A nova interpretação assenta-se em um modelo de 
princípios, aplicáveis mediante ponderação, cabendo ao intérprete proceder à 
interação entre fato e norma e realizar escolhas fundamentadas, dentro das 
possibilidades e limites oferecidos pelo sistema jurídico, visando a solução justa 
para o caso concreto. Nessa perspectiva pós-positivista do Direito, são idéias 
essenciais a normatividade dos princípios, a ponderação dos valores e a teoria da 
argumentação. (BARROSO E BARCELLOS, 2003, p.376). 
 
 

A virada pós-positivista na epistemologia jurídica, já na segunda metade do século 

XX, inspirada em concepções pragmáticas, traria reflexos no âmbito hermenêutico. Da 

hermenêutica tradicional (juiz aplicador da lei) passa-se a uma hermenêutica contemporânea 

em pleno desenvolvimento, onde se admite o juiz criador, e não mais mero aplicador do 

direito. Possibilita-se, assim, o ingresso na avaliação dos fatos sociais conjugados com o 

ordenamento jurídico em busca de uma decisão razoável, onde os valores historicamente 

contingentes não são excluídos em prol de uma pretensa cientificidade. 

 
Superando a crença tradicional de que o juiz, por meio de procedimentos conceituais 
exclusivamente lógicos, deve limitar-se à aplicação mecânica da lei, sem qualquer 
ponderação de natureza valorativa, a interpretação é hoje um processo criativo de 
direito, contrário às pretensões do positivismo e do formalismo de darem conta da 
totalidade do fenômeno jurídico, mais favorável ao reconhecimento do juiz como 
fonte de produção normativa, autônoma e concorrente com o direito legal. 
(AMARAL, 2006, p.6). 
 
 

A dimensão criativa do juiz está no fato de que, ao julgar, volta sua atenção mais 

para a resolução do conflito, da relação pragmática do enunciado normativo com seu 

destinatário, do que para a lei “em si”. O caso concreto passa a ser constitutivo da 

normatividade, parte integrante da norma de decisão. É como se o juiz fosse um alquimista 

que, ao manusear a substância (lei) adiciona elementos axiológicos e sociais, a fim de criar 

uma solução mais justa para o caso concreto.  

A hermenêutica contemporânea não mais se satisfaz em descobrir o sentido e o 

alcance da lei. Na verdade, nem crê que a lei tenha um sentido e um alcance ínsitos a serem 
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descobertos além do caso que precisa ser julgado23. Ressalvando a importância dos “dados 

emergentes do concreto” (TAVARES, 2006, p.14). percebe que “interpretar não é apenas 

compreender um direito pressuposto como objeto, mas sim elaborar soluções decisórias para 

casos jurídicos concretos, com eventual suporte em princípios jurídicos” (AMARAL, 2006, 

p.16). 

Aplicar princípios exige certa valoração na apreciação do sistema jurídico, bem 

como das circunstâncias fáticas que envolvem o caso concreto, algo inalcançável pela 

aplicação objetiva da lei, com a utilização dos métodos convencionais de interpretação24. A 

fraqueza desses cânones de interpretação não significa que são inúteis, mas apenas 

insuficientes para a justificação de julgamentos jurídicos (ALEXY, 2001, p.18). “Assim, a 

concretização, embora não exclua o processo interpretativo tradicional (e essas discussões), 

realça o caso concreto, lançando sua impressão no enunciado normativo...” (TAVARES, 2006 

p.63).  

Exige-se do juiz no processo de interpretação um elevado grau de valoração, um 

papel de criador e não de mero executor do direito, posto que “a atividade jurisdicional não é 

automática e, portanto, nunca poderá ser substituída pela máquina” (CAMARGO, 2003, p.7). 

Exige-se, portanto, eticidade, “preferência aos critérios éticos-jurídicos em detrimento aos 

critérios lógico- formais, no processo de concreção jurídica” (AMARAL, 2006, p.19). 

Para o Direito, a questão hermenêutico-valorativa repercute praticamente na tensão 
existente entre segurança e justiça, concentrada que está no problema da aplicação 
dos princípios, e que nos leva ao desafio de conjugarmos aqueles dois valores 
indispensáveis. Se, por um lado, a evidência garantida pelos desdobramentos lógicos 
da norma posta nos proporciona  certeza e, portanto, segurança, não há como nos 

                                                           
23 A interpretação tradicional era compreendida como descoberta do sentido do enunciado normativo. 
Atualmente, a interpretação é vista como sinônimo de concretização, a medida que, superando a análise isolada 
no enunciado normativo, atribui a inegável importância à conjugação daquela com o caso a ser decidido. Na 
acepção de Castanheira Neves (Apud, TAVARES, 2006, p.61), consiste na “boa interpretação”, como aquela que 
“numa perspectiva prático-normativa, utiliza bem a norma como critério da justa decisão do problema concreto”.  
24 Normas constitucionais assumem o caráter, em geral, de princípios, enquanto as demais normas costumam 
adotar a estrutura de regras, no sentido acima apresentado, e, se para essas últimas “os cânones tradicionais da 
hermenêutica jurídica bastam para aplicá-las de forma adequada, para aquelas os mesmos cânones são 
necessários mas não suficientes” (GUERRA FILHO, 2001, p.127).    
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descurarmos das sendas valorativas que comandam a interpretação do caso concreto, 
quando privilegiamos determinados aspetos e  elegemos direções, a culminar com a 
escolha do juiz pela melhor decisão (dentre outras possíveis, convém sempre 
lembrar) (...) Logo, procura-se reconhecer uma nova racionalidade jurídica capaz de 
lidar com os valores, normativamente corporificados sob a forma de 
princípios.(CAMARGO, 2002, p.383). 
 
 

A limitação do fenômeno normativo às regras, excluindo os princípios jurídicos, 

garantia uma relativa segurança nas decisões judiciais em detrimento, porém, de uma possível 

equação com valores fundamentais do ordenamento, com abandono da equidade ou, no 

máximo, utilizando-a como método de integração do ordenamento jurídico.  

O pós-positivismo, resgatando a normatividade dos princípios constitucionais e 

reconhecendo o juiz como figura criadora do direito, busca a conciliação entre a segurança e 

uma justiça outrora esquecida no conteúdo das decisões judiciais.  

A segurança jurídica que no liberalismo burguês do final do século XVIII era 

pedra fundamental, realizando a certeza do direito e podando eventuais abusos dos juízes 

ainda vinculados ao antigo regime, atualmente vem cedendo espaço à equidade nas decisões 

judiciais, num incessante fluxo e refluxo valorativo, na busca incessante por um equilíbrio que 

exigirá inevitáveis sacrifícios 25. 

 

1.3.2 Distinções entre regras e princípios 

 

Como visto, o pós-positivismo atribuiu normatividade e efetividade aos princípios 

constitucionais, onde são elevados á categoria de enunciados normativos, porém distintos da 

espécie de enunciados definidos como regras jurídicas.  

                                                           
25 “Estes sacrifícios são inevitáveis. Devem respeitar a posição hierarquicamente superior da justiça, mas não 
podem ser transcendidos. Se se prosseguir cegamente a justiça, sem atender à segurança, a instabilidade da vida 
social anulará as vantagens teoricamente obtidas. Se pelo contrário se prosseguir a segurança sem atender à 
justiça caminhar-se-á para formas de opressão ou de embotamento que tornam a ordem social daí resultante uma 
carapaça da força” (ASCENÇÃO, 2001, p.189). 
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Já se torna cada vez mais difundido entre nós esse avanço fundamental da teoria do 
direito contemporânea que, em uma fase “pós-positivista”, com a superação dialética 
da antítese entre o positivismo e o jusnaturalismo, distingue normas jurídicas que 
são regras, em cuja estrutura lógico-deôntica há a descrição de uma hipótese fática e 
a previsão da conseqüência jurídica de sua ocorrência, daquelas que são princípios, 
por não trazerem semelhante descrição de situações jurídicas, mas sim a prescrição 
de um valor, que assim adquire validade jurídica objetiva, ou seja, em uma palavra, 
positividade. (GUERRA FILHO, 2001, p.145-146).   

 

A doutrina nacional adota sem maiores problemas a distinção entre normas e 

princípios afirmando que “a norma é conceitualmente elevada à categoria de gênero, do qual 

as espécies vêm a ser os princípios e as regras” (BONAVIDES, 1997, p.248). Todavia, 

considerando que norma é considerada o resultado da interpretação pelo juiz no caso concreto 

(decisão), mais adequado seria o termo “enunciado normativo” como gênero, sendo espécies 

as regras e os princípios. Porém, como distinguir seguramente um princípio de uma regra? 

É praticamente uníssono o reconhecimento da dificuldade dessa empreitada, não 

havendo na doutrina, até então, critérios que sejam absolutamente isentos de críticas. Tal 

circunstância, todavia, não impediu que uma doutrina se construísse a esse respeito. Portanto, 

serão apresentadas resumidamente as distinções propostas por DWORKIN e ALEXY, posto 

que influenciam grande parte da doutrina nacional a respeito do tema, sem desconsiderar as 

pertinentes críticas a essa distinção. 

A distinção entre princípios e regras, contemporaneamente, tornou-se uma questão 

prejudicial, sendo encarada como condição sine qua non para uma análise das possibilidades e 

limites da racionalidade jurídica no âmbito dos direitos fundamentais. 

Ella constituye la base de la fundamentación iusfundamental y es uma cllave para la 
solución de problemas centrales de la dogmática de los derechos fundamentales. Sin 
ella, no puede existir una teoría adecuada de los limites, ni uma teoria satisfactoria 
de la colisión y tampoco una teoría suficiente acerca del papel que juegan los 
derechos fundamentales em el sistema jurídico. (ALEXY, 1997, p.81). 
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A primeira distinção se refere à abstração ou especificidade dos enunciados 

normativos que compõem os princípios e as regras jurídicas, respectivamente. 

De fato, os princípios jurídicos são dotados de termos com uma vaguidade e 

abstração que lhe são peculiares (CANOTILHO, 1993, p.166), quiçá propositais. Por essa 

razão, a análise do enunciado normativo que comporte um princípio jurídico, não pode ser 

feita sem a utilização, pelo intérprete, de uma maior carga valorativa.  

A amplitude de possibilidades abertas à aplicação dos princípios constitucionais, 

decorrente da abstração e valoração que lhes são inerentes, os elevaram à qualidade de 

mandados de otimização (ALEXY, 1999A, p.74-75)26. Termos como dignidade humana, 

liberdade, igualdade, função social e interesse coletivo são típicos desta espécie de enunciado 

normativo.  

Não é preciso muito esforço intelectual para se concluir pela impossibilidade de se 

atribuir conteúdos a priori aos enunciados principiológicos. Só em casos concretos, 

especialmente nos difíceis, os princípios podem aflorar com concretude e distinção, 

adquirindo, quando do julgamento, conteúdo valorativo. 

Por se tratarem de mandados de otimização, os princípios, dependendo da 

situação de fato que exige sua atenção, podem ser concretizados em diferentes graus. Assim, o 

valor ou peso será diverso em cada caso, o que poderá implicar, no afastamento de um e 

aplicação de outro, posto que mais adequado.     

                                                           
 
26 A denominação dos princípios como mandados de otimização, proposta por ALEXY, não ficou exime de 
críticas. Os princípios não seriam mandados de otimização. “Com efeito, como lembra AARNIO, o mandado 
consiste numa proposição normativa sobre os princípios, e, como tal, atua como uma regra (norma hipotético-
condicional): será ou não cumprido...”. E mais adiante esclarece: “O mandado de otimização diz respeito, 
portanto, ao uso de um princípio: o conteúdo de um princípio deve ser otimizado no procedimento de 
ponderação. O próprio ALEXY passou a aceitar a distinção entre comandos para otimizar e comandos para 
serem otimizados”. (ÁVILA, 2005, p.55). 
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Quanto às regras jurídicas, é possível vislumbrar certa especificidade em seus 

enunciados, prescrevendo comportamentos específicos e a conseqüência do descumprimento, 

de modo que sua aplicação a um caso concreto, em geral, não exige uma apreciação de carga 

valorativa nos moldes exigidos na aplicação de um princípio. 

Enquanto as regras são normas imediatamente descritivas, na medida em que 
estabelecem obrigações, permissões e proibições mediante a descrição da conduta a 
ser adotada, os princípios são normas imediatamente finalísticas, já que estabelecem 
um estado de coisas para cuja realização é necessária a adoção de determinados 
comportamentos. Os princípios são normas cuja qualidade frontal é, justamente, a 
determinação da realização de um fim juridicamente relevante, ao passo que 
característica dianteira das regras é previsão de comportamentos. (ÁVILA, 2005, 
p.61). 
 
 

Por exigir uma apreciação valorativa menor que do princípio, não se quer afirmar 

que a aplicabilidade de uma regra jurídica careça de valoração. A neutralidade axiológica, 

reflexo de um positivismo jurídico, é pretensão atualmente abandonada, tanto na 

hermenêutica quanto na epistemologia contemporânea. Exemplo de regra pode ser encontrado 

na proibição de guiar, em via pública, motocicleta sem o uso do capacete. 

As regras jurídicas, ao contrário dos princípios, são vistas como mandados de 

definição (ALEXY, 1999A, p.75), visto que impõem, quando válidas, um determinado 

comportamento, exigindo cumprimento específico. 

Como conseqüência dessa distinção essencial, assinala-se que as regras jurídicas 

se aplicam à maneira do tudo ou nada, ou seja, “dados os fatos que uma regra estipula, então 

ou a regra é válida, e nesse caso a resposta que ela fornece deve ser aceita, ou não é válida, e 

nesse caso em nada contribui para a decisão” (DWORKIN, 2002, p.39)27.  

                                                           
27 Adotando o mesmo entendimento, ALEXY assinala que “Regras são normas que, sempre, ou só podem ser 
cumpridas ou não cumpridas. Se uma regra vale, é ordenado fazer exatamente aquilo que ela pede, não mais e 
não menos (...) Elas são, portanto, mandados definitivos” (ALEXY, 1999A, p.75). Esse posicionamento assaz 
radical é criticável haja vista que nem sempre a solução de um conflito de regras se dá pela validade/invalidade. 
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Quanto aos princípios jurídicos, estes “possuem uma dimensão que as regras não 

têm – a dimensão do peso ou importância” (DWORKIN, 2002, p.42). As regras possuem uma 

maior especificidade e menor grau de valoração, enquanto que os princípios, ao contrário, 

abdicam da especificidade (com enunciados vagos) em prol de um maior grau de valoração.  

Uma observação mais acurada leva à conclusão de que a aplicação das regras 

jurídicas, na medida em que estabelece efeitos jurídicos determinados, representa a segurança 

jurídica, uma maior previsibilidade nas decisões judiciais. Por outro lado, a aplicação dos 

princípios jurídicos abre as portas do direito para a visita da justiça, por convite do pós-

positivismo, sem que com isso seja necessário expulsar a segurança que já se encontra 

presente, apenas exigindo o compartilhamento de espaços.  

O pós-positivismo representa a tentativa de unir previsibilidade e justiça nas 

decisões judiciais, sem que isso implique num retorno ao jusnaturalismo. Para isso, dentre 

outras providências, conscientiza-se da importância da normatividade dos princípios jurídicos 

representantes da justiça, sem esquecer das regras jurídicas concretizadoras da segurança. 

Essa existência mútua somada a uma correta manipulação pelo operador jurídico, traz o 

equilíbrio necessário à redução dos conflitos sociais, ou pelo menos, à resolução destes, 

função primordial do Direito. 

A efetivação da justiça é antitética à rigidez normativa característica das regras 

jurídicas. Mais adequada à realização da justiça, é a aplicação, quando possível, dos princípios 

jurídicos para a solução dos conflitos intersubjetivos, haja vista que pois permitem uma 

adaptação mais livre ao caso concreto e são capazes de “conferir ao intérprete liberdade de 

adaptar o sentido geral do efeito pretendido, muitas vezes impreciso e indeterminado, às 

peculiaridades da hipótese examinada”. (BARCELLOS, 2003.p.78-79). 
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Quanto à existência de um eventual conflito entre regras, o critério adotado por 

ALEXY para solucioná-lo se baseia na validade ou invalidade do dispositivo. 

Não havendo conciliação no caso concreto, visto que a aplicação de uma ou outra 

levará a decisões contraditórias, não se podendo superar a questão através da aplicação das 

regras de antinomia28e não se localizando nenhuma cláusula de exceção, a solução será 

excluir uma delas do ordenamento por invalidade.  

Uma cláusula de exceção é caracterizada pelo fato de uma das regras, 

aparentemente em conflito, narrar um fato que se caracterize como uma exceção ao fato 

narrado pela outra regra. Assim, se há uma regra que excepciona a entrada de ambulância em 

parque que proíbe tráfego de veículo, esta seria uma cláusula de exceção. Cita-se como 

exemplo a regra que possibilita a saída da sala em caso de alarme de incêndio como exceção à 

regra que proíbe a saída da sala antes do toque de saída (ALEXY, 1997, p.88). 

A distinção entre regras com base na validade/invalidade, que implicaria na 

exclusão do ordenamento jurídico de uma das regras não deve ser levada em termos 

absolutos. Há quem entenda, com razão, que nem sempre a solução de um conflito entre 

regras se dá em termos de validade/invalidade.  

                                                           
28 São três as formas clássicas de solução das antinomias: O hierárquico (Norma superior revoga a inferior); o 
cronológico (norma posterior revoga anterior); e o da especialização (norma especial revoga norma geral). 
Cumpre ressaltar que esses critérios de solução de antinomias, mesmo que tão somente para solucionar conflitos 
entre regras, de acordo com os mais modernos estudos de Teoria Geral do Direito, já são considerados 
insuficientes. De fato, “Os métodos clássicos de resolução de antinomias entre regras jurídicas não conseguem 
dar resposta às situações em que colidem dois ou mais princípios constitucionalmente válidos, já que a solução 
de conflitos entre princípios deve vencer o prisma da validade e alcançar a idéia de densidade e peso dos valores 
em choque” (CRISTÓVAM, 2003, p.2).  Uma outra observação necessária é que, não obstante a utilização do 
termo “revoga” nas regras de solução de antinomia, importa ressaltar que não se trata propriamente de 
revogação. Na verdade, uma norma de nível hierárquico superior só tem o condão, via de regra, de afastar 
provisoriamente aquela norma inferior que lhe é contrária no caso concreto. Isso não significa que a norma não 
possa ser utilizada em situações onde não haja conflito com norma superior. Esse mesmo raciocínio serve para a 
“lei posterior revoga a anterior”, posto que a lei anterior continuará a reger eventuais conflitos cujo fato tenha 
ocorrido anteriormente à edição da lei atualmente em vigência, portanto, não se encontrando “excluída” do 
ordenamento, o que implicaria na impossibilidade de sua aplicação. Quanto à regra “lei especial revoga e lei 
geral”, a dita lei geral está apta a ser aplicada a qualquer caso em que não se encontrem os requisitos fáticos 
necessários à aplicação da lei especial. 
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Em determinados casos, à semelhança dos princípios, a solução do conflito entre 

regras deverá se dar com o sopesamento, atribuindo-se no caso concreto e apenas naquele 

caso, um peso maior a uma das regras em conflito. “O ponto decisivo não é, portanto, a falta 

de ponderação na aplicação das regras, mas o tipo de ponderação que é feita e o modo como 

ela deverá ser validamente fundamentada – o que é algo diverso” (ÁVILA, 2005, p.44-55). 

De qualquer forma, a pertinência da regra jurídica é inversamente proporcional à 

dificuldade que o caso oferece. Portanto, quanto maior a complexidade do caso concreto, 

quanto mais presentes valores conflitantes, mais a aplicação das regras, em razão da 

especificidade de seus enunciados e sua reduzida carga valorativa, se torna inadequada.  

Uma vez verificada a inadequação da aplicação de uma regra jurídica, por 

envolver conflitos extremamente complexos e polêmicos, entram em cena os princípios 

jurídicos, cujo método de concretização escapa à mera subsunção, não se querendo dizer com 

isso que o método subsuntivo seria o mais aconselhável no caso das regras, o que 

absolutamente não é.  

A pertinência do entendimento de que uma colisão entre princípios constitucionais 

não se resolverá apelando para a invalidade de um princípio é óbvia, posto que essa solução se 

afigura impossível. E o motivo é simples: um princípio está acima desse critério. Nunca se 

poderá conceber um princípio como válido ou inválido, visto que se encontram na dimensão 

de valor. Desta feita, diante de uma colisão de princípios nenhum será excluído do sistema 

jurídico, apenas um recuará em favor de outro para a solução de um caso concreto.  

O procedimento racional para a preponderância de um dos princípios 

constitucionais em relação a outro, ou melhor, na precedência de um e sobre outro num caso 

específico é denominado de ponderação (ALEXY, 1999A, p.75), onde necessariamente 

haverá uma relação de precedência condicionada, cuja análise detida será procedida no item 
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3.4 deste capítulo. Basta, no momento, entender que a solução deste conflito – mais aparente 

que real – perpassará pela análise dos fatos in concreto, que influenciarão diretamente na 

escolha do princípio aplicável. 

 

1.3.3 O papel dos princípios nos casos difíceis 

 

Os princípios constitucionais não mais se limitam a nortes dados ao legislador 

infraconstitucional. Não mais se satisfazem com o papel de coadjuvantes na solução de casos 

concretos, como se a legislação infraconstitucional fosse a eles superior. Atualmente, é 

inegável que os princípios constitucionais gozam de nítida efetividade, aplicados que são na 

solução de casos concretos, abandonando a posição de enunciados normativos programáticos. 

Ao buscar resolver os conflitos de interesse postos diante de si, não raro o juiz se 

vê diante de casos onde a mera subsunção do fato à regra infraconstitucional se montra 

insuficiente ou inadequada para uma solução justa. O juiz, como ser ético, permite-se 

vislumbrar a iniqüidade da solução adotada pela limitada interpretação do enunciado 

normativo constante na regra. 

O julgador percebe que há princípios constitucionais que, face à sua abstração e 

carga valorativa, podem ser aplicados na solução do litígio com uma maior dose de 

criatividade, possibilitando uma solução mais justa.  

É inegável que existam casos difíceis, “muito embora os cursos e as academias 

não ressaltem esse fato, passando a impressão de que a ciência jurídica navega sobre um mar 

de tranqüilidade” (OLIVEIRA JUNIOR, 2002, p.210). 
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                 Os hard cases se caracterizam pela inexistência de regra estabelecida que dite “uma 

decisão em qualquer direção” (DWORKIN, 2002, p.131), ou de regra cuja interpretação, por 

mais extensiva que seja, não permita uma solução justa para o caso concreto. O juiz, nesse 

momento, encontra-se numa encruzilhada: um caminho leva à segurança preconizada pela 

regra. O outro leva à justiça pleiteada pelos princípios. Considerando que não pode se abster 

de julgar (non liquet), por um deles terá que optar. 

       “São situações para as quais não há uma formulação simples e objetiva a ser 

colhida no ordenamento, sendo necessária a atuação subjetiva do intérprete e a realização de 

escolhas, com eventual emprego da discricionariedade”. (BARROSO, 2003, p.346). Todavia, 

cumpre salientar que essa “discricionariedade” empregada pelo juiz é objeto de distinções e 

críticas, não podendo ser confundida com plena liberdade de escolha, com arbitrariedade 

(DWORKIN, 2002, p.50-63). 

Para MACCORMICK, nos casos jurídicos postos para julgamento, existem 

aqueles mais fáceis de solucionar e outros mais difíceis. Para os primeiros, bastaria a 

utilização da lógica dedutiva, silogística. Para os casos mais difíceis, seria preciso ir além 

(apud OLIVEIRA JÚNIOR, 2002, p.221). 

Apesar das críticas a respeito da existência de casos fáceis29, pode-se apresentar 

um exemplo: “A” vem guiando motocicleta em via pública sem capacete (premissa menor), 

havendo uma regra jurídica que proíbe tal conduta, impondo uma multa (premissa maior). 

                                                           
29 É necessário que a aplicação da lógica dedutiva na solução de questões jurídicas seja vista com sérias 
ressalvas, mesmo porque a caracterização de um caso como “fácil”, pressupõe a correta definição da premissa 
maior e menor, o que demanda dificuldades hercúleas. Em síntese, definir um caso como “fácil” não é fácil. 
Ademais, entende-se que até nos casos tidos como fáceis é exigido um esforço argumentativo para fundamentar 
uma correspondência entre o comportamento descrito na norma e os fatos. Obviamente “o ônus argumentativo é 
menor, na medida em que a descrição normativa serve, por si só, como justificação” (ÁVILA, 2005, p.65). 
Menor não significa inexistente. Assim, “a clareza de um caso, seja como for, não é algo tão simples assim. 
Quem afirma que uma decisão é clara, dá a entender que não há argumentos que dêem motivos a dúvidas sérias. 
No entanto, esses argumentos são sempre concebíveis”. (ALEXY, 2001, p.21). Portanto, entende-se que mesmo 
nos casos mais simples, consideráveis ressalvas ao raciocínio silogístico devem ser feitas. 

 



 57

Utilizando-se do raciocínio lógico-dedutivo, silogístico, tem-se, como conclusão: “A” será 

multado pela autoridade competente. Trata-se de uma mera subsunção do fato ao enunciado 

(regra jurídica), onde não há valores fundamentais em conflito. Isso seria um caso fácil. 

Entretanto, nem sempre as questões jurídicas são de simples resolução. Imagine-

se o caso polêmico da eutanásia. O direito de viver, constitucionalmente garantido, atribui, 

como conseqüência, o direito de morrer?. qual a melhor interpretação? existe melhor 

interpretação? Nesses casos se verifica a enorme dificuldade de se estabelecer a premissa 

maior. 

E não é só. Por vezes a questão fática posta em juízo é de imensa complexidade, 

não se chegando a conclusões seguras mesmo com o auxílio das presunções legais e do 

princípio da verdade formal. Estar-se-á diante de problemas referentes à prova. Nesses casos, 

é fácil observar a falibilidade da premissa menor. Sem uma premissa menor verdadeira, o 

raciocínio silogístico, mesmo que realizado corretamente, levará a decisões (conclusão) 

divergentes da realidade.  

São infindáveis os exemplos que demonstrariam as dificuldades enfrentadas pelo 

julgador para definir, com o grau de certeza exigido, as premissas necessárias ao raciocínio 

silogístico, pois os pressupostos lógico-dedutivos enfrentam problemas relativos aos seus 

limites, basicamente no sentido de que a formulação das premissas normativas e fáticas pode 

suscitar problemas, o que exatamente viria a gerar os ditos casos difíceis” (OLIVEIRA 

JÚNIOR, 2002, p.223). 

Uma vez que as “verdades” adotadas pelas premissas não se realizam como 

desejado – e isso é muito comum nos casos dramáticos - verifica-se a impossibilidade do 

emprego do silogismo. Essa lógica dedutiva deve ceder lugar a um outro tipo de lógica, que 

não se prende a verdades pré-estabelecidas, mas antes a verossimilhanças. Uma lógica que 
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constrói, com o auxílio da retórica, da tópica e da dialética, argumentos razoáveis para 

solução de um caso concreto, decisão esta não absolutamente segura ou justa, mas tão 

somente fundamentada, justificada dentro dos limites da racionalidade argumentativa. 

Pondo um pouco de lado os problemas fáticos relacionados à prova, verifica-se 

que a especificidade e a menor carga valorativa que caracteriza as regras jurídicas, não 

obstante o reconhecimento da importância de serem observadas, prejudica substancialmente 

sua aplicação nos chamados casos difíceis.  

Os princípios jurídicos, cujas distinções essenciais em relação às regras jurídicas 

foram assinaladas, “parecem atuar de maneira mais vigorosa, com toda sua força, nas 

questões judiciais difíceis” (DWORKIN, 2002, p.46), visto que refletem valores e são mais 

maleáveis à interpretação. 

Isso não significa que se deva optar pelo afastamento da regra jurídica em todo e 

qualquer caso ao menor sinal de aparente ofensa a algum princípio constitucional 

fundamental. Isso equivaleria a implantar um subjetivismo excessivo e perigoso à 

previsibilidade das decisões judiciais, elemento essencial à realização de um Estado 

Democrático de Direito. 

Por outro lado, não deve o juiz ficar inerte diante de uma situação especial, onde a 

aplicação da regra infraconstitucional, não obstante o esforço interpretativo – não consegue se 

conciliar com princípios constitucionais fundamentais, como e.g. a dignidade humana. Deve 

afastar a regra infraconstitucional, assumindo o risco de inovar e se expor, haja vista que a 

opção pelo princípio constitucional implicará num maior ônus argumentativo para justificar 

sua decisão, superior ao exigido para justificar a aplicação da regra. Essa questão será 

discutida a seguir. 
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1.3.4 Aplicação de regras e princípios na solução do caso concreto 

 

As explanações acima evidenciaram que a solução de um caso dramático envolve 

circunstâncias fáticas excepcionais não vislumbradas pelo legislador, que impelem para uma 

decisão pela via dos princípios, posto que as regras, face à sua natureza eminentemente 

descritiva e a sua reduzida carga valorativa, são inadequadas para resolver questões de 

tamanha complexidade.  

Na seara dos hard cases, qualquer radicalismo interpretativo é visto com 

prudentes ressalvas, posto que um hermetismo hermenêutico pode ocasionar, se 

insistentemente adotado, iniqüidades incorrigíveis. É de se admitir, portanto, quando os 

juristas raciocinam ou debatem a respeito de direitos e obrigações, particularmente naqueles 

casos difíceis nos quais nossos problemas com esses conceitos parecem mais agudos, 

recorram a padrões que não funcionam como regras, mas operam diferentemente, como 

princípios, políticas ou outros tipos de padrões (DWORKIN, 2002, p.35-36). 

Dentro deste contexto, num determinado caso concreto pode-se aplicar, em tese, 

uma regra ou um princípio. Todavia, considerando a variedade das circunstâncias em que os 

princípios, em razão de sua abstração, podem ser aplicados, não raro essa aplicabilidade 

carece de harmonia, acarretando soluções diversas e até contraditórias. Nesses casos, estar-se-

á diante de um conflito que precisa ser solucionado, aplicando-se ou a regra ou o princípio.  

O problema do conflito entre a aplicação de uma regra infraconstitucional cujo 

enunciado se coaduna com o fato em julgamento e um princípio constitucional que acarretaria 

uma decisão contrária, naturalmente só chamou a atenção dos juristas quando, na virada pós-

positivista, consagrou-se a possibilidade de aplicação direta dos princípios. Enquanto estes 
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não passavam de enunciados normativos programáticos, portanto, não vinculativos, a 

discussão a esse respeito inexistia, posto que irrelevante. 

Acreditar que em todos os fatos da vida postos para julgamento, os princípios 

constitucionais se harmonizarão com regras infraconstitucionais não condiz com a realidade. 

“Essa visão de mundo é bonita demais para ser verdadeira” (ALEXY, 1999, p.65) 

Pode-se argumentar que bastaria aplicar a regra ao caso concreto, em obediência à 

segurança jurídica, por mais injustiça que sua aplicação acarrete, pois deixar ao subjetivismo 

do julgador afastar uma regra plenamente aplicável pelo fato de não ser justa é temeroso, 

possibilitando-se arbitrariedades não condizentes com o Estado Democrático de Direito e com 

a separação dos poderes, arvorando o juiz à qualidade de legislador. Por outro lado, o 

afastamento incondicional do princípio constitucional, mormente o da dignidade humana, 

além de produzir iniqüidades refutadas pelos valores que fundamentam o ordenamento 

jurídico, poderia, em alguns casos, inquinar de inconstitucional a decisão.  

Não obstante a constitucionalidade in abstrato da regra infraconstitucional, há a 

possibilidade de se verificar a inconstitucionalidade in concreto, a depender do caso concreto 

em apreciação. Ao decidir uma lide complexa, o juiz deve escolher qual regra ou princípio 

utilizar e qual sacrificar. “Todas as colisões podem somente então ser solucionadas se, de um 

lado ou de ambos, de alguma maneira, limitações são efetuadas ou sacrifícios são feitos. A 

questão é como isso deve ocorrer” (ALEXY, 1999A, p.73).  

Conseqüentemente, nenhum princípio constitucional pode ser visto como de 

aplicabilidade absoluta. Nenhuma relação de tensão pode ser solucionada no sentido de uma 

prioridade absoluta de um princípio sobre uma regra ou de uma regra sobre um princípio. 

Todo conflito deve “ser solucionado a través de uma ponderación de los interesses opuestos” 
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(ALEXY, 1997, p.90-92).  Não haveria, portanto, qualquer possibilidade de uma relação 

absoluta de precedência.  

Tem-se atribuído à razoabilidade a função de procedimento racional para a 

escolha da regra ou princípio aplicável ao caso concreto. A subsunção, a exclusão por 

invalidade ou inconstitucionalidade em termos abstratos e as regras de exceção, aplicados ao 

conflito de regras, são critérios insuficientes quando se trata de adotar uma regra 

infraconstitucional ou um princípio constitucional.  

A inaplicabilidade da regra, por vezes, só se verifica no caso concreto, quando 

existem circunstâncias excepcionais e não contempladas pelo legislador, que permitam ao 

julgador inquinar a regra infraconstitucional de inconstitucional, não obstante seu enunciado 

normativo não apresentar esse vício. Isso ocorre porque a cólera do enunciado normativo 

infraconstitucional só se manifesta quando aplicado especificamente naquele caso, quando de 

mero enunciado torna-se a justificativa legal para a decisão, quando do enunciado se extrai a 

norma jurídica30.  

Assim, diante de um caso concreto, dever-se-á estabelecer uma relação de 

precedência condicionada (ALEXY, 1997, p.92), com a finalidade de se escolher, de forma 

não arbitrária, entre a aplicação da regra ou do princípio constitucional. 

                                                           
30 Enunciado normativo e norma são conceitos que não coincidem. Enquanto o enunciado normativo consiste 
apenas na hipótese abstrata constante no texto legal, a norma é o produto da atividade criadora do juiz, é o 
resultado da conjugação valorativa dos fatos e regras/princípios na decisão do caso concreto. A norma é o 
resultado da interpretação do texto. “De forma geral, o enunciado normativo corresponde ao conjunto de frases, 
isto é, aos signos linguísticos que compõem o dispositivo legal ou constitucional e descrevem uma formulação 
jurídica deontológica, geral e abstrata, contida na Constituição ou na lei, ou extraída do sistema.(...) A norma, 
diversamente, corresponde ao comando específico que dará solução a um caso concreto (...) encontra seu 
fundamento principal em um ou mais de um enunciado normativo, ainda que seja perfeitamente possível haver 
norma extraídas do sistema como um todo” (BARCELLOS, 2005, p.103-104). Em razão dessas considerações, 
norma no sentido de enunciado normativo só poderá ser encontrado nas citações ipse literis, em respeito às 
palavras do autor citado. 
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Para se compreender o que se entende por relação de precedência condicionada, 

serão mencionados hipoteticamente dois casos, em que se encontra presente um conflito entre 

regra e princípio. 

No primeiro caso, o consumidor “A”, que sempre honrou com suas obrigações, 

não pagou a tarifa de energia elétrica em razão de demissão do emprego, do aumento da prole 

e da brusca elevação do consumo de energia elétrica decorrente do uso contínuo de máquinas 

em sua residência, necessárias à manutenção de uma vida um pouco mais digna para si, posto 

que acometido de doença rara. Teve o fornecimento de energia elétrica interrompido. 

No segundo caso, o consumidor “B”, não pagou a tarifa de energia posto que 

muito elevada. Todavia, o valor elevado foi efetivamente gasto quando da utilização de 

inúmeros eletrodomésticos sem um adequado controle, tendo em vista o alto padrão social de 

“B”. Conseqüência: interrupção do fornecimento de energia elétrica. 

A energia elétrica, em razão do princípio da continuidade, deve ser fornecida a 

todas as pessoas, razão pela qual os dois consumidores interpuseram ação competente para a 

restauração do fornecimento. Por outro lado, regra infraconstitucional (inc. II do § 3º do art. 

6º da lei 8.987/95) permite a interrupção no fornecimento de energia elétrica em razão de 

inadimplemento, sendo que a única exceção legal é o interesse da coletividade que, nos casos 

acima mencionados, não está presente. Além do mais, a empresa fornecedora do bem deve ser 

remunerada pelo bem que oferta, sendo o pagamento da tarifa essencial ao equilíbrio 

econômico financeiro e reflete a contraprestação necessária aos contratos onerosos.  

Instado a se pronunciar nos casos expostos, o julgador se vê diante da 

possibilidade de utilizar a regra infraconstitucional, legitimando a suspensão do serviço nos 

dois casos; ou o princípio protetor do consumidor, fundamentado na cláusula geral de tutela 

da dignidade da pessoa humana, inquinando de inconstitucionalidade o enunciado que permite 
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a interrupção e determinando a restauração do fornecimento mesmo sem pagamento da tarifa. 

Porém, esse mesmo julgador percebe que se trata de casos diferentes onde circunstâncias 

fáticas diferentes levaram ao não pagamento, circunstâncias que não foram apreciadas pelo 

legislador. 

Nos dois casos, a regra infraconstitucional e o princípio da dignidade humana 

guardam uma relação de precedência, ou seja, o julgador deverá escolher apenas um deles. 

Assim, um precederá o outro na solução do caso. Se a relação de precedência fosse 

incondicionada – o que já se demonstrou inadequado – o juiz não poderia dar soluções 

diferentes aos casos narrados, por mais injusto que fosse manter a energia daquele que poderia 

pagar e não pagou ou legitimar a suspensão daquele que, por circunstâncias excepcionais, não 

pode honrar com sua contraprestação. 

Não é necessário muito esforço para se verificar a injustiça da precedência da 

regra infraconstitucional ou do princípio constitucional sem a valoração das circunstâncias 

fáticas, não limitadas à averiguação do pagamento ou não da fatura. Por isso que a relação de 

precedência é condicionada, ou seja, condicionada às circunstâncias fáticas possuidoras de 

um papel primordial na definição de qual enunciado será erigido à solução do caso e qual será 

sacrificado.  

Certo que o condicionamento do juiz à valoração dos fatos é relativa, haja vista 

que o julgador é quem analisa e valora os fatos. Porém, isso não retira o mérito da precedência 

condicionada, pois a análise deturpada ou mesmo a desconsideração de fatos essenciais pelo 

juiz poderá prejudicar a razoabilidade da sua decisão, correndo o risco de correção posterior 

por tribunal superior.  
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Assim, dependendo do caso concreto, dever-se-á afastar a regra 

infraconstitucional e atribuir ao princípio da dignidade humana a função de produzir uma 

decisão razoável, quando houver razões suficientes para tal.  

...o intérprete apenas poderá deixar de aplicar uma regra por considerá-la injusta se 
demonstrar uma de duas situações: (i) que o legislador, ao disciplinar a matéria, não 
anteviu a hipótese que agora se apresenta perante o intérprete: imprevisão; ou (ii) 
que a incidência do enunciado normativo à hipótese concreta produz uma norma 
inconstitucional, de tal modo que, ainda que o legislador tenha cogitado do caso 
concreto, a avaliação deve ser afastada por incompatível com a Constituição. 
Sublinhe-se que tais fórmulas funcionam como exceções ao parâmetro geral da 
preferência das regras e, por isso mesmo, fazem racair sobre o intérprete o ônus 
argumentativo especialmente reforçado de motivação. (BARCELLOS, 2005, p.221) 
 
 

Nessa circunstância, o juiz terá que “decidir cuál interes debe ceder, teniendo em 

cuenta la conformación típica del caso y las circunstancias especiales del caso particular” 

(ALEXY, 1997, p.93-96). 

Ademais, há casos mais complexos do que os citados como hipótese. Neste 

momento são “necessários outros argumentos e é bem possível que não se possa acordar sobre 

a solução. Isso, todavia, não é uma objeção contra a ponderação, senão uma qualidade 

universal de problemas práticos ou normativos”. (ALEXY, 1999A, p.78).  

O julgamento de casos mais complexos, onde o raciocínio silogístico é ainda mais 

falho, exige certa razoabilidade na decisão, não obstante não ser esse procedimento racional 

garantia de justiça. Pelo modelo alexyano 

 
o critério de correção das decisões é dado pela forma de argumentação nela aplicada: 
uma decisão se justifica se é suficiente e corretamente fundada em uma 
argumentação, ainda que não seja necessariamente justa. Por isso, o modelo de 
regras e princípios necessita ser complementado pelos procedimentos, pois as regras 
e princípios não dizem nada a respeito de sua aplicação – formam apenas o lado 
passivo do sistema do direito (MAGALHÃES, 2002, p.147). 

 

Para dificultar ainda mais a tortuosa missão de distribuir justiça, o julgador tem 

que se resignar com a constatação de que, em casos dramáticos, qualquer tentativa de 

idealizar uma única resposta correta é altamente criticável (OLIVEIRA JÚNIOR, 2002, p. 
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203).  Cada caso é, efetivamente, um caso. “O conflito examinado é único, e a decisão que 

buscará resolvê-lo deve ser igualmente única, elaborada por um sujeito singular que assina 

sua obra” (RODRIGUES, 2002, p. 302). 

Isso não significa que não se deva progredir no sentido de encontrar meios de 

trazer a multiplicidade das possibilidades de julgamento para dentro da esfera de 

razoabilidade, afastando-se as arbitrariedades. Porque se é falível não se deve 

necessariamente, ser omisso. Tal falibilidade judicial em conjunto com a pluralidade de 

decisões possíveis não deve implicar no abandono do esforço necessário para se chegar a 

decisões justas. 

O que já se afigurou impertinente com o positivismo jurídico foi a tentativa de 

tornar as decisões judiciais absolutamente previsíveis, extraindo-se qualquer liberdade de 

apreciação valorativa dos fatos e enunciados normativos, como se os desejos e escolhas 

humanas de se fazer justiça pudessem ser normativamente controlados. A escolha do juiz pela 

aplicação de um princípio ou regra não pode ser considerada como uma variável que precisa 

ser encontrada para se resolver uma equação.  

As escolhas feitas nos julgamentos de casos concretos serão governadas por 

aquilo a que aqueles juízes atribuem valor. “Em uma dada situação não há um critério 

universal que dite uma decisão logicamente convincente...” (CHALMERS, 2001, p.139). 

A interpretação/aplicação do Direito sempre padecerá de um mal - ou bem – 

inerente: ao tempo em que não pode ser completamente imprevisível para não comprometer a 

segurança das relações jurídicas e em maior escala o Estado Democrático de Direito 

(CANOTILHO, 1993, p.380), não deve abandonar o comprometimento ético com a decisão, 

não deve considerá-la como inevitável. 
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Deve-se confiar nas técnicas de decisão judicial somadas a um conhecimento 

teórico comprometido com os ideais pragmáticos de justiça que possibilitem a redução de 

erros, cientificando-se o juiz de que, ao julgar um caso difícil, deve fazê-lo, sobretudo, com 

humildade (DWORKIN, 2002, p. 203), utilizando-se dos princípios jurídicos que implicam 

em julgamento de valor. 

Obviamente que nos julgamentos de valor a sentença jurídica deve ser justificada. 

Todavia, a busca de soluções para o problema dos procedimentos racionais para um discurso 

justificador da sentença jurídica é, atualmente, atribuído à moderna teoria da argumentação 

jurídica, cuja análise minuciosa escapa ao tema proposto nesta dissertação. 
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CAPÍTULO 2 LIMITES INFRACONSTITUCIONAIS À SUSPENSÃO DO 
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLÊNCIA 
 
 

2.1 REFLEXÕES ACERCA DO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS 
PÚBLICOS  
 

2.1.1 A energia elétrica como bem essencial 

 

Ao lado de princípios como o da generalidade, eficiência, modicidade e cortesia, o 

princípio da continuidade completa o rol dos requisitos cuja presença é imprescindível aos 

serviços públicos, devendo a Administração Pública intervir para restabelecer seu regular 

funcionamento ou retomar sua prestação, caso detecte a ausência de qualquer deles 

(MEIRELLES, 1999, p.301). A continuidade é um dos princípios cardeais dos serviços 

públicos (MUKAI, 1996, p.23).  

Todavia, uma questão que se vê como prejudicial à análise do princípio da 

continuidade dos serviços públicos se refere ao bem fornecido, posto que só os essenciais são 

contemplados por esse princípio. 

Segundo o Código de Defesa do Consumidor, os serviços públicos essenciais 

exigem continuidade31. Assim sendo, reconhece que a caracterização de um serviço como 

essencial, que o fornecimento de um bem indispensável (distinguindo-os de bens meramente 

úteis ou supérfluos) é considerado um fator determinante da disciplina contratual, influindo 

sobre a forma como hão de ser conciliados os novos princípios do contrato (como a boa-fé e a 

função social dos contatos), de índole intervencionista, e os princípios clássicos, finalizados à 

proteção da liberdade contratual.  

                                                           
31 “Art.22. Os órgãos públicos, por si ou por suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer 
outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos 
essenciais, contínuos” 
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À luz do denominado paradigma da essencialidade, propõe-se que a utilidade 
existencial do bem contratado passe a ser um critério juridicamente relevante no 
exame das questões contratuais. O paradigma da essencialidade sintetiza uma 
mudança no modo de se conceber os princípios do contrato, traduzindo a superação 
de uma concepção predominantemente patrimonialista e socialmente neutra do 
fenômeno contratual. (NEGREIROS, 2002, p.380) 

 

Portanto, é crucial responder ao seguinte questionamento: a energia elétrica é um 

bem essencial? A resposta a esse questionamento é importante, não só em razão da disciplina 

jurídica que é peculiar aos bens essenciais, mas, sobretudo, para justificar a intervenção dos 

princípios contratuais inerentes ao Estado Social quando bens dessa natureza são fornecidos. 

Porém, a discussão sobre a essencialidade de um bem não é tão simples como 

possa parecer, a começar pela dificuldade semântica: O que seria um bem essencial? 

Não há como se negar a textura aberta do signo essencial, podendo-se afirmar que 

“não é possível remediar o indeterminismo no plano conceitual, e o intérprete deve decidir 

sob sua responsabilidade” (DENARI, 2004, p.215). Todavia, essa dificuldade não deve levar 

o jurista ao abandono do problema, devendo sempre buscar, na medida do possível, elementos 

que possam contribuir para uma compreensão do enunciado normativo. 

Não se deve confundir o termo “essencial” no sentido posto pela lei com a 

indicação da essência do bem, ou seja, do que o bem é em si mesmo. Não se deseja saber o 

que a energia elétrica é em si mesma, sua essência, mas sim se ela, levando-se em 

consideração sua utilidade na sociedade contemporânea de consumo, é essencial. 

Igualmente se excluem do conceito de essencial proposto pelo Código de Defesa 

do consumidor, os bens que são subjetivamente essenciais, como por exemplo o cigarro e a 

bebida, que naturalmente são essenciais em relação aos seus dependentes, mas dentro de um 

contexto mais amplo e objetivo, não são vistos como bens necessários, imprescindíveis a um 

padrão de vida considerado como digno.  
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Assim, essencial teria outro significado, seria adjetivo, qualidade de 

imprescindibilidade, de importância num determinado contexto fático. O adjetivo essencial se 

reveste, “além dos significados relativos à essência, de outro, mais comum e genérico, de 

“importante”. Tal é o significado do termo em expressões como “caráter essencial”, 

“qualidade essencial”, etc., que, o mais das vezes, não fazem referência aos significados 

específicos da “essência”, mas entendem só sublinhar a importância que um caráter, uma 

qualidade etc, possui de um certo ponto de vista” (ABBAGNANO, 1970, p.345).  

Não falta quem afirme que o conceito de bem essencial estende-se à energia 

elétrica, chegando alguns a defender que todos os serviços prestados direta ou indiretamente 

pelo Poder Público seriam tidos como essenciais32. Outros, porém, distinguem a existência de 

serviços públicos essenciais, necessários e, por vezes, simplesmente convenientes, apesar de 

não negar que a energia elétrica seja um bem essencial33. 

Como o Código de Defesa do Consumidor não tratou de mencionar 

expressamente os bens considerados essenciais, essa tarefa ficou reservada à Lei nº 7.783/89 

que dispõe sobre o exercício do direito de greve, definindo as atividades essenciais. Nela se 

encontra a distribuição de energia elétrica34.  

Partindo do ponto de vista dos bens que são extremamente importantes para o 

desenvolvimento do ser humano em sua dignidade numa sociedade moderna de consumo, 

                                                           
32 “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. Parece-nos, portanto, mais razoável 
sustentar a imanência deste requisito em todos os serviços prestados pelo Poder Público” (DENARI, 2004, 
p.215). No mesmo sentido: (MUKAI, 1996, p.103; NUNES, 2000, p.306). 
33 “Serviço público é a prestação consistente no oferecimento, aos administrados em geral, de utilidades e 
comodidades materiais (como água, luz, gás, telefone, transporte coletivo etc.) singularmente fruíveis pelos 
administrados que o Estado assume como próprias, por serem reputadas imprescindíveis, necessárias ou apenas 
correspondentes a conveniências básicas da sociedade, em dado tempo histórico” (MELLO, 2002, p.603).  
34 Art.10. São considerados serviços ou atividades essenciais: 
I – tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis. 
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parece que a energia elétrica deve ser considerada como serviço essencial (MARQUES, 2006, 

p.381-387), haja vista que “o conceito de essencialidade dos produtos está associado à 

manutenção de um padrão mínimo de vida, o que equivale a associar essencialidade à 

conservação da dignidade humana”. (NEGREIROS, 2002, p.402). 

Questão mais delicada se refere à conduta da concessionária ao suspender o 

serviço de energia elétrica em razão do inadimplemento. Seria meramente uma forma 

vexatória de cobrança de débito ou uma legítima utilização da exceptio non adimpleti 

contractus? Esse problema será discutido a seguir. 

 
2.1.2 A interrupção do fornecimento de energia elétrica ao consumidor inadimplente 
como exceção de contrato não cumprido  

 

Na constância do Estado Social, de onde fluem naturalmente princípios 

constitucionais protetores do consumidor e promovedores da dignidade do ser humano, 

sempre visando a redução das desigualdades sociais e erradicação da pobreza, o que se 

verifica na prática dos Tribunais e na produção doutrinária é uma ferrenha discussão a 

respeito da possibilidade da interrupção do serviço público de energia elétrica ante a 

inadimplência do consumidor. 

Como já mencionado, o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor exige que 

os serviços prestados por concessionárias de serviços públicos sejam, quando essenciais, 

contínuos. Segundo o inciso II do § 3º do artigo 6º da Lei nº 8.987/95, que regulamenta a 

concessão de serviços públicos em conformidade com o artigo 175 da Constituição Federal35, 

                                                           
35 “Art.175. Incube ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, 
sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. 
Parágrafo único. A lei disporá sobre: 
(...) 
II – os direitos do usuário”. 
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não se poderia interromper o fornecimento de energia elétrica, mesmo diante do 

inadimplemento do usuário36, se estiver em conflito com o interesse da coletividade. Por 

outro lado, na hipótese de não envolver um interesse da coletividade, em caso de 

inadimplemento, a interrupção do referido serviço seria legítima37. 

Não obstante o reconhecimento dado pelo Código de Defesa do Consumidor ao 

princípio da continuidade dos serviços públicos essenciais, a citada lei de concessões de 

serviços públicos, bem como a Resolução nº 456, de 29 de novembro de 2000, da Agência 

Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, que estabelece, de forma atualizada e consolidada, as 

condições gerais de fornecimento de energia elétrica38, possibilitam a interrupção do 

fornecimento de energia elétrica em razão do não pagamento da fatura pelo consumidor, após 

prévia comunicação formal com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.  

                                                           
36 Há quem entenda que existe distinção entre o usuário de serviços públicos e consumidor, razão pela qual o 
Código de Defesa do Consumidor não se aplicaria às relações entre usuários e a concessionária de serviços de 
energia elétrica (AMARAL, 2001, passin). Por discordar frontalmente deste posicionamento que é minoritário 
senão isolado, será utilizado no corpo da dissertação o termo usuário como sinônimo de consumidor. “O usuário 
deve ser entendido como uma categoria específica de consumidor, aquele que faz parte da relação jurídica 
contratual de serviço público. Mas essa relação contratual é uma típica relação de consumo” (REINALDO 
FILHO, 2006, p.12), “haja vista que os serviços públicos impróprios, prestados direta ou indiretamente pelo 
Estado ou, ainda, por meio de concessão, autorização ou permissão, estão sob a tutela do CDC, porque 
remunerados pelo pagamento específico de taxas ou tarifas” (PASQUALOTTO, 1992, p.145). Nesse sentido: 
(FILOMENO, 2004. p.43; MIRAGEM, 2004, p.85). 
37 “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 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”. (grifo nosso). 
38  “Art. 91. A concessionária poderá suspender o fornecimento, após prévia comunicação formal ao consumidor, 
nas seguintes situações: 
I – atraso no pagamento da fatura relativa a prestação do serviço público de energia elétrica; 
(...) 
§ 1º. A comunicação deverá ser por escrito, específica e de acordo com a antecedência mínima a seguir fixada: 
a) 15 (quinze) dias para os casos previstos nos incisos I, II, III, IV e V;” (grifo nosso) 
“Art. 95. A concessionária é responsável pela prestação de serviço adequado a todos os consumidores, 
satisfazendo as condições de regularidade, generalidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, 
modicidade das tarifas e cortesia no atendimento, assim como prestando informações para a defesa de interesses 
individuais e coletivos. 
Parágrafo único. Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a suspensão do fornecimento efetuada nos 
termos dos arts. 90 e 91 desta Resolução, tendo em vista a prevalência do interesse da coletividade.” 
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Extrai-se do enunciado normativo que a interrupção do serviço público, mesmo 

que patente sua imprescindibilidade, é possível. Afigura-se que a essencialidade do serviço 

prestado não tem, por si só, o condão de impossibilitar a interrupção de seu fornecimento, 

caso o usuário não honre com o pagamento da contraprestação devida, a não ser que esteja 

presente a exceção expressa no texto infraconstitucional definida como “interesse da 

coletividade”.  

Vale ressaltar, de início, que se trata de efetiva descontinuidade. A redação do 

inciso II do § 3º do artigo 6º da referida lei de concessões de serviços públicos, buscando 

legitimar a interrupção sem ofender o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor – que 

enuncia que o fornecimento de bens essenciais é contínuo - busca excepcionar o princípio da 

continuidade afirmando que o corte na prestação do serviço de energia elétrica em face do não 

pagamento pelo usuário não implicaria descontinuidade. Na verdade, trata-se de uma ficção 

jurídica, posto que se o fornecimento foi interrompido, descontinuidade houve. (MUKAI, 

1997, p.24). 

Ao analisar a natureza do direito subjetivo da concessionária de suspender a 

prestação que lhe cabe até que o usuário pague as prestações em atraso, percebe-se que se 

trata da utilização do instituto da exceção de contrato não cumprido, que igualmente consta do 

Código civil39. 

A exceptio non adimpleti contractus consiste num meio puramente defensivo e 

estritamente temporário, não definitivo (VARELLA, 2000, p.402) através do qual um dos 

                                                           
39 “Art.476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o 
implemento da do outro”. 
“Art. 477. Se depois de concluído o contrato, sobrevier a uma das partes contratantes diminuição em seu 
patrimônio capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou, pode a outra recusar-se à 
prestação que lhe incube, até que aquela satisfaça a que lhe compete ou dê garantia bastante de satisfazê-la.” 
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contratantes suspende o cumprimento da prestação que lhe cabe em razão do não 

cumprimento da prestação que cabia ao outro contratante, até que este o faça. 

Apesar de constar na seção III do capítulo II concernente à extinção do contrato, 

todos do Título V (dos contratos em geral) na verdade essa exceção do contrato não cumprido 

não tem como finalidade resolver, extinguir o contrato. Ao contrário, é uma medida que visa 

mantê-lo, a medida em que um dos contratantes suspende a execução do contrato, não 

cumprindo com sua prestação, mas não o extingue. Isso porque, assim que o outro contratante 

cumprir com sua prestação, o contraente que outrora utilizou a exceção, imediatamente será 

obrigado a cumprir com a prestação suspensa.  

Trata-se de um procedimento dilatório ou de inexibilidade temporária, gerando 

uma atitude de expectativa por parte do contratante que se utiliza deste meio de defesa. 

Melhor seria, desta feita ter colocado esse instituto no capítulo I do Título V do Código Civil, 

que trata das disposições gerais sobre contratos. 

A dependência recíproca das prestações nos contratos bilaterais é que justifica a 

possibilidade de utilização da exceptio non adimpleti contractus. Considerando que o contrato 

unilateral só possui prestação por parte de um dos contratantes, impossível se torna o recurso 

ao instituto. Por exemplo, nos contratos de doação simples, tipicamente unilateral, não pode o 

doador deixar de cumprir sua prestação, entregando a coisa, sob o argumento de que o 

donatário não cumpriu com a contraprestação que lhe era devida, posto que esta não existe.  

De regra, a exceção de contrato não cumprido é utilizada nos contratos de 

execução simultânea (trait pour trait, como afirmam os autores franceses; zug um zug, como 

ensinam por seu turno os alemães). Nesses contratos, a execução das prestações é uma 

imediatamente após a outra. Assim, ambos os contraentes podem utilizar a exceção do 

contrato não cumprido.  
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Porém, a contemporaneidade das prestações não é pressuposto indispensável à 

utilização da exceção de contrato não cumprido. É possível também que a exceção de contrato 

não cumprido seja utilizado nos contratos de execução continuada. 

O contrato de execução ou prestação continuada dá-se “quando for de sua 

natureza a permanência no tempo, e seu cumprimento em períodos contínuos, a exemplo dos 

alugueres nos contratos de locação, das mensalidades dos planos de saúde, dos alimentos”. 

(LÔBO, 2005, p. 73). 

Apesar de um pouco mais complexa, não há nenhuma incompatibilidade 

ontológica entre o instituto da exceção do contrato não cumprido e os contratos de prestação 

continuada40, o que faz com que o referido instituto seja o observado na regra que possibilita 

a interrupção no fornecimento de energia elétrica quando o usuário se vê inadimplente. Um 

exemplo poderá aclarar a exposição: 

A empresa concessionária X fornece continuamente energia elétrica ao 

consumidor Y. Considerando os termos contratuais, a empresa se obriga em primeiro lugar a 

fornecer esse bem e, após o período de 01 (hum) mês é que poderá, através da emissão de 

uma fatura, exigir a contraprestação equivalente ao consumo realizado. Pelo que foi exposto 

até agora, não poderia a empresa X se utilizar da exceptio non adimpleti contractus contra Y, 

posto que esta é obrigada a prestar em primeiro lugar. Apenas Y poderia se utilizar do referido 

instituto na hipótese de não fornecimento de energia elétrica no período convencionado. 

                                                           
40 A questão da aplicação da exceção de contrato não cumprido nos contratos de prestação continuada foi 
enfrentada pela doutrina, ao se afirmar que “nos casos em que prestação continuada de uma das partes (locador, 
fornecedor de água, luz ou energia, etc.) corresponde à prestação reiterada e periódica da outra, pode esta 
suspender o cumprimento da obrigação a seu cargo, se a primeira interromper a sua prestação ou cumprir 
defeituosamente” (VARELLA, 2000, p.400). Porém, observe-se que a perspectiva se limitou ao não 
cumprimento ou cumprimento defeituoso do prestador do serviço. Entretanto, essa visão restrita do instituto é 
passível de críticas, posto que, como visto, o consumidor também pode deixar de cumprir com a prestação 
devida (pagamento da tarifa) nos contratos de prestação continuada, e, por conseqüência, sofrer a exceptio. 
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O problema surge quando o consumidor Y recebe a prestação que lhe era devida 

pela empresa X (energia elétrica) e não fornece sua contraprestação (pagamento da fatura). 

Neste momento a situação se inverte. Y torna-se obrigado a prestar em primeiro lugar, a pagar 

a fatura, para poder exigir a continuidade da prestação pela empresa X. Assim, a empresa X 

poderá, com fundamento na exceção de contrato não cumprido, suspender a execução do 

contrato até que aquele obrigado a prestar em primeiro lugar – Y – assim proceda. 

Isso ocorre porque o contrato de prestação continuada possui unidade na relação 

jurídica obrigacional, porém pluralidade nas prestações (LÔBO, 2005, p.73), o que possibilita 

a inversão na ordem de execução periódica do contrato. 

Ao contrário de alguns posicionamentos doutrinários que defendem a tese de que 

o corte no fornecimento de energia elétrica seria uma forma vexatória de cobrança da 

prestação que se venceu e não foi paga (SILVEIRA, 1997, p.55-61; MARTINS, 2001, p.5-6), 

posto que afrontaria o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor41, além do princípio da 

continuidade do serviço público (SEGALLA, 2006, passim), parece mais plausível 

compreender a interrupção no fornecimento de energia elétrica por não pagamento da fatura 

como uma defesa, como uma exceção de contrato não cumprido por parte da concessionária 

do serviço público, cuja finalidade é não prestar o serviço até que se cumpra a prestação que 

primeiramente cabe ao consumidor (PINTO, 2006, passim). 

Se, essencialmente, a interrupção do fornecimento de energia elétrica por 

inadimplemento não passasse de uma forma de cobrança da fatura vencida e não paga, 

certamente seria taxada de constrangedora e conseqüentemente proibida. A conseqüência 

jurídica seria a absoluta proibição de corte no fornecimento de energia elétrica em razão do 

                                                           
41 Art.42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a 
qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.  
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inadimplemento do consumidor, independentemente das razões fáticas que o levaram a não 

pagar pela prestação do serviço tido como essencial.  

Essa conseqüência jurídica, por sua vez, traria efeitos injustos. A ordem de 

prioridades no pagamento das obrigações assumidas pelos consumidores fatalmente se 

inverteria. Apesar de essencial, o consumidor não mais trataria como tal a energia elétrica, 

pelo menos não quando de sua contraprestação, no momento de cumprir com o pagamento 

pelo serviço concedido, mas tão somente quando fosse interrompido por inadimplemento, 

momento em que provocaria o Judiciário para reaver o serviço sem maiores preocupações 

quanto às ações que correm nesse mesmo Judiciário para cobrar os valores atrasados e não 

pagos pelo mesmo serviço.   

Portanto, não há um real conflito entre a regra insculpida no artigo 42 do CDC 

que proíbe a utilização de meio constrangedores em cobrança e o inciso II do § 3º do artigo 6º 

da lei de concessões de serviços públicos, regra que possibilita a descontinuidade do serviço 

em razão do inadimplemento da fatura.  

A interrupção no fornecimento do serviço de energia elétrica ao consumidor 

inadimplente consiste, essencialmente, no instituto da exceptio non adimpleti contractus, e 

não propriamente numa forma constrangedora de cobrança de fatura em atraso. É fato que a 

interrupção do fornecimento deste serviço pressiona o consumidor a pagar a fatura em atraso. 

Porém, não consistiria num constrangimento ilegal, num abuso de direito, mas num exercício 

regular deste (TJRS, Apel. Cível nº 70015494487/2006, 9ª câmara cível, Rel. Des. Odone 

Sanguine, v.u.,j.06.09.2006).  

Não seria correto afirmar que o regime do contrato entre concessionária e usuário 

é de Direito Público e que a utilização de institutos como a exceção de contrato não cumprido 

– típico do Direito Privado - para justificar a suspensão do serviço não se afiguraria possível. 
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Albergada pelo Direito Público é a relação contratual que se processa entre o poder 

concedente e a concessionária (contrato de concessão) e não entre o consumidor de energia 

elétrica e a concessionária, esta última de direito privado, bilateral, onerosa e comutativa, 

onde o pagamento da tarifa é contraprestação ao serviço prestado (REsp 337.965-MG, 2ª 

Turma. Rel. Min. Eliana Calmon. j. 02.09.2003. DJ 20.10.2002).  

Naturalmente que o fato da relação entre fornecedor e consumidor de energia 

elétrica ser de Direito Privado não significa que deva ser desconsiderada sua importância 

econômica e social, devendo o ente público controlar e fiscalizar seu fornecimento 

(MARQUES, 2002, p.89).  

Trata-se de duas relações contratuais distintas e o dirigismo contratual presente no 

contrato de fornecimento de energia elétrica não descaracteriza sua natureza privatística. 

Tanto que o próprio Poder Público pode figurar como concedente no contrato de concessão e 

como usuário no contrato de fornecimento de energia elétrica (REINALDO FILHO, 2006, p. 

5-6). 

Portanto, o fundamento jurídico para continuidade do serviço de energia elétrica 

em favor de consumidor inadimplente não está simplesmente na proibição da cobrança 

constrangedora (art.42 do CDC), nem na isolada consideração da continuidade dos serviços 

essenciais (Art.22 do CDC), mesmo porque o princípio da continuidade dos serviços públicos 

possui uma cláusula de exceção (inciso II do § 3º do artigo 6º da lei nº 8.987/95).  

A inadequação dos artigos 22 e 42 do CDC para manter indiscriminadamente a 

prestação do serviço de energia elétrica ao consumidor inadimplente não significa que 

referidos artigos não se apliquem às relações contratuais que se perfazem entre concessionária 
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de serviço público e consumidor42. Perante o consumidor adimplente, tem a concessionária o 

dever de continuidade do serviço, sob pena de responder pelos danos patrimoniais e morais 

existentes, decorrentes da falta do serviço ou da prestação defeituosa, por exemplo, quando há 

queda de energia. Da mesma maneira, a remessa de cartas de cobrança ou idas de cobrador ao 

endereço de trabalho, ligações ininterruptas e em horas inconvenientes à residência do 

consumidor, por exemplo, caracterizariam a cobrança vexatória proibida pelo CDC.  

Uma solução que privilegiasse de forma indiscriminada o consumidor 

inadimplente, sempre e sempre mantendo o fornecimento de energia elétrica, se encarada com 

a rigidez e extensão por alguns pretendida, seria mais prejudicial que benéfica aos 

consumidores em geral.  

A conseqüência natural do aumento exacerbado de inadimplentes implicaria, em 

grandeza diretamente proporcional, no aumento da tarifa de energia elétrica43, em respeito ao 

equilíbrio econômico-financeiro típico dos contratos de concessão. Esse aumento da tarifa 

implicaria conseqüentemente no aumento da inadimplência, num “efeito dominó” que ao final 

comprometeria o próprio fornecimento coletivo de energia elétrica. 

O equilíbrio econômico financeiro é garantido pelo contrato de concessão de 

serviços públicos, consubstanciado-se, especialmente, no aumento ou redução da tarifa a 

depender dos encargos da concessionária, posto que esta se remunera “pela própria 

                                                           
42 “2. O V Congresso Brasileiro de Direito do Consumidor realizado em 2 de maio de 2000, no painel referente 
ao Direito Básico de Acesso ao Consumo, chegou às seguintes conclusões: Aplicam-se as normas do CDC aos 
serviços públicos executados mediante o regime da concessão cabendo ao intérprete potenciar a utilização das 
normas do Código em conjunto com as regras protetivas do consumidor, existentes nas leis específicas que 
regulam cada um dos serviços. O princípio da continuidade é de ser observado na prestação dos serviços 
públicos concedidos, sendo imposto tanto pelas normas de proteção do consumidor como pelas regras de Direito 
Administrativo. O descumprimento do dever de continuidade gera, além de sanções administrativas, a reparação 
dos danos causados, incindindo responsabilidade objetiva da prestadora de serviço. (MARQUES, 2002, p.488).    
43 A tarifa ou preço público é a remuneração mensurável e proporcional ao uso individual do serviço que tem 
usuários determinados. É a contraprestação pela utilização particular do serviço, como é o caso da tarifa de 
energia elétrica, sendo cláusula essencial do contrato o preço do serviço e os critérios e procedimentos para 
reajuste e revisão das tarifas (art. 29, IV da Lei nº 8.987/95). 
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exploração do serviço, em geral e basicamente mediante tarifas cobradas diretamente dos 

usuários do serviço” (MELLO, 2002, p. 631).  

Portanto, a multiplicação de decisões no sentido de manter o fornecimento de 

energia elétrica a quaisquer consumidores inadimplentes sob o fundamento da continuidade 

do serviço público e do constrangimento na interrupção, é um fator superveniente ao contrato 

de concessão que certamente gerará despesas excedentes sem receita equivalente à 

concessionária, que deverá compensá-los com a revisão da tarifa, sob a fiscalização e 

autorização da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).  

Assim, na revisão, dada a irrupção de encargos excedentes dos originais, a tarifa 
efetivamente muda, não apenas em sua expressão numérica, mas também na 
qualificação do próprio valor que lhe deve corresponder para que seja mantido o 
equilíbrio inicial entre os encargos dantes previstos e a correspondente retribuição. 
Isto ocorre, apenas, quando o serviço concedido vier a sofrer o impacto de fatores 
superveniente a serem considerados. Tem lugar, pois, quando sobrevierem eventos, 
contratualmente previstos ou não, por força dos quais venha a operar-se a ruptura do 
equilíbrio inicial. (MELLO, 2002, p.662). 
 
 

Se porventura a Administração Pública, para não aumentar exacerbadamente a 

tarifa de energia elétrica, subsidiasse o serviço, absorvendo o exorbitante passivo da 

concessionária decorrente da multiplicação de decisões que determinassem a continuidade do 

serviço público aos inadimplentes de qualquer ordem, acabaria por redirecionar enormes 

quantias para equilibrar o contrato administrativo, comprometendo os recursos destinados a 

outros serviços de igual ou maior importância. 

É certo que o Estado deve suprir as necessidades essenciais da população. Porém, 

isso só pode ser feito na medida dos escassos recursos que possui, com base na reserva do 

possível44. Por essa razão, a decisão que mantém o fornecimento de energia elétrica ao 

                                                           
44 A efectivação dos direitos econômicos, sociais e culturais não depende apenas da aplicação das normas 
constitucionais concernentes à organização econômica. Depende também,e sobretudo, dos próprios fatores 
econômicos, assim como – o que nem sempre é suficientemente tido em conta – dos condicionalismos 
institucionais, do modo de organização e funcionamento da Administração Pública e dos recursos financeiros. 
(MIRANDA, 2000, p.392).    
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inadimplente com fundamento na dignidade humana deve ser razoável, não devendo ser 

concedida aos consumidores se não houver razões excepcionais para isso, que caracterizariam 

a suspensão do serviço como extremamente abusiva. 

Colaciona-se o voto vencedor proferido pelo Relator Ministro Humberto Gomes 

de Barros, quando da apreciação sobre a legalidade ou ilegalidade do corte no fornecimento 

de energia elétrica: 

Ao saber que o vizinho está recebendo energia de graça, o cidadão tenderá a trazer 
para si o tentador benefício. Em pouco tempo, ninguém mais honrará a conta de luz. 
Ora, se ninguém paga pelo fornecimento, a empresa distribuidora de energia elétrica 
não terá renda. Em não tendo renda, a distribuidora não poderá adquirir os insumos 
necessários à execução dos serviços concedidos e, finalmente, entrará em 
insolvência.(RESP 363.943-MG, 1ª Seção, v. maioria, j. 10/12/2003, DJ 
01/03/2004). 
 
  

Nesse mesmo sentido, em outro julgado do STJ, o Relator Ministro Edson Vidigal 

alertou, em seu voto, para o efeito multiplicador de julgados que possibilitem a continuidade 

do serviço de energia elétrica independentemente do pagamento da tarifa, podendo, de fato, 

“comprometer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, colocando em 

risco a imprescindível manutenção e o aprimoramento de todo o sistema envolvido”. No 

julgamento firmou-se o entendimento de que 

 
O interesse da coletividade não pode ser protegido estimulando-se a mora, até 
porque esta poderá comprometer, por via reflexa, de forma mais cruel, toda a 
coletividade, em sobrevindo má prestação dos serviços de fornecimento de energia, 
por falta de investimentos, como resultado do não recebimento, pela concessionária, 
da contra-prestação pecuniária”.(AgRg na Suspensão de liminar e de sentença nº 
216-RN, Corte Especial, v.u, j.20/03/2006, DJ 10/04/2004). 
 
  

A única exceção prevista na lei de concessões que permite ao consumidor 

inadimplente a continuidade do serviço de energia elétrica, está consubstanciada num termo 

impreciso, que merece uma análise detida do seu conteúdo e limites. É o denominado 

“interesse da coletividade”.  
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Esta cláusula geral inserida na lei de concessões de serviços públicos, apesar de 

possibilitar a utilização de uma maior carga valorativa quando da interpretação, pode se 

afigurar insuficiente para a solução justa em alguns casos concretos. Isto porque seu sentido 

não é ilimitado. Não se pode considerar a existência de um interesse da coletividade em 

situações nas quais este não se faz presente, não obstante a casuística iniqüidade da suspensão 

do serviço de energia elétrica em razão da ofensa à dignidade humana.  

Assim, em alguns casos mais complexos, é possível a continuidade do 

fornecimento de energia elétrica a consumidor inadimplente. Porém, o fundamento jurídico 

para justificar a manutenção do serviço essencial não será extraído de um raciocínio 

silogístico tendo o enunciado normativo “interesse da coletividade” como premissa maior. 

Deverá o intérprete buscar fundamentos em princípios constitucionais concretizadores da 

dignidade humana outrora violada. Esse problema será analisado mais detidamente no 

capítulo 3.  

No momento, interessa expor o que se entende por “interesse da coletividade”, a 

extensão e limites do conceito a justificar a manutenção do serviço de energia elétrica ao 

consumidor inadimplente. 

 
2.2 O INTERESSE DA COLETIVIDADE COMO EXCEÇÃO INFRACONSTITUCIONAL 
À SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CONSUMIDOR 
INADIMPLENTE 
 
 
2.2.1 Considerações a respeito da expressão “interesse da coletividade”  

 

Após a constatação de que a regra que possibilita a interrupção no fornecimento 

de energia elétrica quando inadimplente o consumidor nada mais é do que a expressa 
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utilização, pela lei de concessões de serviços públicos, do instituto  da  exceção de contrato 

não cumprido, parte-se para a discussão dos limites à utilização da regra pela concessionária.  

Como direito subjetivo que é, posto que garantido por regra infraconstitucional, o 

poder concedido à concessionária para interromper o fornecimento de energia elétrica sofre 

limitações, haja vista a necessidade de se adaptar aos princípios constitucionais da ordem 

econômica e social. Na verdade todo direito subjetivo é limitado, seja por expressa disposição 

legal infraconstitucional, seja por princípios constitucionais que, no caso concreto, afloram 

em normatividade e aplicabilidade. 

No vigente ordenamento não existe um direito subjetivo – propriedade privada, 
crédito, usufruto – ilimitado, atribuído ao exclusivo interesse do sujeito de modo tal 
que possa se configurado como entidade pré-dada, isto é, preexistente ao 
ordenamento e que deva ser levada em consideração enquanto conceito, ou noção, 
transmitido de geração em geração. O que existe é um interesse juridicamente 
tutelado, uma situação jurídica que já em si mesma encerra limitações para o titular. 
(PERLINGIERI, 1997, p.121-122). 
 
 

A limitação que se verifica no ordenamento infraconstitucional, como 

expressamente consignado no inciso II do § 3º do artigo 6º da Lei 8.987/95, está na imprecisa 

expressão “interesse da coletividade”. Se a possibilidade de se interromper o fornecimento de 

energia elétrica por não pagamento da tarifa pelo usuário é uma exceção legal ao princípio da 

continuidade dos serviços públicos, poder-se-ia dizer que a presença do interesse da 

coletividade no referido enunciado normativo resgataria referido princípio, exigindo-se a 

manutenção do serviço mesmo diante do inadimplemento do consumidor, se sua presença for 

constatada no caso concreto.  

Questiona-se, porém, se a presença do interesse da coletividade seria a única 

circunstância fática que possibilitaria ao consumidor inadimplente a manutenção do serviço 

de energia elétrica. Haveria outras situações que possibilitariam a manutenção do 
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fornecimento de energia elétrica, não expressas em regras infraconstitucionais, mas resultado 

de uma interpretação constitucional com fundamento na dignidade humana?  

Antes de analisar a existência de outras circunstâncias fáticas relevantes que, com 

fundamento no princípio constitucional da dignidade humana, legitimariam a manutenção do 

fornecimento de energia elétrica para o usuário inadimplente, faz-se necessário expor o que 

doutrinariamente se entende por “interesse da coletividade”, procurando-se apontar quais 

consumidores, mesmo em atraso no pagamento da contra de energia elétrica, poderiam 

argumentar que a continuidade deste serviço em seu imóvel interessa à coletividade. 

O problema é que o próprio significado da expressão “interesse da coletividade” é 

impreciso, vago, “situando-se, em termos de linguagem, na zona de penumbra das referências 

semânticas, sede dos signos imprecisos” (DENARI, 2004, p. 171). Porém, essa imprecisão 

não impede o enfrentamento da questão. 

Apesar de se tratar de um termo impreciso, “interesse da coletividade” guarda 

sinonimia com o termo “interesse público”. Assim, entender o sentido e o alcance da 

expressão “interesse da coletividade” implica na compreensão do que se denomina “interesse 

público”, ressalvando que esta compreensão é limitada, posto que uma efetiva compreensão 

só se realiza no caso concreto. 

 
2.2.2 Interesse público, interesse privado e interesse da Pessoa Jurídica de Direito 
Público 
 

 

A primeira confusão que se deve resolver ao buscar delimitar o “interesse da 

coletividade” se refere à dicotomia interesse público/ privado.  
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Apesar de distintos, não são antagônicos. Na verdade, guardam íntima relação e a 

insistência por parte de alguns estudiosos nesta dicotomia decorre de resquícios de um 

positivismo cientificista que buscou em vão separar, sem intersecções, o direito público do 

direito privado. 

Ao se pensar em interesse público, pensa-se, habitualmente, em uma categoria 
contraposta à de interesse privado, individual, isto é, ao interesse pessoal de cada um 
(...), acentua-se um falso antagonismo entre o interesse das partes e o interesse do 
todo, propiciando-se a errônea suposição de que se trata de um interesse a se stante, 
autônomo, desvinculado dos interesses de cada uma das partes que compõem o todo. 
(MELLO, 2002, p. 69). 
 
 

Portanto, não se deve fazer uma separação absoluta entre interesse público e 

privado posto que existe “uma relação íntima, indissolúvel, entre o chamado interesse público 

e os interesses ditos individuais” (MELLO, 2002, p.70), podendo estar, em determinadas 

situações completamente embaralhados (LÔBO, 1999, p.2). 

Ocorre que esta íntima relação não impede uma tênue distinção entre os interesses 

públicos e privados. É certo que, em algumas circunstâncias fáticas, é difícil vislumbrar a 

presença de apenas um desses interesses. Porém, se empiricamente não fosse possível 

distingui-los, imprestáveis seria todos os enunciados normativos que utilizem expressões 

como “interesse público” ou “interesse da coletividade”, para excluir da proteção interesses 

meramente particulares, inclusive a regra que permite a manutenção do fornecimento de 

energia elétrica em favor do usuário inadimplente quando presente o interesse da coletividade.  

O fato do interesse público não mais funcionar como critério distintivo entre o 

Direito Público e o Direito Privado, não significa que possa se confundir, em absoluto, com 

interesses meramente privados. 

Portanto, na análise do caso concreto, pode-se verificar como interesse particular 

aquele referente às conveniências de cada um no que se refere aos assuntos de sua vida 

particular e como interesse público aqueles mesmos interesses pessoais, mas que se 

 



 85

exteriorizam enquanto partícipes de uma coletividade na qual estão inseridos (MELLO, 2002, 

p.71). 

A título de exemplo, cita-se o fornecimento de energia elétrica numa casa 

residencial onde não funcione instituição que preste qualquer serviço a sua comunidade. São 

consumidores comuns, pessoas que no imóvel tratam de interesses exclusivos de sua vida 

pessoal. Estamos diante de um fornecimento de energia elétrica cuja interrupção afetará, em 

tese, interesses meramente particulares. Por outro lado, a manutenção do fornecimento de 

energia elétrica num grande hospital estadual, em razão do serviço essencial que presta, 

certamente interessa a toda coletividade e, portanto, enquadra-se nos estritos termos do inciso 

II do § 3º do artigo 6º da lei 8.987/95.    

A segunda questão a ser debelada se refere à errônea identificação do interesse 

público com o interesse das Pessoas Jurídicas de Direito Público. É um tremendo equívoco 

supor que qualquer relação jurídica que envolva entidade estatal, pelo simples fato de 

interessar ao Estado, seria considerada de interesse público.  

O Estado Social eliminou o critério de distinção tradicional que afirmava que o 

interesse público se identificava com o interesse da Pessoa Jurídica de Direito Público e o 

interesse privado abarcaria todas as relações jurídicas entre particulares. Por essa razão, há 

quem denomine de “interesse social” aquele interesse público diverso do interesse da Pessoa 

Jurídica de Direito Público (LÔBO, 1999, p.2).  

O que se deve distinguir é que há atividades realizadas por particulares que 

interessam a toda coletividade e, por outro lado, atividades realizadas por Pessoas Jurídicas de 
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Direito Público que efetivamente refletem interesses meramente privatísticos desta enquanto 

pessoa, quando praticam atividades econômicas visando unicamente o lucro45.  

O conceito de interesse público ultrapassa o conceito de interesse da Pessoa 

Jurídica de Direito Público. Por vezes, o interesse da Pessoa Jurídica de Direito Público se 

confunde com o interesse público, mormente quando da prestação direita de serviços tidos 

como indispensáveis. Por vezes, são inconfundíveis.  

Referida distinção é que justifica, em alguns casos, a interrupção no fornecimento 

de energia elétrica em imóveis pertencentes às Pessoas Jurídicas de Direito Público que não 

desempenham atividades de interesse público, por não praticarem atividades essenciais à 

coletividade. Essa mesma distinção justifica, igualmente, a manutenção da energia elétrica em 

imóveis pertencentes a Pessoas Jurídicas de Direito Público que desempenhem serviços 

essenciais. 

Assim, o interesse da coletividade - ou interesse público, ou interesse social - não 

seria afetado tão somente quando houvesse interrupção de fornecimento de energia elétrica 

em prédios pertencentes a Pessoas Jurídicas de Direito Público que prestem serviços 

essenciais e inadiáveis. Seria um entendimento por demais restrito.  

O interesse da coletividade vai além, englobando todas as atividades praticadas 

mesmo que unicamente por particulares, mas que tenham como finalidade um serviço de 

auxílio às pessoas de forma indiscriminada, a toda coletividade, a exemplo das ONG´s, 

creches comunitárias, asilos, hospitais46, razão pela qual, nesses casos, a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica não se afigura legal. 

                                                           
45 “O Estado-Administração vai aparecer na vida social metamorfoseando em diversas figuras jurídicas e, por 
vezes, na veste de sujeito privado, ao mesmo tempo em que entidades privadas exercem tarefas de interesse 
colectivo...” (ANDRADE, 1998, p.274).  
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Relacionar exaustivamente os imóveis onde a interrupção no fornecimento de 

energia elétrica afrontaria o interesse da coletividade seria uma empreitada impossível ou 

porque não dizer, desnecessária.  

A análise do caso concreto pelo juiz que apreciar o corte no fornecimento do 

serviço em referência é que fornecerá os elementos de fato necessários à averiguação do 

limite entre a ofensa ao interesse da coletividade e a ofensa a um interesse meramente 

privado, seja de um particular ou de Pessoa Jurídica de Direito Público no exercício de atos de 

interesse privado, a depender, logicamente, das atividades e/ou serviços em prol da 

coletividade realizados no local onde a prestação de energia elétrica foi interrompida. 

Isso não impede, porém, de apresentar alguns julgados que possam nortear nossa 

percepção a fim de vislumbrar, em casos concretos, a ausência ou presença do interesse da 

coletividade. 

Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça pela possibilidade da suspensão de 

fornecimento de energia elétrica a Município, deixando claro que o interesse público ou social 

não se confunde com o interesse da Pessoa Jurídica de Direito Público, com a ressalva de que, 

no caso concreto, a dívida estava sendo questionada judicialmente, razão pela qual o 

Município não foi considerado inadimplente: 

Tratando-se de pessoa jurídica de direito público, prevalece nessa Corte Superior a 
tese de que o corte de energia elétrica é possível, desde que não aconteça de forma 
indiscriminada, preservando-se as unidades públicas essenciais. (RESP nº 794539-
RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Denise Arruda, v.u., j. 08.08.2006. DJ 31.08.2006). 

 

                                                                                                                                                                                     
46 Importa ressaltar matéria veiculada por meio televisivo, no Jornal da Globo em 18/09/2006, que divulgou a 
suspensão do fornecimento de energia elétrica em hospital particular localizado em Fortaleza/CE, em razão de 
um inadimplemento que alcançava cerca de R$ 600.000,00 (seiscentos mil  reais). Apesar dos apelos dos 
funcionários do referido hospital, que alertaram os funcionários da concessionária quanto à existência de 07 
(sete) pacientes internados na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), o fornecimento foi suspenso e só foi 
novamente oferecido 12 (doze) horas depois, após parcelamento do débito. 
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Em outra decisão, o STJ manteve seu entendimento quanto à possibilidade 

suspensão do fornecimento de energia elétrica a Município inadimplente. Considerando que 

no caso concreto, o pedido de continuidade do fornecimento do serviço tinha como intuito a 

realização de festa comemorativa, percebe-se a inexistência de interesses inadiáveis e 

essenciais à coletividade, razão pela qual a decisão se afigura como razoável e em 

consonância com a legislação infraconstitucional: 

 
A determinação para que seja considerado interesse da coletividade, porém, não tem 
o condão de impedir a suspensão do serviço, sempre que o consumidor inadimplente 
for ente público (...) o interesse público e a garantia de adequação dos serviços 
restam mais bem atendidos, no caso concreto, pela adoção de medidas tendentes a 
reduzir a inadimplência, como a suspensão da prestação dos serviços aos usuários 
inadimplentes – sem o que sobrevirá, inevitavelmente, a majoração das tarifas ou o 
comprometimento da qualidade do serviço, cuja essencialidade, aliás deve ser 
considerada para efeito de alocação absolutamente prioritária de recursos 
orçamentários. (RESP nº 775.215-RS, 1ª Turma, Rel. Min. Albino Zavascki, v.u., j. 
16.03.2006. DJ 03.04.2006). 
 
 

O mesmo STJ em outro julgado admitiu a continuidade do fornecimento de 

energia elétrica mesmo que inadimplente a Pessoa Jurídica de Direito Público, tendo em vista 

que, nesse caso, a pretensão de corte abarcava unidades que prestavam serviços públicos 

essenciais tais como o Ginásio Poliesportivo, a Secretaria de Saúde e a Prefeitura Municipal, 

o que acarretaria expressiva situação de periclitação para o direito dos munícipes, 

prejudicando a população da localidade como um todo: 

A interrupção de fornecimento de energia elétrica de Município inadimplente 
somente é considerada ilegítima quando atinge as unidades públicas provedoras das 
necessidades inadiáveis da comunidade, entendidas essas – por analogia à Lei de 
Greve – como “aquelas que, não atendidas, coloquem em perigo iminente a 
sobrevivência, a saúde ou a segurança da população”, o que se perfaz na hipótese. 
(RESP nº 791.713-RN, 2ª Turma, Rel. Min. castro Meira, v.u., j. 06.12.2005. DJ 
01.02.2006). 
 
 

Percebe-se, pois, que os julgados não levaram em consideração apenas o artigo 22 

do CDC – que proíbe a interrupção no fornecimento de bens essenciais – de forma isolada. 

Necessário sua análise em consonância com o inciso II, § 3º do artigo 6º da Lei 8.987/95, que 
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permite a interrupção do serviço por não pagamento da tarifa pelo consumidor, ressalvado, 

sempre e sempre, o interesse da coletividade.  

 
Assim, a concessionária não poderá interromper o fornecimento de serviços 
essenciais – água, energia elétrica, telefonia – mesmo havendo inadimplência do 
usuário, quando existir o interesse da coletividade. Isso significa que em uma 
residência, no caso de não pagamento, a concessionária poderá interromper o 
fornecimento do serviço essencial, pois nesse caso não haverá interesse da 
coletividade a ser considerado. Em hospitais, escolas, delegacias de polícia, quartéis 
de bombeiros, havendo inadimplência – por parte da Administração Pública – a 
concessionária não poderá interromper o fornecimento dos serviços essenciais – 
água, energia elétrica, telefone – pois nesses casos deverá ser levado em 
consideração o interesse da coletividade. (NAMBA, 2000, p.142). 
 
  

Além da possibilidade de em imóveis particulares se presenciar interesse da 

coletividade, é possível que em imóveis pertencentes à Pessoa Jurídica de Direito Público, 

esse interesse da coletividade não se verifique. 

Esclarecidas as confusões que impossibilitavam uma delimitação da expressão 

“interesse da coletividade”, passa-se a analisar se esta seria a única hipótese em que o 

consumidor inadimplente teria direito à manutenção do serviço de energia elétrica, se este 

fundamento seria o único que o juiz poderia utilizar como justificativa para determinar a 

manutenção do fornecimento do serviço referido. 
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CAPÍTULO 3 - A DIGNIDADE HUMANA COMO LIMITE CONSTITUCIONAL À 
SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO 
  
  

3.1 A CLÁUSULA GERAL DE TUTELA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA  

 

3.1.1 Conteúdo 

 

O princípio/cláusula geral da dignidade da pessoa humana foi erigido à qualidade 

de fundamento da República Federativa do Brasil na Constituição de 198847. Como norma 

constitucional dotada de plena eficácia, possui o condão de incidir, direta e imediatamente 

sobre os casos concretos, sem que para isso necessite de uma ponte composta de enunciado 

normativo infraconstitucional. 

Com efeito, a escolha da dignidade da pessoa humana como fundamento da 
República, associada ao objetivo fundamental de erradicação da pobreza e da 
marginalização, e de redução das desigualdades sociais, juntamente com a previsão 
do § 2º do art. 5º, no sentido da não exclusão de quaisquer direitos e garantias, 
mesmo que não expressos, desde que decorrentes dos princípios adotados pelo texto 
maior, configuram uma verdadeira cláusula geral de tutela e promoção da pessoa 
humana, tomada como valor máximo pelo ordenamento (...) Pretendeu, portanto, o 
constituinte, com a fixação da cláusula geral acima aludida e mediante o 
estabelecimento de princípios fundamentais introdutórios, definir uma nova ordem 
pública, da qual não se podem excluir as relações jurídicas privadas, que eleva ao 
ápice do ordenamento a tutela da pessoa humana, funcionalizando a atividade 
econômica privada aos valores existenciais e sociais ali definidos (TEPEDINO, 
2001, p. 48, 67-68). 
 
 

O problema é que essas características pouco dizem a respeito da definição da 

dignidade da pessoa humana. A vaguidade do termo, típico das cláusulas gerais, não permite 

uma resposta derradeira sobre o que seria a dignidade da pessoa humana. 

                                                           
47 A positivação do princípio da dignidade da pessoa humana nas constituições contemporâneas é reflexo dos 
horrores advindos da 2ª guerra mundial. Documentos como a Declaração Universal dos Direitos do Homem 
(1948), irradiaram efeitos às Constituições elaboradas após aquele triste evento histórico.  JORGE MIRANDA 
(2000, p.180-181) aponta algumas Constituições que aludem ao princípio da dignidade da pessoa humana como 
valor fundamental. São elas: a da Irlanda (preâmbulo), da República Federal da Alemanha (art.1º), da Índia 
(preâmbulo), da Venezuela (preâmbulo), da Grécia (art.2º), da Espanha (art.10, nº 1), da China (art.38), do Brasil 
(art.1º, III), da Hungria, após 1989 (art.54), da Namíbia (preâmbulo e art. 8º), da Colômbia (art.1º), da Bulgária 
(preâmbulo), da Romênia (art.1º), de Cabo Verde (art.1º), da Lituânia (art.21), do Peru (art.1º), da Rússia 
(art.21), da África do Sul (arts. 1º, 10 e 39), da Polônia (art.30).   
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RALPH WEBER, ao discorrer sobre as cláusulas gerais salienta que  

 
o conceito apresenta-se num tão alto nível de abstração que não se encontra um 
núcleo conceitual inequivocamente perceptível, chagando-se à solução do caso 
apenas com a transformação da norma no caso concreto e com o apelo a valores 
ético-morais. Seria mais fácil sentir do que descrever (apud, MENKE, 2004, p.15). 
  
  

Na verdade, a fluidez dos termos que impregnam as cláusulas gerais soa como 

proposital, para que o intérprete, no caso concreto, tenha maior flexibilidade, podendo fazer 

valer os valores inerentes ao ordenamento, sempre que surjam situações novas não 

contempladas pelo legislador (TEPEDINO, 2001, p. 207), ou quando contempladas, se 

afigurem extremamente injustas. 

Para discorrer sobre o que se compreende por dignidade humana, recorre-se ao 

pensamento kantiano quando afirma que o ser humano, ao contrário das coisas, não possui um 

valor relativo (preço), mas um valor intrínseco (dignidade). KANT via no ser humano um fim 

em si mesmo e não um meio. Afirmava que “o que tem um preço pode ser substituído por 

alguma outra coisa equivalente; o que é superior a todo preço e, portanto, não permite 

nenhuma equivalência, tem uma dignidade” (Apud, ABBAGNANO, 1970, p.259). 

A dignidade humana representaria o valor absoluto de cada ser humano 

(CARVALHO, 2006, p.464), a “qualidade inerente a todo ser humano, um valor próprio, 

supremo, intrínseco, constituído pela razão jurídica” (ALMEIDA, 2007, p.147), o respeito que 

merece ter do Estado e dos demais indivíduos que compõem a comunidade em que vive. 

Consistira num  

complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra 
todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venha a lhe garantir as 
condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e 
promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria existência 
e da vida em comunhão com os demais seres humanos. (SARLET, 1988, p.59-60) 
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Com a exacerbação da dignidade da pessoa humana, tem-se verificado a tendência 

de se reconhecer o ser humano como o maior valor a ser protegido pelo ordenamento jurídico, 

cabendo ao Direito não só reconhecer sua importância, mas, sobretudo, normatizar condutas 

positivas e negativas48 com o fito precípuo de atender suas necessidades básicas, realizando a 

pessoa como ser. 

 

3.1.2 Limites interpretativos 

 

A interpretação/aplicação da cláusula geral de tutela da dignidade humana, por 

envolver uma imensa carga valorativa, não pode ser realizada de acordo com os ultrapassados 

moldes da subsunção de um fato ao enunciado normativo, num silogismo típico da lógica 

formal. A utilização da lógica formal, silogística, não se mostrou isenta de críticas, quando se 

trata de aplicação direta de princípios para solução de casos concretos. 

Por essa razão, quando se trata de interpretação fundada em enunciados 

normativos com textura aberta como as cláusulas gerais, abandona-se a lógica silogística, 

partindo-se para a análise do caso concreto em toda sua potencialidade (MENKE, 2004, p.20), 

partindo-se para “uma construção judicial ancorada em elementos exógenos que tenham 

relação com o caso” (BOLSON, 2004, p.149). 

                                                           
48 Segundo STEINMETZ (2004, p.116), pode-se dizer que o princípio constitucional fundamental da dignidade 
da pessoa ordena: (i) o respeito à pessoa como ser autônomo, livre e valioso em si mesmo; (ii) o reconhecimento 
de cada pessoa, independentemente das particularidades (traços ou características)  vicissitudes pessoais e 
sociais, como ser singular, único e irrepetível; (iii) o reconhecimento de cada pessoa como uma manifestação 
concreta da humanidade; (iv) a criação de condições, oportunidades e instrumentos para o livre desenvolvimento 
da pessoa. Em contrapartida, o princípio constitucional da dignidade da pessoa proíbe: (i) a “coisificação” ou a 
“objetualização” da pessoa; (ii) a “funcionalização” (pública, social, econômica, religiosa, científica, técnica) da 
pessoa; (iii) a privação, da pessoa, de condições e de meios para uma sobrevivência livre, autônoma e decente; 
(iv) humilhações ou vexações da pessoa; (v) a submissão da pessoa a uma posição servil; (iv) a eliminação total 
da vontade e da possibilidade de livre escolha da pessoa. 
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Se a dignidade da pessoa humana é da pessoa concreta, na sua vida real e 

quotidiana, do homem na sua dimensão existencial, não se referindo a um ser abstrato, é na 

concretude dos fatos da vida, na análise do caso concreto que o princípio pode se realizar 

(MIRANDA, 2000, p.184). 

Claro que a aplicação por concreção exige um preço. Exige-se do julgador um 

processo mais extenso de legitimação da sentença, uma necessidade de maior fundamentação 

racional (LARENZ, 1997, p.147). E é justamente na maior complexidade exigida para 

fundamentação da decisão que aplica a cláusula geral de tutela da dignidade humana em 

detrimento de regra infraconstitucional específica que se insere o problema dos limites 

interpretativos das cláusulas gerais. 

A questão se impõe haja vista os perigos da aplicação indiscriminada das 

cláusulas gerais, mesmo a que tutela a dignidade da pessoa humana. A adoção de enunciados 

normativos com textura aberta ao tempo em que possibilita ao juiz uma maior flexibilidade 

para fazer justiça no caso concreto, atribui a este um poder que precisa ser controlado a fim de 

se resguardar o próprio Estado Democrático de Direito.  

Portanto, nenhum princípio constitucional, nem mesmo o da dignidade humana, 

pode ser aplicado indiscriminadamente. O Direito não é instrumento que, por si só, dará cabo 

a todas as mazelas sociais, nivelando classes e suprindo o homem de todas as suas 

necessidades patrimoniais e extrapatrimoniais. Ele não opera milagres, devendo-se ter sempre 

em conta a capacidade real de sua realização. 

Isso não significa que o jurista deva se despir de qualquer responsabilidade social 

(NEGREIROS, 2002, p.471), bem como do poder que lhe é conferido pelas cláusulas gerais, 

para se limitar a aplicar o Direito nos moldes do silogismo, da lógica formal. Quer-se dizer, 

 



 94

apenas, que a realização de uma sociedade justa e solidária ultrapassa o jurídico, invadindo a 

esfera política, econômica e cultural de um povo. 

Essa ressalva se faz necessária em razão da tendência de alguns juízes em atribuir 

ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana a responsabilidade pela solução de 

inúmeros conflitos postos em julgamento para os quais existe regra infraconstitucional 

específica. Assim, podendo-se aplicar uma regra específica ou o princípio da dignidade da 

pessoa humana, este deveria prevalecer. Tal pensamento é equivocado.  

Extremar as possibilidades de aplicação de um princípio – mesmo o da dignidade 

da pessoa humana – equivale a dissipá-lo. Por mais paradoxal que possa parecer, se um 

princípio constitucional é indicado como resposta para todas as questões sociais de 

desigualdade econômica, acaba por perder em eficácia jurídica.  

A química inorgânica ensina que quanto mais dilatado um objeto se torna mais 

perde em consistência, em densidade, em força. Caso sua expansão não seja controlada, a 

tendência será, cedo ou tarde, perder suas características essenciais, dissipando-se. Tal 

fenômeno descreve o destino do princípio da dignidade da pessoa humana, caso não seja 

manuseado com prudência pelos operadores do direito, interpretando-o tão extensivamente 

que possa se aplicar de forma indiscriminada na solução de casos concretos49. 

Segundo UMBERTO ECO, a interpretação de um objeto – no caso a cláusula 

geral de tutela da dignidade humana – “flutua num vácuo de um leque potencialmente infinito 

de interpretações possíveis”, de modo que se faz necessário algum critério de racionalidade, 

uma vez que o texto “pode significar muitas coisas, mas há sentidos que seria despropositado 

                                                           
49 “Do caráter inexaurível dos direitos fundamentais, cujo número pode sempre crescer, surge a preocupação 
com uma inflação de direitos fundamentais. A rotulagem das mais diversas situações como direitos fundamentais 
e o fato de que a enunciação normativa de direitos fundamentais dificilmente consegue fazer-se acompanhar de 
garantias eficientes, acarretam uma ineficácia e, por conseguinte, um desprestígio desses direitos, tendentes à 
banalização” (ROTHENBURG, 2000, p.151). 
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sugerir” (LUDWIG, 2005, p.129). Portanto, a relativização normativa dos princípios 

promovedores da dignidade humana não deve ser desconsiderada50.  

Não há, contudo, uma fórmula de controle judicial para impor limites à 

interpretação/aplicação indiscriminada da cláusula geral de tutela e promoção da dignidade da 

pessoa humana. Resta, portanto, reconhecer que a precedência de um princípio em detrimento 

de uma regra exige uma fundamentação da sentença maior que em outros casos de aplicação 

da regra.  

Caberá aos tribunais superiores a correção de eventuais abusos consubstanciados 

na utilização irresponsável do princípio da dignidade da pessoa humana para resolução de 

casos concretos, e à doutrina a tarefa de elaborar críticas construtivas, contribuindo com a 

elaboração de suportes teóricos auxiliadores da tarefa do juiz de preencher o conteúdo 

valorativo das cláusulas gerais (MENKE, 2004, p.32). 

Como contribuição doutrinária para limitação da elasticidade semântica do 

princípio da dignidade humana nos casos de corte no fornecimento de energia elétrica e, 

possibilitando sua eficácia jurídica, apresenta-se o critério da presença de razões substanciais, 

objeto de discussão pormenorizada no item 4.1 deste capítulo. 

                                                           
 
50 Na doutrina, discute-se se existem e quais são os limites interpretativos da cláusula geral de tutela da 
dignidade humana. Segundo CARVALHO (2006, p.465-466), “Na linha da absolutização da dignidade da 
pessoa humana, cite-se, entre outros, Daniel Sarmento, para quem a dignidade, como valor maior do 
ordenamento jurídico, atua como principal critério substantivo na ponderação de interesses constitucionais, pelo 
que não pode ser objeto de ponderação, no sentido de se permitir sua violação ou relativização ao confronto com 
outros direitos fundamentais “uma vez que o homem não é apenas um dos interesses que a ordem constitucional 
protege, mas a matriz axiológica e o fim último desta ordem” (A ponderação de interesses na constituição 
federal, p.73 et seq). Pela relativização da dignidade da pessoa, ainda que ao nível jurídico-normativo, Edílson 
Pereira de Farias (Colisão de direitos, p.53) e Jônatas Machado, este acentuando que “o conceito de dignidade da 
pessoa humana apresenta-se desvinculado de qualquer concepção mundividencial fechada e heterônoma acerca 
do sentido existencial e ético da vida, não podendo servir para a imposição constitucional de qualquer 
absolutismo valorativo” (Liberdade de expressão. Dimensões constitucionais da esfera pública no sistema 
social, p.358). 
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Por enquanto, abrindo espaço para valoração do princípio da dignidade da pessoa 

humana nos casos de interrupção abusiva do fornecimento do bem essencial, discute-se o 

quão é insuficiente para a proteção de consumidores hipossuficientes, mesmo que 

inadimplentes, o limite infraconstitucional consubstanciado no termo “interesse da 

coletividade”.   

 

3.2 A INSUFICIÊNCIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL NA PROTEÇÃO 
DO CONSUMIDOR INADIMPLENTE 
 

  
A legislação infraconstitucional que regulamenta o fornecimento do serviço de 

energia elétrica é muito tímida, sendo insuficiente para abranger todas as situações onde a 

interrupção do serviço afronta princípios sociais como o da boa-fé, função social do contrato, 

solidariedade social e, em última análise, o princípio da dignidade da pessoa humana, porém 

não atingindo diretamente o interesse da coletividade, mas um interesse particular protegido 

diretamente por estes princípios. 

Afora o ainda forte apego aos princípios liberais do contrato, mormente o da 

obrigatoriedade contratual, tem-se que esta timidez soa como proposital. Com efeito, as 

disposições legislativas que envolvem grandes empreendimentos – e a privatização da 

prestação de energia elétrica se inclui nesse rol – são elaboradas, no mais das vezes,  

 
com base nos estudos feitos pelas sociedades multinacionais ou por quem, de 
qualquer modo, nelas tem interesses prevalentes. A representação política tende a 
transformar-se em uma representação fictícia a deixar que poucos mais fortes e 
organizados decidam por todos. Com o advento da lei do mais forte, é inevitável que 
direito e justiça entrem em crise. (PERLINGIERI, 1997, p.22). 
 
 

Suponha-se a seguinte situação: em razão de acidente automobilístico, José sofre 

danos na coluna cervical, comprometendo o sistema nervoso central e, conseqüentemente, os 

movimentos do corpo. O uso de aparelhos se torna imprescindível, não propriamente sob risco 
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de morte, mas a fim de conceder ao paciente uma recuperação ou ao menos uma vida menos 

sofrível. Passada a necessidade de permanência no hospital, os médicos sugerem a 

transferência do paciente à sua residência, para que a companhia dos familiares acalente suas 

dores mais que físicas. Sabe-se que a permanência de José em sua residência implicará num 

aumento substancial do consumo de energia elétrica em razão do uso contínuo de aparelhos 

elétricos que possibilitam um conforto imprescindível a quem se encontra em sua situação, 

custo adicional não coberto pelo seu plano de saúde. O aumento substancial no consumo de 

energia elétrica implicou em atrasos contínuos e cumulativos no pagamento das contas 

periódicas, que culminou na interrupção do fornecimento do serviço público.    

Nessa hipótese, não obstante a inexistência de um interesse da coletividade na 

manutenção do serviço, este se afigura como imprescindível, haja vista a necessidade de 

minimamente salvaguardar um conforto e companhia dos familiares na recuperação dos 

efeitos danosos da tragédia ou, se esta recuperação não for possível, a continuidade de uma 

existência digna. 

A legislação infraconstitucional não prevê situações tão concretas, não relaciona 

exaustivamente circunstâncias fáticas de ofensa à dignidade do consumidor na hipótese de 

interrupção brusca do serviço essencial, limitando a continuidade do serviço de energia 

elétrica apenas à presença do interesse da coletividade. Surgem algumas situações pessoais 

que, mesmo que ofensivas à dignidade humana, não são expressamente consideradas e 

protegidas na legislação infraconstitucional. Por conseqüência, são desconsideradas pelos 

tribunais pátrios não acostumados a buscar fundamentos em princípios constitucionais que 

trariam solução diversa da preconizada pela interpretação silogística da lei inferior. 

Entretanto, a dignidade humana, como princípio constitucional possui como 

característica a multifuncionalidade, podendo, portanto, desempenhar uma função 
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argumentativa, revelando normas que não são expressas por qualquer enunciado legislativo, 

possibilitando ao julgador completar o direito (CANOTILHO, 1993, p.141-143), englobando 

situações fáticas não protegidas expressamente na legislação inferior.  

Na hipótese ventilada, a aplicação, pela concessionária, do inciso II, § 3º, do 

artigo 6º, da Lei 8.987/95, implicou na interrupção do fornecimento de energia elétrica 

imprescindível à existência digna do consumidor. Parece razoável nesse caso que se afaste a 

aplicação de lei infraconstitucional e se dê prioridade à concretização do princípio da 

dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) através de princípios fundamentais como 

solidariedade social (art.3º, I, da CF), boa-fé objetiva (que proibiria, por deslealdade, a 

interrupção do fornecimento de energia elétrica nesse caso), e o princípio protetor do 

consumidor (art.5º, XXXII e art.170, V, da CF).  

O postulado normativo da razoabilidade exige que a regra infraconstitucional não 

seja aplicada, mesmo que configurada a inadimplência, quando as circunstâncias fáticas 

exijam a aplicação de princípios constitucionais que instituem razões contrárias às razões 

explícita ou implicitamente consideradas na regra inferior (ÁVILA, 2005, p.106). A 

insistência em aplicar a regra infraconstitucional para solucionar o caso da UTI domiciliar, 

por exemplo, não obstante manter válido o enunciado normativo, fatalmente produzirá uma 

norma circunstancialmente inconstitucional. 

Trata-se da declaração de inconstitucionalidade da norma produzida pela 
incidência da regra sobre uma determinada situação específica (...) É possível 
cogitar de situações nas quais um enunciado normativo, válido em tese e na maior 
parte de suas incidências, ao ser confrontado com determinadas circunstâncias 
concretas, produz uma norma inconstitucional. Lembre-se que, em função da 
complexidade dos efeitos que pretendam produzir e/ou da multiplicidade de 
circunstâncias de fato sobre as quais incidem, também as regras podem justificar 
diferentes condutas que, por sua vez, vão dar conteúdo a normas diversas. Cada uma 
dessas normas opera em um ambiente fático próprio e poderá ser confrontada com 
um conjunto específico de outras incidências normativas, justificadas por 
enunciados diversos. Por isso, não é de estranhar que determinadas normas possam 
ser inconstitucionais em função desse seu contexto particular, a despeito da validade 
geral do enunciado do qual derivam. (BARCELLOS, 2005, p. 231-232).   
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Portanto, com base em princípios constitucionais fundados na dignidade humana, 

é possível defender a tese da manutenção do fornecimento de energia elétrica mesmo que 

diante do inadimplemento do consumidor, sem que necessariamente se verifique qualquer 

agressão ao interesse da coletividade.  

Porém, certo temperamento na interpretação/aplicação da cláusula geral de tutela 

da dignidade humana se faz necessário. Como visto (item 1, supra), nunca  se deve abandonar 

uma análise criteriosa dos fatos que cercam o inadimplemento. O intérprete deve ter 

consciência de que o princípio constitucional protetor do consumidor em sua dignidade não é 

ilimitado. É preciso  

que esteja consciente do perigo de deturpação ou de má utilização deste sistema 
protetivo dos mais fracos na sociedade de consumo. Esta consciência e receio é que 
deve guiar-nos para uma interpretação, concreção e aplicação do Código de Defesa 
do Consumidor cada vez mais voltada para a realização dos seus princípios motores 
e dos ideais antigos e atuais de igualdade material dos desiguais, de liberdade 
racional e informada, de solidariedade e justiça distributiva no mercado 
(MARQUES, 2000A, p.66). 
 
  

A interrupção do fornecimento de energia elétrica, objetivamente considerada, não 

implica necessariamente em ofensa à dignidade da pessoa humana.  Essa ofensa só ocorrerá 

quando a conduta da concessionária, suspendendo o serviço essencial, implicar em risco para 

um bem jurídico de valor existencial, sem conteúdo patrimonial, sem preço.   

 

3.3 CRÍTICA AO POSICIONAMENTO HERMÉTICO DA DOUTRINA PÁTRIA POR 
CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE MATERIAL 
 

 

A realização da igualdade material reflete a obediência aos mandamentos 

dignificadores da pessoa humana, posto que constitui desrespeito à dignidade da pessoa 

humana a interpretação de um sistema jurídico que conduza a um tratamento idêntico de 

pessoas em circunstâncias diversas. “O sistema jurídico, ao ignorar as circunstâncias, 
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desumaniza a pessoa” (NEGREIROS, 2002, p.329). Portanto, a preocupação com a 

concretização da igualdade material implica, sobretudo, na preocupação com a concretização 

da cláusula geral de tutela da dignidade da pessoa humana.  

Justamente por se tratar da realização do princípio da igualdade material é que não 

parece correto supor que o corte na prestação da energia elétrica em razão do inadimplemento 

do consumidor seja, em todos os casos, contrário aos mandamentos constitucionais de 

proteção do consumidor em sua dignidade.  

Por outro lado, não se compreende como coerente com os preceitos 

constitucionais dignificadores da pessoa humana, que a única exceção infraconstitucional ao 

corte do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento se consubstancie na 

verificação, pelo julgador, da presença do já analisado interesse da coletividade.  

Ao se analisar a doutrina pátria, pode-se verificar a presença marcante de duas 

correntes que defendem posicionamentos diametralmente opostos quanto à possibilidade de 

interrupção do serviço de energia elétrica por não pagamento da tarifa. 

A primeira corrente defende, de forma inarredável, a manutenção do serviço de 

energia elétrica por se tratar de um bem essencial à realização da dignidade do homem 

moderno, mesmo que o usuário não cumpra com a contraprestação devida.  

Os fundamentos jurídicos são variados: baseiam-se nos princípios constitucionais 

como os de proteção ao consumidor, boa-fé, solidariedade social, perpassando por princípios 

e regras infraconstitucionais, como a continuidade do serviço público essencial - art.22 do 

CDC - e a proibição da interrupção do fornecimento por se tratar de forma de cobrança 

constrangedora - art.42 do CDC - (MATTOS, 2001, p.151-155; SOUZA FILHO, 2004, 

passin), cujas críticas foram lançadas no item 1.2 do capítulo 2 supra.  
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A segunda corrente se posiciona no sentido diametralmente oposto. Fundamenta-

se na interpretação apriorística da regra infraconstitucional que permite a interrupção do 

fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplemento por parte do consumidor desde 

que ausente o interesse da coletividade (inciso II, do § 3º, do art. 6º, da Lei 8.987/95).  

A suspensão por falta de pagamento da tarifa seria uma exceção ao princípio da 

continuidade do serviço público, posto se tratar de contraprestação a um serviço 

individualizado, necessário ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão 

(LAZZARINI, 1999, p.149; GASPARINI, 2003, p.274). 

Assim como o particular, no contrato facio ut des, pode recusar cumprimento da 
obrigação de fazer, na ausência do correspectivo, assim também não há negar às 
concessionárias a mesma faculdade, nos contratos de Direito Público. Do contrário, 
seria admitir, de um lado, o enriquecimento sem causa do usuário e, de outro, o 
desvio de recursos públicos por mera inatividade da concessionária, sem prejuízo da 
ofensa ao princípio da igualdade de tratamento entre os destinatários do serviço 
público. (DENARI, 2004, p.216). 
 
 

Por mais paradoxal que possa parecer, ao tempo em que assiste certa razão às duas 

correntes – haja vista a possibilidade de serem aplicadas ao caso concreto -, pode-se observar 

o equívoco quando se posicionam hermeticamente a respeito do problema da suspensão do 

fornecimento de energia elétrica ao consumidor em mora. 

Não são adequadas quando se posicionam de forma absoluta e limitada à análise 

abstrata do ordenamento, pró ou contra a interrupção no fornecimento de energia elétrica ao 

consumidor que não honrou com o pagamento de sua contraprestação. São importantes se for 

levado em consideração que podem ser utilizadas razoavelmente em casos concretos pelo 

julgador, a depender das circunstâncias em que o inadimplemento se deu e da 

imprescindibilidade da continuidade do serviço público. 

Diante de um caso de interrupção por não pagamento da tarifa, um juiz poderá 

adotar uma das teses, sem que isso o impeça de adotar tese contrária em outro julgamento 
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semelhante, esclarecendo que a semelhança entre os casos se limita à identidade da causa para 

a interrupção do fornecimento de energia elétrica: o não pagamento da tarifa.  

As semelhanças param por aí. Como os fatos que implicaram no inadimplemento 

somadas às circunstâncias que exigem continuidade do serviço podem variar em cada caso 

concreto, as soluções a serem adotadas deverão ter a mesma sorte.  

O julgador não deve se posicionar tomando como premissa apenas o 

inadimplemento ou adimplemento da fatura. O raciocínio jurídico ficaria incompleto e a 

decisão, pela manutenção ou pelo corte no fornecimento do bem essencial, poderia ser injusta. 

Uma decisão coerente perpassa necessariamente pela análise dos motivos do inadimplemento 

e pela verificação dos danos decorrentes da interrupção. 

Quando da análise dos posicionamentos da doutrina acima mencionados a respeito 

da hipótese em estudo, o que se verifica são conclusões a respeito da continuidade ou 

interrupção do serviço de energia elétrica, porém sem uma interpretação sistemática do 

ordenamento (dos princípios e regras constitucionais e infraconstitucionais afetas à questão), 

em conjunto com um exame aprofundado a respeito da casuística relação de consumo.  

Em regra, não há o cuidado necessário na distinção entre as circunstâncias fáticas 

que possam estar presentes – além do inadimplemento - que não teriam o condão de manter o 

fornecimento do serviço e as circunstâncias que exigiriam a continuidade do serviço por 

ofensa aos ditames constitucionais promovedores da realização do consumidor em sua 

dignidade. 

O inadimplemento do consumidor não é o único fato que o juiz deve apreciar. 

Adotar um ou outro posicionamento com base apenas no fato “inadimplemento”, significa 

fechar os olhos para os casos concretos, onde nem sempre as razões do inadimplemento são 
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semelhantes. Significa possibilitar, seja qual for a tese adotada, a prática de iniqüidades não 

condizentes com o resgate dos valores éticos para o Direito promovidos pelo pós-positivismo.  

Circunstâncias especiais como pobreza, desemprego, idade, doença passam a ser 

levados em consideração quando do julgamento de uma lide contratual onde se encontram em 

jogo interesses existenciais decorrentes da essencialidade do bem fornecido, mesmo porque a 

concessionária de serviço de energia elétrica, na qualidade de credora, tem o dever de 

cooperação, de lealdade perante o consumidor inadimplente, e a suspensão do fornecimento 

de energia elétrica nas situações excepcionais mencionadas rompe com essa obrigação. 

Quando se afirma que a relação obrigacional pautada na coordenação ou na 
horizontalidade dos interesses das partes atenua a regra do 
adimplemento/inadimplemento é no sentido de evidenciar a inserção de outros 
elementos que passam a ser considerados e por conseguinte, impondo uma 
investigação mais acurada do porquê do inadimplemento do consumidor 
(ALBUQUERQUE, 2007, p.234). 

 

O pleito pela justiça no caso concreto se revela pela eventual insuficiência ou 

impertinência dos dispositivos legais infraconstitucionais para solucionar conflitos que 

envolvam a suspensão ou continuidade do fornecimento de energia elétrica.  

Se os artigos 22 e 42 do Código de defesa do consumidor são insuficientes para 

impedir o corte no fornecimento de energia elétrica quando inadimplente o consumidor, por 

outro lado a exceção consubstanciada no interesse da coletividade é insuficiente, haja vista 

sua ausência em alguns casos que exigem a manutenção do serviço essencial. No momento 

em se constata a presença de circunstâncias que exijam recurso aos princípios promovedores 

do consumidor em sua dignidade, a aplicação da regra que possibilita a suspensão do bem 

imprescindível se torna impertinente.  

Quando a segurança do raciocínio silogístico afasta o mínimo de justiça exigido, 

deve-se permitir o ingresso dos princípios constitucionais fundados na dignidade humana, 
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cuja textura aberta é mais adequada à solução de casos que se afiguram mais complexos, haja 

vista a presença de circunstâncias fáticas não presentes no enunciado normativo, cuja 

apreciação é de relevância incontestável se se pretende fazer justiça. 

“Com a ressalva do interesse da coletividade, não pagou, cortou” ou “não se 

interrompe serviço essencial por inadimplemento da fatura”. Essas frases, que resumem as 

duas teses antagônicas acima apontadas, aparentemente refletem o princípio da igualdade 

consubstanciado na Constituição Federal (art. 5º, caput da CF) tratando todo consumidor 

inadimplente de forma igual, seja para interromper, seja para manter o serviço essencial de 

energia elétrica. Entretanto, uma observação mais detida poderá não agradar aos defensores 

irredutíveis dessas teses.  

Na verdade, referidas frases encerram o princípio da igualdade formal, na medida 

em que não se preocupam em apreciar, quando da análise do caso concreto, particularidades 

do consumidor que deixou de honrar com a contraprestação exigida, bem como os fatos que 

implicaram no não cumprimento.  

O tratamento igualitário dado aos consumidores, independente de sua situação 

particular e da razão pela qual está inadimplente, implica num retrocesso por parte da doutrina 

e dos julgados que assim procedem ao dar a solução a um caso concreto de interrupção no 

fornecimento de energia elétrica. 

O princípio da igualdade contratual em termos meramente formais foi utilizado 

para construir o mito de que o consumidor poderia tratar em pé de igualdade com o 

fornecedor, típico do modelo clássico de contrato adotado pelo Estado liberal entre os séculos 

XVIII e XIX.  
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Nos dias atuais, diante da nova feição que toma o contrato, deve-se atentar para o 

fato de que nem todo consumidor é materialmente igual e que os motivos do inadimplemento 

nem sempre coincidem. “A igualdade só é atingida com um tratamento afirmativo igualitário 

ou desigual, conforme as circunstâncias” (MARQUES, 2002, p.1.053). Desconsiderar essa 

realidade significa desconsiderar toda uma construção jurídica que lutou para resgatar a idéia 

aristotélica de que a igualdade exige, antes de tudo, tratar de forma desigual os que estão em 

situação de desigualdade, personalizando o sujeito de direitos e apreciando-o dentro de um 

contexto fático, onde impera a relatividade. 

Da mesma forma que se reconheceu no consumidor a hiposuficiência perante o 

fornecedor de bens e serviços – o que implicou no abandono das concepções de igualdade 

meramente formais – deve-se distinguir substancialmente consumidores de consumidores, 

motivos de motivos para o inadimplemento da fatura, além de se graduar os danos decorrentes 

da interrupção, visto que o tratamento isonômico não exclui a possibilidade de discriminação, 

antes a exige, se a igualdade material não for verificada. O que o princípio da igualdade 

rejeita é que essa discriminação se processe de maneira injustificada e desarrazoada (NOBRE 

JÚNIOR, 2000, p. 241). 

A tendência na doutrina é considerar, com base numa interpretação finalista51 do 

artigo 2º (que inclui as pessoas jurídicas como destinatário final) e 4º, I do Código de Defesa 

do Consumidor (que estatui a cláusula geral de vulnerabilidade do consumidor), que o 

princípio da vulnerabilidade não se aplicaria aos grandes consumidores, posto que 

                                                           
 
51 Para corrente finalista “a definição de consumidor é o pilar que sustenta a tutela especial” Portanto, 
imprescindível delimitar claramente o alcance do termo. Com fundamento numa interpretação teleológica, não 
bastaria ser destinatário fático do produto, retirando-o da cadeia de produção, deveria ser destinatário econômico 
do produto, não o adquirindo para a venda ou uso profissional, pois, nesses casos, o produto seria um 
instrumento “cujo preço será incluído no preço final do profissional que o adquiriu” (MARQUES, 2002, p.253-
254). 
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efetivamente não são vulneráveis nem se enquadram no conceito de destinatário final eleito 

pelo CDC (MIRAGEM, 2004, p.86-89).  

Para merecer a proteção do CDC seria necessário que o consumidor fosse, não só 

destinatário final fático, mas também econômico dos produtos, não se enquadrando no 

conceito os que se utilizam dos bens fornecidos na sua cadeia produtiva, repassando seus 

custos ao real consumidor (MARQUES, 2002, p.311).  

Portanto, nem todo contratante é considerado consumidor e protegido pelo CDC; 

Nem todo consumidor é hipossuficiente, visto que a fraqueza é subjetiva e gradual 

(MARQUES, 2002, p.277), uma marca pessoal, a ser verificada caso a caso (KHOURI, 2006, 

p.35). O pobre, o idoso, o superendividado estão faticamente em estado de fraqueza 

contratual, são hipossuficientes (MARQUES, 2002, p.275). O mesmo já não se pode dizer das 

grandes empresas que adquirem energia elétrica para utilizá-la no processo produtivo de 

mercadorias para revenda, mesmo para aqueles, maximalistas52, que as enquadram num 

conceito amplo de consumidor.  

O princípio constitucional da igualdade exige atenção às diferenças, e as decisões 

que derem tratamento diferente a situações aparentemente iguais só se afigura legítima a 

medida em que não se apresente desrazoável.( MIRANDA, 2000, p.250; BARROSO, 2006, 

p.160).  

A razoabilidade significa o juízo de valor executado pelo intérprete, na aplicação do 
princípio da igualdade. Portanto, o juiz deve privilegiar os dispositivos legais que 
não violem referido princípio, pois “ (...) se lhe compete a atuação concreta do 
princípio da igualdade no direito privado, terá também o dever de considerar a 
razoabilidade das diferenças, observando que o idêntico exige o tratamento igual de 
situações iguais e tratamento diferenciado de situações diversas. (...) 
Indubitavelmente, sua aplicação passa por um juízo axiológico de escolha entre o 
que é discriminação injustificada e tratamento razoável entre fattispecie diversas, 
revelando o rompimento com o sistema lógico matemático, neutro por excelência, 

                                                           
52 Para os Maximalistas, a definição do artigo 2º do CDC deve ser interpretada extensivamente, considerando-se 
consumidor o destinatário fático do produto, “não importando se a pessoa física ou jurídica tem ou não fim de 
lucro quando adquire um produto ou utiliza um serviço” (MARQUES, 2002 p.255).  
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em sublimação ao pensamento ideologicamente comprometido e transparente. 
(NALIN, 2003, p.49). 
 
  

Acompanhando esse entendimento, BARROSO (2002, p.164) salienta que  

O princípio da razoabilidade necessariamente interage com o da isonomia. Em face 
da constatação de que legislar, em última análise, consiste em discriminar situações 
e pessoa por variados critérios, a razoabilidade é o parâmetro pelo qual se vai aferir 
se o fundamento da diferenciação é aceitável e se o fim por ela visado é legítimo. 

 

Assim, entende-se em dissonância com princípio da igualdade material a defesa 

da tese de que o serviço de energia elétrica nunca deve ser suspenso, apesar do 

inadimplemento voluntário do consumidor e mesmo que ausente o interesse da coletividade.   

Deve-se levar em consideração que uma grande parcela das pessoas, mesmo com 

dificuldades, paga sua conta no vencimento, por vezes fazendo sacrifícios, abdicando ao lazer, 

a uma alimentação mais nutritiva, a um melhor preparo intelectual, enquanto outros 

consumidores em iguais condições ou talvez até mais abastados não fazem o mesmo esforço, 

preferindo contratar bons advogados para não pagar enormes contas de energia elétrica. 

Manter a energia elétrica desses consumidores não parece razoável (NAMBA, 2000, p.149).  

Também desconsideram o princípio da igualdade material aqueles que, diante da 

ausência do “interesse da coletividade”, defendem a possibilidade de interrupção do 

fornecimento de energia elétrica por inadimplemento do consumidor, em qualquer hipótese, 

sem a preocupação em considerar circunstâncias fáticas relevantes a uma solução justa, tais 

como a qualidade do consumidor inadimplente e os motivos que o levaram a inadimplência, 

desconsiderando a particular ofensa a um direito fundamental constitucionalmente garantido 

que possa ocorrer no caso, como no exemplo hipotético da existência de UTI domiciliar ou no 

caso em que o corte no fornecimento ocorra em residência de idoso que more só, jogado à 

sorte, sem qualquer amparo de familiares ou do Estado. 
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Parte da doutrina pátria, sensível à perspectiva constitucional dessa relação 

contratual e ciente da normatização dos princípios constitucionais, reconhece que nenhum dos 

posicionamentos pode tomar ares de absoluto. Admitem que tanto a suspensão quanto a 

continuidade do fornecimento de energia elétrica podem ser razoavelmente justificados, 

mesmo que ausente o interesse da coletividade, sem que para isso se tenha que abandonar os 

valores que permeiam o sistema jurídico fundados na dignidade humana. 

Por fim, é evidente, o princípio da proporcionalidade53 obsta à suspensão do 
fornecimento do serviço sempre que tal represente risco a bens jurídicos de maior 
relevância como a vida e a saúde dos usuários. Heinrich Scholler, ao tratar do 
princípio no campo do direito administrativo alemão, consigna: “cada agente da 
administração interna (innere Verwaltung) encontra-se, pois, obrigado – antes de 
proceder a qualquer atuação restritiva – a avaliar se, no caso concreto, existem bens 
jurídicos coletivos e até mesmo particulares de maior relevância a serem 
preservados. A administração pública, em sendo este o caso, deverá abster-se de 
intervir ou contentar-se com um resultado mais modesto, notadamente quando a 
medida a ser tomada presumivelmente poderá vir a acarretar o sacrifício ou uma 
grave restrição ao bem jurídico individual ou à existência do particular”. Nesse 
ponto, o princípio protege, além dos hospitais e outras instituições que lidam com a 
saúde das pessoas, os usuários particulares, inclusive residenciais, desde que 
caracterizado o risco a bem jurídico de maior relevo (PINHEIRO, 2001, p.73). 
 
 

Portanto, não seriam em todas as hipóteses que, ausente o interesse da 

coletividade, possibilitar-se-ia a suspensão do serviço por inadimplemento, nos termos do 

inciso II, § 3º, art.6º da Lei 8.987/95. O limite à interrupção se encontra além dessa exceção 

infraconstitucional, incluindo todos os casos em que a dignidade humana estiver 

comprometida.  

O corte no fornecimento só seria possível ante a constatação do inadimplemento 

voluntário. Se, por outro lado, o consumidor não tem como pagar sua dívida perante a 

concessionária e a interrupção do serviço sacrificar um bem maior, como a vida, a saúde ou a 

                                                           
53 A autora trata proporcionalidade e razoabilidade como sinônimos. 
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dignidade, a continuidade do fornecimento se faz necessário, mesmo que o consumidor esteja 

inadimplente (NUNES, 2000, p.309-316).54

 
A hipótese do inciso II não autoriza, porém, a suspensão de serviços obrigatórios, 
cuja prestação se faz no interesse público ou é essencial à dignidade da pessoa 
humana. (...) Algo similar pode ser afirmado no tocante ao fornecimento de energia 
elétrica para fins residenciais, em situação que possa colocar em risco sua 
sobrevivência. Em suma, quando a Constituição Federal assegurou a dignidade da 
pessoa humana e reconheceu o direito de todos à seguridade, introduziu obstáculo 
invencível à suspensão dos serviços públicos essenciais. (JUSTEN FILHO, 1997, 
p.130). 
 
  

A prioridade que se confere à dignidade humana e a adoção do princípio da 

igualdade material condicionam o intérprete na solução de casos que envolvem interrupção de 

fornecimento de energia elétrica, modelando todo tecido normativo infraconstitucional com a 

tábua axiológica eleita pelo constituinte (TEPEDINO, 2001, p.47). 

A questão não é simples e não deve ser encarada sem uma análise crítica 

consubstanciada na observação dos fatos concretos. Não se deve adotar, em abstrato, qualquer 

posicionamento contra ou a favor da interrupção do fornecimento de energia elétrica por 

inadimplemento do consumidor. A relativização do entendimento se faz necessária. 

Em consonância com o artigo 4º, inc. III do CDC, a harmonização dos interesses 

da concessionária e do usuário, bem como a compatibilização da proteção do consumidor com 

a necessidade do desenvolvimento econômico e tecnológico do setor elétrico, só se afigura 

possível se o corte de energia por inadimplemento também o for, ressalvado o interesse da 

coletividade. Por outro lado, o corte indiscriminado igualmente implica no desequilíbrio da 

                                                           
54 Discorda-se quando o autor afirma que a interrupção do serviço de energia elétrica pela concessionária deverá 
ser precedida de autorização judicial, onde caberá à concessionária comprovar que o consumidor não pagou a 
dívida voluntariamente. Cabe ao consumidor inadimplente recorrer ao judiciário quando a interrupção do serviço 
ofender sua dignidade, esclarecendo que o corte no fornecimento de energia elétrica, por si só, não é causa para 
restauração do serviço por ofensa ao fundamento constitucional referido. 
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relação em favor do mais forte, podendo em alguns casos, mesmo ausente o interesse público, 

ofender a boa-fé objetiva e o princípio da dignidade humana em seu núcleo essencial55.  

Necessário que se proceda a uma cuidadosa análise das circunstâncias fáticas que 

deram origem ao não pagamento da tarifa quando do vencimento, mesmo que essas 

circunstâncias fáticas não tenham sido levadas em consideração quando da elaboração do 

enunciado normativo pelo legislador. É preciso, porém, que se estabeleçam critérios que 

distingam um caso de inadimplemento que merece e outro que não merece a continuidade do 

serviço de energia elétrica.  

A medida do que é igual e deva ser tratado como igual depende da discriminação de 
quais são os elementos essenciais e quais não são num juízo acerca da 
admissibilidade de soluções jurídicas idênticas ou diferenciadas (MIRANDA, 2000, 
p.253). 

 

O estabelecimento desses critérios discriminadores far-se-á sempre em 

consonância com princípios da boa-fé e função social do contrato, da proteção do consumidor, 

tendo por fundamento último a dignidade da pessoa humana. 

Nos itens que se seguem, poder-se-á observar que a jurisprudência pátria, a 

exemplo de parte da doutrina, adotou posicionamentos pró e contra a interrupção do 

fornecimento do serviço essencial face ao inadimplemento do usuário, porém, de regra, 

cometendo o mesmo equívoco outrora observado: a análise isolada de hipóteses 

infraconstitucionais, consubstanciadas no atraso no pagamento da fatura e na inexistência do 

interesse da coletividade.  

                                                           
55 A efetiva aplicação dos princípios constitucionais promovedores da dignidade humana (solidariedade, 
promoção do consumidor, boa-fé, função social do contrato) nas relações de consumo, decorrem da constatação 
de que na sociedade contemporânea capitalista a relação poder-submissão não se limita ou é exercida apenas nas 
relações Estado-cidadão (STEINMETZ, 2004, p.87).   
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São necessárias observações críticas a esse respeito, buscando, na medida do 

possível, apontar, nas decisões abaixo colacionadas, em que momento foram desconsiderados 

fatos relevantes à uma decisão razoável e em consonância com os princípios de proteção e 

promoção do consumidor enquanto ser digno.  

  

3.4 ANÁLISE SISTEMATIZADA DE CASOS PARADIGMÁTICOS DA 
JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA 
 

3.4.1 Considerações iniciais. As razões substanciais 

 

Casos paradigmáticos são aqueles cujas soluções podem ser havidas como 

exemplar, considerando-se exemplar aquelas que servem de modelo de outros tantos casos, 

em virtude da capacidade de generalização do seu conteúdo valorativo.  

Para se encontrar os casos paradigmáticos, exige-se a investigação da 

jurisprudência, especialmente dos Tribunais Superiores, na íntegra dos seus acórdãos e a 

verificação, em cada caso, de quais foram os comportamentos havidos como necessários à 

realização do princípio da dignidade da pessoa humana (ÁVILA, 2005, p.74).  

 
O motivo da criação do termo paradigma, por Kuhn, foi que, não encontrando na sua 
investigação sobre grupos de cientistas, um conjunto de regras partilhadas por um 
dado grupo, mas apenas exemplos partilhados, este autor concluiu que a utilização 
comum de tais exemplos conduz a um avanço nas investigações do grupo específico. 
(STAMFORD, 2005, p.10).  

 

Na proposta que se segue, adota-se como casos paradigmáticos tanto as decisões 

havidas como razoáveis e exemplares, bem como decisões que servem de exemplo de como 

não julgar daquela forma naquelas circunstâncias. 

A Jurisprudência pátria, por vezes, se confunde ao manusear os princípios 

constitucionais protetores do consumidor em sua dignidade e as cláusulas gerais que lhes são 

 



 112

inerentes (boa-fé objetiva, continuidade do serviço público, função social do contrato), bem 

como o Código de Defesa do Consumidor (arts.22 e 42) quando os usa para justificar a 

manutenção do fornecimento do serviço de energia elétrica, independentemente do pagamento 

da tarifa e das circunstâncias fáticas em que este inadimplemento se deu.  

Por outro lado, há decisões que consideram legal a suspensão do fornecimento de 

energia elétrica em razão do inadimplemento do consumidor, como se o “inadimplemento do 

usuário” devesse ser o único fato a ser considerado, com fundamento na regra 

infraconstitucional que possibilita essa interrupção, a saber: a lei de concessões de serviços 

públicos (inc. II, § 3º do artigo 6º da Lei 8.987/95).  

De tal fato eclode a necessidade de uma abordagem crítica (POPPER, 1978, p.17) 

das decisões dos tribunais pátrios que utilizam indiscriminadamente referidos enunciados 

normativos (regras e princípios) para justificar a continuidade do fornecimento de energia 

elétrica ou sua interrupção, diante do inadimplemento do consumidor. Assim, essas decisões 

carecem de uma análise crítica em consonância com os princípios refletores da 

constitucionalização do direito contratual (capítulo 1, item 1, supra). 

A imprescindibilidade desta postura crítica decorre da necessidade do jurista não 

se submeter às decisões jurisprudenciais, mas analisá-las a partir dos valores inerentes ao 

ordenamento jurídico, pois, “uma doutrina subalterna, em posição de sujeição psicológica em 

relação á jurisprudência trairia sua função de solicitação crítica, empurrando a atividade 

jurisdicional para a burocratização e a atividade reformadora para o insucesso” 

(PERLINGIERI, 1997, p.21). 
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Passa-se, então, a analisar alguns julgados nacionais56 envolvendo o pedido de 

continuidade do fornecimento de energia elétrica ao consumidor inadimplente, onde se 

procurará verificar os fatos relevantes à adoção de uma decisão pró ou contra o corte no 

fornecimento do serviço, excluindo-se naturalmente, as decisões que utilizaram o fundamento 

infraconstitucional “interesse da coletividade” para manutenção do serviço público essencial, 

haja vista que o intuito desta dissertação é justamente buscar outras circunstâncias, outras 

razões a serem consideradas que possam, com fundamento na dignidade da pessoa humana, 

possibilitar a continuidade do fornecimento de energia elétrica.  

Após a análise dos fatos, verificar-se-á se as justificativas utilizadas pelos 

tribunais para optar pela a legalidade ou ilegalidade da medida se limitaram, ou não, a um 

raciocínio silogístico, onde a premissa menor considerada foi o inadimplemento do 

consumidor e a premissa maior, a depender da tese adotada, foi o artigo 22 e 42 do Código de 

Defesa do Consumidor ou o inciso II do § 3º do art. 6º da Lei de concessões de serviços 

públicos.  

Por uma questão de clareza, as decisões proferidas pelos tribunais pátrios foram 

selecionadas em quatro grupos de casos, reiterando que em todos os casos escolhidos não se 

faz presente ofensa ao interesse da coletividade, haja vista que esta ressalva legal permite a 

continuidade do serviço público independentemente da inadimplência do consumidor, sendo a 

proposta do estudo ir além, buscando outras ressalvas fundadas no consumidor como ser 

digno. 

                                                           
56A seleção em termos qualitativos e quantitativos das decisões se afigurou necessária à proposta desta 
dissertação, posto que não seria pertinente uma análise pormenorizada de inúmeros julgados, muitos dos quais 
com justificativas semelhantes e sem a consideração de circunstâncias fáticas outras afora o inadimplemento do 
consumidor e ausência de interesse da coletividade, o que inviabilizaria uma análise crítica quanto à 
razoabilidade da decisão, nos termos propostos nesta dissertação.  
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Através desse método de estudo e sistematização de grupos de casos57, será 

possível verificar até que ponto as decisões que legitimaram a interrupção (com fundamento 

na regra infraconstitucional) ou determinaram a manutenção no fornecimento de energia 

elétrica (com fundamento na cláusula geral da tutela da dignidade da pessoa humana) diante 

do inadimplemento do consumidor foram razoáveis.  

A razoabilidade das decisões dependerá da existência, no caso em litígio, de 

outras circunstâncias fáticas não contempladas pelo legislador infraconstitucional que 

implicariam em ofensa à dignidade humana, situações pessoais do consumidor, como sua 

saúde, idade, extrema necessidade do serviço ou mesmo a impossibilidade financeira de 

honrar com a contraprestação decorrente de superendividamento58 ou hipossuficiência59, fatos 

estes excepcionais que gerariam uma inadimplência involuntária. 

                                                           
57 “A doutrina alemã pode ser considerada pioneira na teorização e sistematização do denominado método de 
grupo de casos como auxiliar do intérprete das cláusulas gerais, o denominado Fallgruppenmethode. Por meio 
dele, compara-se o caso a ser decidido com os casos isolados que integram o grupo de casos já julgados sobre 
determinada norma. Caso haja identidade fático-normativa entre os casos, será possível agregar o novo caso ao 
grupo já consolidado, e no que toca à sua fundamentação, bastará a indicação de que pertence ao grupo, de 
maneira que ocorre um verdadeiro reaproveitamento das razões já expendidas nas hipóteses 
assemelhadas”.(MENKE, 2004, p.22). 
58 Leitão Marques assevera que “o superendividamento pode ser activo, se o devedor contribui activamente para 
se colocar em situação de impossibilidade de pagamento; ou passivo, quando circunstâncias não previsíveis 
(desemprego, precarização de emprego, divórcio, doença ou morte de um familiar, acidente etc.) afetam 
gravemente a capacidade de cumprimento” (apud, FILOMENO, 2005, p.102).  Entende-se que apenas o segundo 
é digno de proteção, asseverando-se que, na hipótese de superendividamento passivo, deve a concessionária 
apresentar algum tipo de saída, parcelamento ou prazo de carência, fruto do dever de cooperação, viabilizando a 
cobrança sem que isso implique em suspensão do fornecimento de energia elétrica. 
59 Há argumentos no sentido de que a hipossuficiência, por si só, não seria razão substancial suficiente para a 
continuidade do serviço público, devendo-se buscar um meio-termo entre a suspensão abrupta e a continuidade 
irresponsável do serviço de energia elétrica: “A mera hipossuficiência não pode ser justificativa para a imposição 
de obrigações ex novo ao concessionário com base no princípio do respeito da dignidade da pessoa humana, até 
porque, em um país como o Brasil, que tem grande parte da sua população composta por pessoas que podem ser 
consideradas como hipossuficientes, tal postura inviabilizaria qualquer forma racional de gestão de serviço 
público pela iniciativa privada.(...) Em um mandado de otimização, deve-se, em casos que envolvam pessoas 
miseráveis ou o Poder Público, buscar a maior conciliação possível entre os interesses em jogo, havendo uma 
série de soluções intermediárias (ex. maior prazo de aviso prévio da suspensão dos serviços, manutenção apenas 
de um mínimo de serviço, imposição de parcelamento da dívida, etc.) que podem, a depender do caso concreto, 
alcançar uma ponderação mais equilibrada que a simples admissão da inadimplência sem a suspensão do 
serviço’. (ARAGÃO, 2006, p.22-23). Concorda-se que as soluções intermediárias apresentadas devem ser 
utilizadas antes de qualquer medida que implique na interrupção do fornecimento de energia elétrica ao 
consumidor miserável. Porém, cabe salientar que, na hipótese de se afigurarem insuficientes, não legitimaria a 
concessionária ao corte do serviço essencial a quem, por hipossuficiência , não pudesse pagar a fatura.    
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A presença de circunstâncias fáticas específicas e excepcionais, cuja consideração 

é fruto de uma interpretação hierarquizada dos princípios constitucionais que impregnam de 

valores o ordenamento jurídico, como dignidade humana e igualdade material, possibilitariam 

a continuidade do serviço público essencial independentemente do pagamento da fatura e da 

presença do interesse da coletividade, afastando a regra autorizadora do corte (inc.II § 3º do 

art.6º da Lei 8.987/95). A referidas circunstâncias, denominar-se-á de “razões substanciais”. 

A presença de razões substanciais funcionaria como critério para racionalização 

da cláusula geral de tutela da dignidade humana nos casos de corte no fornecimento de 

energia elétrica, limitando sua elasticidade semântica (LUDWIG, 2005, p.129) e, por isso 

mesmo, possibilitando sua concretização no caso em litígio, haja vista que o critério, ao invés 

de restringir, amplia a aplicação do princípio, pois o torna mais eficaz (TEPEDINO e 

SCHREIBER, 2007, p.216), a medida que pode ser mensurado. 

 

3.4.2 Decisão que determinou o fornecimento de energia elétrica ao consumidor 
inadimplente apesar da ausência de razões substanciais 
 
 

A companhia energética do Maranhão interpôs Recurso em Mandado de 

Segurança perante o Superior Tribunal de Justiça contra decisão do Tribunal de Justiça 

daquele Estado que determinou a manutenção do serviço de energia elétrica em favor do 

recorrido. 

No acórdão proferido pela primeira turma do STJ, ficou acordado, por 

unanimidade, a continuidade do fornecimento independentemente do pagamento da tarifa. 

Fundamentou-se o decisum na interpretação dos arts. 22 e 42 do Código de Defesa do 

Consumidor, que promove a continuidade do serviço público essencial e proíbe cobrança 

vexatória, respectivamente. 
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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 se reconhecer como legítimo o 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, consistindo-se serviço 
público indispensável subordinado ao princípio da continuidade de sua prestação, 
pelo que se torna impossível a sua interrupção. 
4. Os arts. 22 e 42 do Código de Defesa do Consumidor, aplicam-se às 
concessionárias de serviço público. 
5. O corte de energia, como forma de compelir o usuário ao pagamento da tarifa ou 
multa, extrapola os limites da legalidade. 
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 vista a beneficiar a quem deles se utiliza. 
8. Recurso improvido. 
(RMS, nº 8915-MA, 1ª Turma. Rel. Min. José Delgado. v.u. j. 12.05.1998). 
 
 

Não obstante não refletir mais o posicionamento daquela Corte, a decisão merece 

críticas pelo afastamento da regra que permite o corte no fornecimento de energia elétrica a 

inadimplente (inc. II do § 3º do art. 6º da Lei 8.987/95). 

Da análise do julgado não se vislumbrou qualquer razão substancial que 

legitimasse a não aplicação da regra autorizadora do corte no serviço público essencial. O 

recorrido não apresentou qualquer fato não contemplado na legislação, mas que numa 

interpretação sob a perspectiva constitucional pudesse conduzir a uma decisão promovedora 

da dignidade do consumidor. Não apresentou nenhuma circunstância pessoal excepcional que 

pudesse, no caso concreto, conceder-lhe o direito à manutenção do serviço remunerado. 

A decisão, limitada à interpretação dos artigos 22 e 42 do CDC, deu prevalência a 

esses dispositivos em detrimento ao dispositivo autorizador do corte no fornecimento de 

energia elétrica, mantendo o fornecimento, mesmo reconhecendo a atitude ilícita do usuário 

em desviar referido bem.  
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Não havendo razões substanciais que afastem a regra autorizadora do corte, a 

decisão que determinar o fornecimento de energia elétrica sem pagamento das tarifas não 

será razoável. 

Por ausência de razões substanciais, nesse específico caso, a decisão da Corte 

Superior merece críticas.  

 

3.4.3 Decisão que legitimou a suspensão no fornecimento de energia elétrica ao 
consumidor inadimplente face à ausência de razões substanciais 
 

 
 
Rosilene Vieira da Silva interpôs Agravo Regimental no Superior Tribunal de 

Justiça contra decisão deste mesmo Tribunal proferida em Agravo de Instrumento, que 

legitimou a suspensão do fornecimento de energia elétrica procedida pela Light Serviços de 

eletricidade S/A, em razão do inadimplemento da recorrente. 

Em recente acórdão proferido pela primeira turma do STJ, ficou acordado, por 

unanimidade, que não se afigura possível a continuidade do fornecimento independentemente 

do pagamento da tarifa. Fundamentou-se o decisum nos limites que o princípio da 

continuidade do serviço público sofre pela regra que autoriza a suspensão do serviço por 

inadimplemento. 

 
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. 
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO. 
POSSIBILIDADE. USUÁRIO INADIMPLENTE EM RELAÇÃO A FATURAS 
ATUAIS. 
1. Da exegese da matéria inserta no artigo 6º, § 3º da lei 8.987/95, verifica-se a 
possibilidade de interrupção de serviços públicos essenciais em hipóteses em que há 
necessidade de se preservar a continuidade e a qualidade da prestação dos serviços à 
coletividade. 
2. A continuidade dos serviços públicos essenciais, assegurada pelo art. 22 do CDC, 
é limitada pelas disposições contidas na Lei 8.987/95, não havendo falar em ilicitude 
na interrupção do fornecimento de energia elétrica, nos casos de inadimplência do 
usuário. 
3. Agravo Regimental desprovido. 
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(AgRg no Ag nº 742.398-RJ, 1ª Turma. Rel. Min. Denise Arruda. v.u. j. 15.08.2006. 
DJ 14.09.2006). 
 
 

Nesse específico caso, com fundamento no artigo 42 do CDC, a agravante 

defendeu a tese da impossibilidade de interrupção do fornecimento de energia elétrica como 

forma de obrigar o usuário ao pagamento da tarifa.  

A exemplo do item 3.2 não foi apresentado para apreciação da Colenda Corte 

nenhum fato excepcional que levasse o intérprete a optar pela aplicação do princípio da 

dignidade humana, excluindo casuisticamente a regra que autoriza a suspensão do 

fornecimento do bem face ao inadimplemento. 

Não havendo razões substanciais que afastem a regra autorizadora do corte, a 

decisão que legitimar o corte no fornecimento de energia elétrica em razão de 

inadimplemento será razoável.  

Nesse específico caso, o STJ decidiu razoavelmente legitimar a interrupção do 

serviço público por falta de pagamento.  

Por ausência de razões substanciais a afastar a regra autorizadora do corte no 

fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplemento, o STJ foi razoável nas seguintes 

decisões: (EmbDiv. em RESP nº 576.242-MG. 1ª Seção. Rel. Min. Teori Albino Zavascki. 

v.u. j. 26.04.2006. DJ. 15.05.2006;  RESP nº 799.047-RS. 2ª Turma. Rel. Min. Castro Meira. 

v.u. j. 16.05.2006. DJ. 26.05.2006;  AgRg no Ag nº 768.854-RJ. 2ª Turma. Rel. Min. Castro 

Meira. v.u. j. 15.08.2006. DJ. 12.09.2006). 
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3.4.4 Decisões que legitimaram a suspensão no fornecimento de energia elétrica ao 
consumidor inadimplente apesar da presença de razões substanciais 
 
 

Nesse item serão analisados dois casos concretos em que houve a legitimação do 

corte no fornecimento de energia elétrica não obstante a presença de razões contrárias que 

deveriam ser apreciadas, a fim de se afastar a aplicação da regra infraconstitucional e adotar o 

princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. 

O primeiro caso se refere a Recurso Especial proposto por Sebastiana Rodrigues 

da Costa contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça daquele Estado que legitimou a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica procedida pela CEMIG – Companhia 

energética de Minas Gerais, em razão do inadimplemento das faturas pela recorrente. 

Em acórdão proferido pela primeira Seção do STJ , ficou decidido, por maioria, 

que não se afigura possível a continuidade do fornecimento de energia elétrica se o 

consumidor está inadimplente. A exemplo da decisão citada no item 3.3, a decisão tomou 

como fundamento a lei de concessão dos serviços públicos. 

ADMINISTRATIVO – ENERGIA ELÉTRICA – CORTE – FALTA DE 
PAGAMENTO. 
- É lícito à concessionária interromper o fornecimento de energia elétrica se, após 
aviso prévio, o consumidor de energia elétrica permanecer inadimplente no 
pagamento da respectiva conta (L.8987/95, art. 6º, § 3º, II). 
(RESP nº 363.943-MG. 1ª Seção. Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. v. maioria, 
j. 10/12/2003, DJ 01/03/2004). 
 
  

Ocorre que os fatos narrados nos autos apresentam nitidamente razões 

substanciais a permitir a aplicação direta do princípio da dignidade humana, afastando a 

incidência da regra autorizadora do corte no fornecimento de energia elétrica, por 

inconstitucionalidade circunstancial, particular. 
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No caso concreto, nos últimos 6 (seis) meses, a impetrante vinha passando por 

sérias dificuldades de ordem econômica e financeira, pois estava desempregada há vários 

meses e ainda cuidava da genitora paralítica, o que lhe impossibilitou de efetuar o pagamento 

das faturas, ressaltando que a dívida da impetrante correspondia a R$ 102,19 (cento e dois 

reais e dezenove centavos), referente a dois meses de atraso (Min. José Delgado, voto 

vencido), o que denota sua escassez de recursos.  

A não razoabilidade da decisão foi alertada pelo Min.Luiz Fux, também em voto 

vencido, cujo posicionamento guarda correspondência com o postulado acima mencionado. 

Não se pode fazer uma aplicação da legislação infraconstitucional sem passar pelos 
princípios constitucionais, dentre os quais sobressai o da dignidade da pessoa 
humana, que é um dos fundamentos da República e um dos primeiros que vem 
prestigiado na Constituição Federal. 
Não estamos tratando de uma empresa que precisa da energia para insumo, 
tampouco de pessoas jurídicas portentosas, mas de uma pessoa miserável e 
desempregada, de sorte que a ótica tem de ser outra. Como disse o Sr. Ministro 
Francisco Peçanha Martins noutra ocasião, temos que enunciar o direito aplicável ao 
caso concreto e não o direito em tese. Penso que tínhamos, em primeiro lugar, que 
distinguir entre o inadimplemento de uma pessoa jurídica portentosa e o de uma 
pessoa física que está vivendo no limite da sobrevivência biológica. 
(...) 
Com tais fundamentos, e também outros que seriam desnecessários alinhar, sou 
radicalmente contra o corte de energia de pessoa física em situação de 
miserabilidade e absolutamente favorável ao corte de pessoa jurídica portentosa, que 
pode pagar e protela a prestação da sua obrigação, aproveitando-se dos meios 
jurídicos cabíveis. 

 

O voto vencido efetivamente alertou para a necessidade de observância ao 

princípio da igualdade material, ao sugerir tratamento diferenciado a consumidores em 

situações diversas. 

De certo, quando se trata de suspensão do serviço por inadimplemento, não se 

deve tratar de forma isonômica grandes empresas consumidoras que se utilizam da energia 

elétrica como insumo para sua produção, com pequenos consumidores que dela se utiliza 

como destinatário final.  
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Portanto, ante a presença de razões substanciais para a manutenção do 

fornecimento de energia elétrica – no caso, a hipossuficiência - , com fundamento na 

dignidade da pessoa humana, a decisão que legitimou a suspensão do serviço promovido pela 

companhia elétrica não foi razoável. 

O segundo caso se refere a Apelação Cível interposta por Roberto de Oliveira 

perante o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul contra sentença que legitimou a suspensão 

do fornecimento de energia elétrica procedida pela RGE - Rio Grande Energia S/A, em razão 

do inadimplemento das faturas pelo apelante. 

Na narração dos fatos constantes do relatório, extrai-se que o corte de energia 

elétrica se deu por um ínfimo débito de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) referente a apenas 

uma fatura em atraso, no momento em que a esposa do apelante (pessoa idosa) se encontrava 

sozinha em casa, estando o apelante atualmente em mora em razão da defasagem da 

aposentadoria por invalidez somada a problemas financeiros enfrentados. 

Afora a idade dos apelantes e das dificuldades financeiras pelas quais estavam 

passando, caracterizadoras de razões substanciais, deve-se ter em conta que a suspensão do 

serviço essencial não se deve dar quando o valor devido é tão ínfimo, havendo, no caso, um 

flagrante desrespeito ao dever de lealdade, de boa-fé entre os contratantes (PINHEIRO, 2001, 

p.71). 

Conforme o princípio/cláusula geral de boa-fé objetiva (capítulo 1, item 2.2, 

supra), não deve o fornecedor causar grande sacrifício ou prejuízo ao consumidor, quando os 

benefícios auferidos por aquele sejam extremamente desproporcionais ao ônus suportado por 

este. Colhendo esses ensinamentos e aplicando-os ao caso concreto, percebe-se o quanto 

desproporcional seria o sacrifício imposto ao usuário quando do exercício do direito de 

suspensão pela concessionária, por falta tão insignificante (R$ 45,00 – quarenta e cinco reais), 
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sem consideração pela situação excepcional em que o consumidor se encontrava, numa típica 

atuação irrefletida do contratante mais forte em relação aos interesses do contratante mais 

fraco (MARQUES, 2000, p.89), rompendo com o dever de lealdade.  

Ocorre que a decisão monocrática foi proferida legitimando o procedimento de 

suspensão por parte da apelada.  

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. CORTE NO FORNECIMENTO DE 
ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLÊNCIA DO USUÁRIO. EXERCÍCIO 
REGULAR DO DIREITO. 
Não obstante o fornecimento de energia elétrica seja essencial, a continuidade de 
prestação do serviço é condicionada ao regular pagamento das tarifas, sob pena de 
supressão de recursos necessários para a proteção do serviço, agindo a 
concessionária no exercício regular do direito 
Interpretação do art 22 do CDC 
Precedentes do TJRGS  e STJ 
Apelação desprovida liminarmente. 
(Apel. Cível nº 70016957193. Rel. Carlos Eduardo Zietlow Duro. Decisão 
monocrática. j.25.09.2006). 

 

São plausíveis os argumentos expostos pelo Desembargador Relator para negar 

provimento liminar à apelação. Seus argumentos poderiam ser razoavelmente utilizados em 

outros casos que envolvessem suspensão de fornecimento de energia elétrica. Mas não nesse 

caso específico. 

Havendo razões substanciais que afastem a regra autorizadora do corte, a 

decisão que legitimar o corte no fornecimento de energia elétrica em razão de 

inadimplemento não será razoável. 

As razões substanciais são visíveis, como patente é a ofensa á boa-fé objetiva 

(princípio constitucional implícito) e à dignidade da pessoa humana. Portanto, nesses casos 

em particular, a decisão não foi razoável, merecendo pertinentes críticas.  
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3.4.5 Decisões que determinaram o fornecimento de energia elétrica ao consumidor 
inadimplente face à presença de razões substanciais 
 

 

Em razão do maior interesse que temos em apresentar razões substanciais que 

possibilitariam uma decisão pela continuidade do fornecimento de energia elétrica, mesmo 

que inadimplente o consumidor, serão analisados dois casos concretos em que houve a 

continuidade do fornecimento de energia elétrica ante a presença de razões substanciais 

apreciadas que justificaram a decisão com base no princípio da dignidade humana. 

O primeiro caso paradigmático se refere a Agravo de Instrumento interposto pela 

Companhia Estadual de Energia Elétrica-CEEE contra decisão proferida pelo juiz de 1ª 

instância que antecipou a tutela para que o agravante continuasse a fornecer energia elétrica 

ao agravado, mesmo diante do inadimplemento das faturas. 

Em acórdão proferido pela oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul ficou decidido que não se afigura possível o corte do fornecimento de energia 

elétrica se a continuidade do serviço é essencial à saúde do consumidor. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. TUTELA DE INTERESSES DE 
MENOR. ECA.  ENERGIA ELÉTRICA. CONTINUIDADE NA PRESTAÇÃO DO 
SERVIÇO. DIGNIDADE DA PESSOA. COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS DO 4º 
GRUPO CÍVEL.  
(...) 
Tratamento de saúde e continuidade do fornecimento de energia elétrica no caso 
concreto. 
O agravado é criança com 04 (quatro) anos de idade. É portador de 
Bronquiolite Obliterante (CID 10 J68.4) O tratamento da doença envolve o uso 
de oxigenioterapia domiciliar. A mãe do autor é pobre e não tem condições de 
arcar com os custos da energia elétrica do uso do aparelho.  
 
Tutela antecipada 
Estão presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada, sobretudo quando 
o corte da energia pode acarretar risco de morte à criança. 
Toda a situação fática, devidamente demonstrada por documentos, revela a prova 
inequívoca das alegações da doença, do tratamento necessário e da pobreza. E mais. 
A mãe do agravado requereu extrajudicialmente à agravante a instalação de medidor 
em separado para o aparelho de oxigênio, o que evidencia o interesse e preocupação 
em atender à saúde do filho e o compromisso com a concessionária-agravante. 
Contudo, a própria agravante traz o ofício em que responde à solicitação do 
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agravado, simplesmente negando a instalação requerida em razão de Resolução da 
ANEEL.  
Nesse contexto a manutenção na prestação dos serviços pela concessionária é 
medida que se impõe necessária. 
NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO. UNÂNIME. 
(Ag. nº 700113190087/2005. 8ª Câm. Cível. Rel. Des. Rui Portanova. v.u.. 
j.18.05.2006). (grifos nossos) 
 
 

A vida do agravado é uma razão substancial a ser considerada, afastando 

casuisticamente a incidência da regra autorizadora do corte de energia elétrica. Isso porque, 

no âmbito das relações de consumo, está inserido o “direito do consumidor de ter sua vida 

preservada. Trata-se, assim como os outros direitos da personalidade do consumidor, de 

direito irrenunciável”. (BOLSON, 2004, p.143).  

No caso a energia elétrica era indispensável á sobrevivência do agravado em razão 

do uso do aparelho concentrador de oxigênio. Segundo o voto do Relator, “a criança não pode 

abster-se de utilizar o aparelho sob pena de sofrer danos à sua saúde ou mesmo risco de vida”. 

Dar prevalência à relação patrimonial de consumo seria “o mesmo que entender que as 

relações contratuais existentes entre a empresa, o particular e o Estado, demandam maior 

importância que a questão referente à saúde e sobrevivência de CHRISTOFER. E isso é 

inconcebível”. 

Nesse voto se pode observar in concreto a atual tendência à repersonalização do 

sujeito, visto como ser humano carente de proteção jurídica, não mais representando um papel 

na relação contratual de consumo abstratamente considerada (cf. Cap.1 item 1,supra). 

Ante a presença de razões substanciais para a manutenção do fornecimento de 

energia elétrica, com fundamento na dignidade da pessoa humana, a decisão que negou 

provimento ao Agravo de Instrumento que buscava legitimar a suspensão do serviço foi 

razoável. 
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O segundo caso também se refere a Agravo de Instrumento interposto pela 

Companhia Estadual de Energia Elétrica-CEEE contra decisão proferida pelo juiz de 1ª 

instância que determinou liminarmente que o agravante continuasse a fornecer energia elétrica 

ao agravado, mesmo presente o inadimplemento. 

A diferença está no fundamento da decisão, onde se pode verificar a presença de 

uma razão substancial diversa da citada no acórdão anterior. Nesse, a proteção se dirige ao 

idoso. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE 
ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO VERIFICADO. 
HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA. IDOSO. DEVER DE MANUTENÇÃO DO 
SERVIÇO. 
O serviço de fornecimento de energia elétrica é de caráter público e sua continuidade 
pressupõe o correto adimplemento contratual, ou seja, o serviço colocado à 
disposição do administrado não é gratuito, sendo permitido o corte do fornecimento 
ante a ausência de pagamento.  
Todavia, tratando-se de usuário idoso e hipossuficiente e diante da possibilidade de 
cobrança do débito por meios judiciais e extrajudiciais, mantém-se o fornecimento 
de energia elétrica, pois o débito decorre dos escassos recursos financeiros do 
consumidor. 
O Estatuto do Idoso - Lei Federal nº 10.741/03 - confere especial proteção à pessoa 
com mais de sessenta anos devendo as ações do Poder Público assegurar, com 
prioridade, os direitos atinentes à dignidade da pessoa humana. 
NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
(Ag. nº 70014411466/2006. 3ª Câm. Cível. Rel. Des. Matilde Chabar Maia. v.u.. 
j.08.06.2006). 
 
 

A Relatora, não obstante entender que o corte no fornecimento de energia elétrica 

não é forma coercitiva de cobrança, mas se destina a impedir o incremento do débito (cf. 

Cap.2 item 1.2, supra), casuisticamente afastou a incidência da regra autorizadora do corte 

(inc.II, §3º do art. 6º da Lei 8.987/95), ao considerar circunstâncias fáticas relevantes e 

peculiares ao caso. Ressaltou em seu voto que a agravada era aposentada, idosa e pobre, 

 
 ...não sendo razoável a determinação de suspensão do fornecimento de energia 
elétrica quando o usuário deixa de pagar débito existente em virtude de sua situação 
de hipossuficiência.  
(...) 
“Ademais, trata-se de pessoa idosa - 77 anos, fl. 74 - a quem o Estatuto do Idoso - 
Lei Federal nº 10.741/03 - conferiu especial atenção, ao dar prioridade na efetivação 
do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, 
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ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência 
familiar e comunitária - art. 3º. 
Diante de tal previsão legal, não pode o Poder Judiciário mostrar-se insensível à 
condição especial da pessoa que, além de não ter recursos para quitação imediata de 
seu débito, apresenta idade avançada, a quem a Lei outorga especial proteção. 
 
 

Havendo razões substanciais que afastem a regra autorizadora do corte, a 

decisão que determinar o fornecimento de energia elétrica sem pagamento das tarifas será 

razoável. 

Nesses casos selecionados, o TJRS decidiu razoavelmente ao manter o 

fornecimento do serviço público mesmo sabedor da inadimplência do usuário, face ao 

comprometimento de bens de maior relevância, como a vida ou a dignidade dos 

consumidores. 

A mesma decisão poderá ser dada, mantendo-se o fornecimento de energia 

elétrica na hipótese de comprometimento da dignidade humana face à existência de 

circunstâncias fáticas como o risco à saúde física ou mental60, hipossuficiência, 

superendividamento, desemprego ou outras circunstâncias relevantes a serem analisadas caso 

a caso. 

Face à presença de razões substanciais a afastar a regra autorizadora do corte no 

fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplemento, houve razoabilidade nas 

seguintes decisões: usuário de unidade residencial com escassos recursos financeiros 

impossibilitado de pagar pequeno débito (STJ-RESP nº 625.119-RS. 2ª Turma. Rel. Min. 

Franciulli Netto. v.u. j. 17.06.2004. DJ. 18.10.2004); empregada doméstica pobre, 

                                                           
 
60 O direito à proteção da saúde do consumidor expresso no artigo 6º, I do Código de Defesa do Consumidor, 
implica no respeito, pelo fornecedor, à higidez física e mental do consumidor. “A leitura de tal direito da 
personalidade deve ser feita à luz do conceito moderno de saúde, pois o homam é um ser formado pela matéria e 
pelo espírito, tanto é assim que as possibilidades de violação da higidez mental do consumidor existem e são 
frequentes...” (BOLSON, 2004, p.145). Assim, é ilícita tanto a conduta comissiva quanto omissiva do 
fornecedor, tanto quando coloca à disposição no mercado produto ou serviço que possa provocar alteração de 
ordem física ou psíquica no consumidor, quanto quando deixa de fornecê-los, como no caso da energia elétrica.  
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desempregada e recém separada, disposta a pagar a conta em parcelamento condizente com 

suas condições, distinguindo o consumidor que não quer do que não pode pagar  (TJRS – 

APEL. CÍVEL nº 70011694569/2005. 2ª Câm. Cível. Rel. Des. Adão Sérgio do Nascimento 

Cassiano. v.u. j. 05.04.2006); costureira autônoma que reside com marido e filha 

desempregados disposta a parcelar o débito de acordo com os seus rendimentos (TJRS – 

APEL. CÍVEL nº 70012517082/2005. 2ª Câm. Cível. Rel. Des. Adão Sérgio do Nascimento 

Cassiano. v.maioria. j. 14.06.2006). 

A razão substancial, em alguns casos, pode ser vislumbrada na análise de apenas 

uma circunstância fática relevante, (e.g. risco de vida, saúde, etc.). Em outros casos, é preciso 

a conjunção de dois ou mais fatores (e.g. desemprego+ pobreza+ doença), para concretizar-se 

uma razão substancial para a continuidade do serviço público. 

 

3.5 POR UMA DECISÃO RAZOÁVEL QUANTO À SUSPENSÃO OU MANUTENÇÃO 
DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CONSUMIDOR INADIMPLENTE 

 

Ser razoável significa reconhecer a ausência ou limitação da razão quando se trata 

de se pôr radicalmente em certa atitude ou posicionamento, fechando-se para qualquer outra 

postura, por mais que se revele adequada àquele local ou circunstância. “É razoável o que seja 

conforme a razão, supondo equilíbrio, moderação e harmonia; o que não seja arbitrário ou 

caprichoso” (BARROSO, 2002, p.155). 

Quando se diz que alguém não está sendo razoável, quer-se dizer que a ele carece 

a virtude do relativismo, por não aceitar que o entendimento a respeito de determinado objeto 

ou a solução para determinado problema poderão variar a depender das circunstâncias fáticas 

que gravitam em torno deles. 

O termo razoabilidade, como correlato de razoável 
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implica uma conotação limitativa, a qual, em primeiro lugar, exclui a infalibilidade 
da razão; e em segundo lugar, inclui a consideração dos limites e das circunstâncias 
em que a razão vem a agir. Portanto “ser razoável” significa, em língua corrente, 
dar-se conta das circunstâncias e das limitações que elas comportam com a renúncia 
a uma atitude teorética, ou prática, de absolutismo (ABBGNANO, 1970, p.798). 
 
 

Em direito, a razoabilidade consistiria num postulado normativo que, otimizando 

o princípio da dignidade da pessoa humana e igualdade material, possibilitaria o afastamento 

circunstancial da regra autorizadora do corte de energia elétrica por inadimplemento do 

usuário em razão da inconstitucionalidade circunstancial da norma que, no caso concreto, 

seria produzida se fosse dada prevalência à regra em detrimento do princípio constitucional61.  

A utilização da razoabilidade como procedimento para solução dos conflitos 

intersubjetivos com a utilização de princípios como a dignidade humana resulta da “ausência 

de uma delimitação rigorosa das hipóteses normativas destes direitos” (LARENZ, 1997, 

p.575). Realmente, os princípios promovedores da dignidade humana não possuem uma 

delimitação rigorosa de suas hipóteses normativas, sob pena de converter-se em regra jurídica, 

cuja especificidade é característica intrínseca. 

A questão que envolve a interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão 

do inadimplemento do consumidor, não obstante a existência de respeitosos trabalhos 

doutrinários e decisões judiciais no mais das vezes coerentes, carece de uma análise mais 

detida, posto que a questão não deve ser resolvida com a apreciação do sistema jurídico em 

termos abstratos, tendo como único limite à suspensão do serviço o interesse da coletividade. 

Alguns posicionamentos a respeito do problema acabam por não enxergar o 

Direito como instrumento para a decisão de conflitos reais, onde inúmeros fatos relevantes 

devem ser levados em consideração para uma decisão dentro dos limites da razoabilidade.  

                                                           
61 cf. capítulo 1, item 3 e capítulo 3, item 2, supra.  
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Com isso não se pretende propor uma defesa incondicional do consumidor com 

fundamento na dignidade da pessoa humana, possibilitando-se, independentemente das 

circunstâncias fáticas que implicaram no inadimplemento, a manutenção no fornecimento de 

energia elétrica.  

Por outro lado, a interrupção do fornecimento de energia elétrica, em 

determinados casos, mesmo que diante do inadimplemento do consumidor e da ausência da 

agressão ao interesse da coletividade, afigura-se numa atitude injustificável, inescusável, 

avessa aos ditames constitucionais protetores do consumidor, não mais considerado como 

ente despersonificado, como apenas um dos pólos da relação contratual, porém e  sobretudo 

como ser humano detentor de dignidade. 

O jurista não deve se circunscrever a um posicionamento hermético, pró ou contra 

qualquer tese, porém, sempre ter em mente que o ordenamento jurídico, para cumprir seu 

papel deve, não raro, admitir como razoáveis posicionamentos diferentes, quiçá divergentes, a 

depender do caso concreto, mormente em se tratar de um caso difícil. Portanto, defender a 

possibilidade ou impossibilidade da interrupção do fornecimento de energia elétrica, seja com 

que fundamento for, sem se dispor a analisar detidamente as circunstâncias fáticas relevantes 

postas à apreciação, é posição por demais simplória.  

Pode-se argumentar que, em termos abstratos, a interrupção no fornecimento de 

energia elétrica por inadimplemento do consumidor, salvo interesse da coletividade, se afigura 

legal (art.6º, § 3º, II da lei de concessões de serviços públicos). Portanto, não se entende como 

aprioristicamente inconstitucional essa exceção ao princípio da continuidade do serviço 

público essencial. 

Vê-se como desarrazoada a exigência de manutenção da energia elétrica para 

consumidores inadimplentes sob o único fundamento de que o serviço essencial é contínuo 
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(art.22 do CDC) e de que o corte de energia elétrica é forma de cobrança constrangedora 

(art.42 do CDC).  

Além disso, discorda-se frontalmente da opção dada à concessionária pelos 

mesmos autores que defendem a manutenção incondicional do serviço: propor ação judicial 

para cobrança de contas atrasadas de consumidores que não honram com o pagamento da 

tarifa sem que haja uma razão substancial para o inadimplemento, aumentando os custos da 

concessionária, custo esses que ao final serão repassados ao consumidor adimplente, em razão 

do equilíbrio econômico-financeiro inserto nos contratos de concessão de serviços públicos.  

Portanto, a manutenção incondicional do serviço e a cobrança por via judicial das 

faturas atrasadas não é uma solução adequada, além de extremamente gravosa, posto que ao 

tempo em que a inadimplência cresce, aumenta-se o valor da tarifa, o que por sua vez opera 

maior inadimplência, numa equação desastrosa. O cientista do direito não deve defender uma 

tese, por mais justa que pareça ser, afastando-se da realidade na qual deseja que aquela tese 

seja aplicada. Poderá, com isso, se afastar da seara da ciência e ingressar no mundo da utopia, 

causando mais males que bem.      

A interpretação que avoque o princípio da dignidade humana para justificar uma 

decisão contrária à regra pré-estabelecida não só é possível, como por vezes é extremamente 

necessária para debelar iniqüidades. Porém, ao ser aplicado nas relações contratuais privadas, 

bilaterais e onerosas – como é o fornecimento de energia elétrica - deve fazê-lo com respeito à 

natureza desse instituto civilístico, igualmente fundamental ao desenvolvimento da sociedade, 

apenas excepcionalmente excluindo a possibilidade da utilização da exceção de contrato não 

cumprido, face à legítima exigência de contraprestação pelo serviço prestado. 

Se o princípio da dignidade da pessoa humana não fosse limitado em sua 

extensão, poder-se-ia chegar a se admitir interpretações que, no caso concreto, possibilitassem 
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ao consumidor a aquisição de alimentos ou remédios em supermercados e farmácias, ou a 

utilização dos transportes coletivos sem pagamento imediato, sob a justificativa de que o bem 

é essencial à dignidade humana, devendo a pessoa jurídica empresária propor a ação 

competente para a cobrança do débito.  

O Ministro Humberto Gomes de Barros, em voto vencedor negando provimento a 

recurso, afirmou que o fato das concessionárias prestarem serviços essenciais não significam 

que sejam gratuitos. “Ninguém se anima em afirmar que as grandes redes de supermercados e 

as farmácias – fornecedoras de alimentos e medicamentos – devem entregar gratuitamente 

suas mercadorias aos desempregados” (RESP nº 363.943-MG,  1ª Seção, Rel. Min. Humberto 

Gomes de Barros, v. maioria, j. 13.12.2003. DJ 01.03.2004). 

Não se quer defender com isso que o Poder Judiciário deva se omitir e sempre 

admitir como legítima a conduta afeta às concessionárias de energia elétrica, que 

indiscriminadamente interrompem o fornecimento de energia elétrica ao verificar o 

inadimplemento do consumidor. A consciência dos limites do Direito e de seu papel como 

agente transformador “não pode levar o jurista a se despir de toda e qualquer responsabilidade 

social” (NEGREIROS, 2002, p.471). 

Há casos que mesmo ausente o “interesse da coletividade”, possibilitam a 

manutenção do serviço de energia elétrica em favor do consumidor inadimplente, justificando 

a não aplicação da regra que prevê a interrupção do serviço. Porém, a cautela na análise das 

circunstâncias excepcionais nesses casos é imprescindível, pois a justiça ou injustiça da 

aplicação de uma regra infraconstitucional num caso concreto possui uma carga de 

subjetivismo acentuada, enfraquecendo a previsibilidade necessária das decisões judiciais. 

O problema da injustiça grave que decorre da incidência de uma regra é 
relativamente fácil de apreender, ainda que difícil de solucionar. Embora as regras 
tratem, em geral, de condutas, sem maiores considerações sobre o propósito para que 
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foram concebidas, essas condutas são indiretamente associadas, por evidente, a fins 
e a valores que buscam realizar. 
(...)  
as regras são ligadas a razões últimas que lhe deram origem, mas a discussão sobre 
elas está a priori bloqueada por uma espécie de trincheira. Essa trincheira pode ser 
descrita como a necessidade de segurança jurídica e de previsibilidade das relações 
no âmbito do Estado de Direito que levam o legislador exatamente a instituir 
determinada providência sob a forma de regra. Não é difícil perceber que o sistema 
seria muitas vezes mais inseguro se a cada incidência de uma regra se reabrisse o 
debate acerca de seus fins e de sua justiça ou injustiça e sua aplicação pudesse ser 
afastada.  
(...) 
Com efeito, se cada aplicador puder afastar uma regra porque a considera injusta no 
caso concreto, pouco valor terão as regras e o ofício do legislador. Por outro lado, 
será adequado sacrificar o indivíduo afetado pelo caso concreto no altar do 
aprimoramento das instituições político-jurídicas?. (BARCELLOS, 2005, p.207-
209). 

 

De fato, é preciso apreciar as razões que exigem a observância da regra que 

permite à concessionária a interrupção no fornecimento de energia elétrica por inadimplência 

do consumidor com as razões substanciais para sua não aplicação em específico caso 

concreto, com base em princípios de origem constitucional, como, por exemplo, a boa-fé 

objetiva, a função social do contrato e a proteção ao consumidor, analisados em conjunto e 

fundamentados na cláusula geral de tutela da dignidade da pessoa humana.  

É necessário, porém, que as razões substanciais para o não cumprimento da regra 

infraconstitucional possam superar a importância das razões que suportam o cumprimento 

incondicional da regra (ÁVILA, 2005, p.66), como p.ex. serviço oneroso, equilíbrio 

econômico-financeiro, ausência de interesse da coletividade, igualdade entre os 

consumidores. Caso contrário, a manutenção do serviço de energia elétrica ante o 

inadimplemento do consumidor não será possível. 

O problema – ou talvez a solução para uma interpretação carente de valorações – 

é que “a racionalidade do método não se realiza com a aderência a um método válido 

universalmente, seja para qual for a disciplina, mas, sim, com a idoneidade para resolver os 
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problemas que são próprios de cada disciplina, consentindo o diálogo”.(PERLINGIERI, 1997, 

p.66)  

Os casos que envolvem a interrupção do fornecimento de energia elétrica por 

inadimplemento do consumidor, levados à apreciação do judiciário se configuram, por vezes, 

como autênticos casos difíceis, visto que em alguns casos individuais surgem 

excepcionalidades onde a constitucionalidade da regra que permite o corte do fornecimento 

do serviço se torna questionável.  

Não se trata da análise da inconstitucionalidade do inciso II do § 3º do artigo 6º da 

lei 8.987/95, posto que implicaria na sua inconstitucionalidade em todos os casos que 

envolvessem interrupção do serviço de energia elétrica por inadimplemento. Seria uma 

contradição ao se que defendeu até então nessa dissertação. Em controle abstrato, não é 

inconstitucional referido enunciado normativo.  

Na verdade, o afastamento desta regra num determinado caso decorre de 

particularidades inerentes a esse mesmo caso que redirecionam o intérprete a princípios 

constitucionais cuja aplicabilidade é exigida, tais como a solidariedade social, a proteção do 

consumidor, a boa-fé e a função social do contrato, conjugados e fundamentados no princípio 

da dignidade da pessoa humana.  

Trata-se de uma inconstitucionalidade apenas circunstancial, em função da 

situação específica sujeito envolvido. Em casos como esse, uma regra constitucional teria 

aplicação inconstitucional em razão da iniqüidade que causaria naquele caso individual, sem 

que esta regra precise ser declarada formalmente inconstitucional. A doutrina e a 

jurisprudência alemãs qualificam essa determinação para que as condições pessoais e 

individuais dos sujeitos envolvidos sejam consideradas na decisão fundada no postulado da 

razoabilidade (ÁVILA, 1999, p. 173-174).  

 



 134

O problema é que é impossível identificar todos os casos em que princípios 

constitucionais promovedores do consumidor em sua dignidade possam ser violados com a 

interrupção no fornecimento de energia elétrica, mesmo que o consumidor não cumpra com 

sua contraprestação.  

Assim, a análise doutrinária dos enunciados normativos constitucionais e infra-

constitucionais que estabelecem uma conexão, sistemática e teleológica, com o princípio da 

dignidade da pessoa humana – bem como o estudo da jurisprudência – apenas serve de 

suporte, de norte para uma justificação racional da decisão in concreto. 

O conhecimento jurídico não tende a descobrir a verdade e a solução absoluta, além 
do mais empiricamente não verificável, mas aquela mais idônea às escolhas 
predeterminadas, expressas em regras convencionais que, no seu fluxo histórico, 
constituem o filtro da experiência geral em contínua verificação, em contato com os 
singulares fatos concretos. (PERLINGIERI, 1997, p.82).   

 

Portanto, a decisão judicial a respeito da interrupção do fornecimento de energia 

elétrica deverá considerar a efetiva influência dos princípios da dignidade da pessoa humana, 

proteção do consumidor, boa-fé objetiva e função social do contrato. Deverá, igualmente, 

analisar os princípios infra-constitucionais clássicos e contemporâneos do contrato, em sua 

complexa integração dialógica, bem como a presença ou não de circunstâncias fáticas que 

exijam o fornecimento do bem essencial em comento para, só depois, poder chegar a uma 

conclusão razoável – e ainda assim passível de crítica -  sobre a continuidade do fornecimento 

de energia elétrica, mesmo diante do inadimplemento do consumidor. 

Casos extremos não exigem medidas extremas, mas razoáveis. Uma razoabilidade 

vista em termos de equidade62, utilizada como diretriz que exige uma relação entre enunciado 

                                                           
 
62 “Equidade é a justiça do caso particular. É a solução judicial que sacrifica a dureza do Direito Positivo em 
favor das especiais circunstâncias de uma situação concreta. É o reconhecimento dos aspectos subjetivos de um 
caso, evitando que a aplicação fria e genérica da lei redunde numa injustiça” (AMARAL, 2006A, p.463). A 
aplicação do postulado normativo da razoabilidade como equidade, nos casos difíceis que envolvam o corte no 
fornecimento de energia elétrica por falta de pagamento, reflete a necessidade de resgate dos valores ínsitos ao 
ser humano para a seara jurídica. 
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normativo – princípios e regras – e as individualidades do caso concreto. Todavia, essa 

relação ultrapassa a mera lógica formal, a mera subsunção do fato ao enunciado jurídico. A 

razoabilidade pretende nortear o julgador no sentido de apresentar, sobretudo, “em quais 

hipóteses o caso individual, em virtude de suas especificidades, deixa de se enquadrar na 

norma geral” (ÁVILA, 2005, p. 103), servindo como valioso instrumento para a realização da 

justiça no caso concreto, temperando o formalismo positivista em busca da solução para a 

lide. (BARROSO, 2002, p.153-154). 

Dentro deste contexto, ressalta-se a imprescindibilidade da apreciação dos 

princípios constitucionais quando do julgamento de um hard case, bem como cientificar de 

que é tarefa complexa, porém possível, adotar um princípio ou uma regra na solução do caso 

concreto, sempre consciente da existência de uma relação de precedência condicionada às 

circunstâncias fáticas.  

A busca por uma sentença razoável para o caso concreto, não raro conduz a uma 

atividade criadora do órgão julgador, com base em certa discricionariedade, porém, não 

podendo jamais ultrapassar os limites da razoabilidade para ingressar na arbitrariedade.  

O juiz, ao ingressar em um plano hermenêutico para além da mera subsunção, 

vislumbra a complexidade de um sistema jurídico incompleto e conflitante, onde as soluções 

para um determinado caso concreto poderão variar. Há um resgate do pensamento 

problemático e o direito deixa de ser encarado como simples sistema de normas para ser 

considerado, sobretudo, como um sistema de procedimentos para a resolução de conflitos 

sociais (AMARAL, 2006, p.15). 

Mesmo que o único elemento considerado pela regra infraconstitucional seja a 

existência ou não do inadimplemento do consumidor para fins de interrupção do fornecimento 

de energia elétrica, não se pode conceber que o juiz fique impedido de apreciar em sua 
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decisão outros elementos fáticos relevantes extraídos de uma interpretação criativa dos 

princípios constitucionais promovedores do consumidor em sua dignidade. 

O intérprete terá que se guiar por critérios aceitáveis do ponto de vista racional, 

em sintonia com o senso normal de pessoas equilibradas e atento para a finalidade que 

presidiu a outorga da competência que lhe foi concedida.  

A racionalidade exigida para julgamentos dessa natureza não limita a razão aos 

parâmetros da lógica formal. Se assim fosse, impossível seria raciocinar sob princípios, posto 

que este raciocínio é, sobretudo, valorativo. A razão que possibilita a aplicação do princípio 

da dignidade humana num caso concreto “é concebida num sentido amplo, capaz de abranger, 

ao lado da demonstração, a argumentação e a justificação; isto é: o razoável.” (NEGREIROS, 

2002, p.68).  

Portanto, não serão razoáveis, as decisões incoerentes ou praticadas com 

desconsideração às situações e circunstâncias que seriam atendidas por quem tivesse atributos 

normais de prudência, sensatez e disposição para fazer justiça. 

O fato do ordenamento jurídico através dos princípios conferir ao julgador certa 

liberdade significa que lhe deferiu o encargo de adotar, ante a diversidade de situações 

enfrentadas, a providência mais adequada. Não significa que o juiz possa agir ao sabor 

exclusivo das suas pré-compreensões, humores ou paixões pessoais, excentricidades ou 

critérios personalíssimos -  apesar de se reconhecer a influência desses elementos63 - , e muito 

menos significa que está liberado para manipular o ordenamento jurídico de forma a sacar 

dele efeitos não pretendidos nem assumidos.  

                                                           
63 “Considerando que cada intérprete carrega sua própria bagagem de pré-compeensões, o cenário para 
proliferação de conflitos normativos encontra-se montado” (BARCELLOS, 2005, P.297). A respeito da pré-
compreensão consulte GADAMER. Hans-Georg. Verdade e método: traços fundamentais de uma hermenêutica 
filosófica. Trad.. Flávio Paulo Meurer. Rio de Janeiro:vozes, 1998, 2ª edição. 
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Não se pode aceitar que a interpretação das regras e princípios justifique decisões 

insensatas que o juiz queira tomar, avalizando posicionamentos desarrazoados. 

O juiz tem na lei seu ponto de partida inegável, todavia não há, para o julgamento 

do caso concreto, um ponto de chegada determinado. A decisão poderá variar a depender dos 

fatos relevantes à valorização do homem em sua dignidade. 

Mesmo diante da constante (inadimplemento do consumidor) há outras variáveis a 

serem consideradas, tantas quantas forem relevantes ao respeito à dignidade humana e aos 

princípios que lhe são correlatos. Porém, quando o julgador decidir a respeito da manutenção 

do fornecimento de energia elétrica com base na dignidade humana, afastando a regra que 

estipula a interrupção por inadimplemento, estará obrigando a fundamentar razoavelmente sua 

decisão, com ônus argumentativo maior.    

O que se quer afirmar é que sob a perspectiva civil-constitucional, a decisão que 

envolva o problema da interrupção do fornecimento de energia elétrica, deverá ser conduzida 

em termos de razoabilidade, sem que haja aprioristicamente uma verdade imutável num ou 

noutro sentido. O racional lógico-dedutivo, imprescindível ao positivismo jurídico, dá lugar a 

um “debate argumentativo, no qual as razões, pró e contra possam ser ouvidas, ponderadas e 

utilizadas como técnicas legítimas de convencimento” (NEGREIROS, 2002, p. 68). 

Cabe então, de forma precípua, ao julgador – naturalmente com a utilização de 

instrumentos fornecidos pela doutrina – a responsabilidade quanto à decisão de manter ou não 

o fornecimento de energia elétrica, não podendo fechar os olhos para o regresso da eticidade 

na seara jurídica.  

Os princípios constitucionais são passíveis de concretização imediata, sem rodeios 

ou subterfúgios. Se porventura os valores que lhe são inerentes não forem observados quando 

 



 138

da aplicação de uma regra infraconstitucional na solução de um caso concreto, fatalmente esta 

decisão carecerá de um conteúdo ético necessário para legitimá-la. 
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CONCLUSÕES  

 

As relações privadas não pertencem a um universo jurídico à parte, onde a regras 

e princípios constitucionais não possuem aplicação direta, como se não passassem de normas 

programáticas a interferir, no máximo, na produção legislativa. A constitucionalização do 

direito privado permite que os enunciados normativos constitucionais não mais careçam de 

legislação infraconstitucional para se concretizar nas relações contratuais. 

No conceito atual de contrato, os clássicos princípios inerentes ao liberalismo 

(liberdade contratual, obrigatoriedade e relatividade) não são mais absolutos, respeitados 

como dogmas, válidos em si mesmos. Sofrem limites por intermédio dos princípios sociais do 

contrato (boa-fé, equivalência material e função social do contrato), numa interpretação 

dialógica que permite a coordenação entre eles. 

A valoração das relações contratuais implica intensa e direta influência dos 

princípios constitucionais explícitos e implícitos nos contratos, todos fundados na dignidade 

da pessoa humana, princípio fundamental da República Federativa do Brasil. Referido 

princípio repersonaliza o sujeito da relação contratual, vislumbrando-o como ser concreto, no 

mais das vezes inferiorizado numa relação contratual e carente de proteção. 

Na perspectiva aberta à interpretação constitucional, regras e princípios 

compartilham o mesmo espaço, na medida em que para a solução do caso concreto, o juiz 

poderá utilizá-los concomitantemente, ou afastando a incidência de um em favor do outro, 

numa atividade criadora do direito, valorando os fatos jurídicos e raciocinando com eticidade, 

para além da mera lógica formal subsuntiva. 

A regra, ao prescrever comportamentos específicos em seu enunciado, acaba por 

privilegiar uma certa previsibilidade das decisões justificadas com fundamento nela. Já o 
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princípio, dotado que é de signos imprecisos e de um elevado grau de abstração – o que se 

afigura proposital – reduz o grau de previsibilidade quanto ao “ponto de chegada” da 

empreitada interpretativa, porém, em compensação, permite uma maior apreciação valorativa 

do seu enunciado para aplicá-lo ao caso concreto, valoração superior àquela exigida para 

aplicação de uma regra. Enquanto a regra se caracteriza por ser imediatamente descritiva e 

mediatamente finalista, o princípio é imediatamente finalista e mediatamente descritivo. 

Em casos de menor complexidade fática – os casos mais comuns – postula-se pela 

aplicação das regras para solucioná-los, haja vista o não comprometimento de valores mais 

significativos que àqueles cujo resguardo é pretendido pela regra.  

Na solução de casos difíceis (hard cases), as formulações simples e objetivas das 

regras poderão se mostrar insuficientes, e a insistência em utilizá-las para dar cabo ao litígio 

poderá conduzir a injustiças. Nesse momento, o juiz, como ser ético, deve afastar a aplicação 

da regra, buscando o fundamento de sua decisão nos princípios, únicos capazes – em razão da 

menor especificidade e maior grau de valoração – de produzir norma jurídica adequada. 

A escolha de um princípio ao invés de uma regra para a solução de um 

determinado conflito exige uma especial atenção às circunstâncias fáticas que deram origem 

ao litígio, mesmo que essas não estejam expressamente apontadas na legislação, para que o 

poder de valorar situações especiais não deságüe para arbitrariedades judiciais. Por isso, o 

ônus argumentativo para justificar a aplicação de um princípio em detrimento de regra 

específica é bem superior ao exigido para a aplicação da regra em detrimento do princípio. 

Dentro da perspectiva de aplicabilidade direta dos princípios constitucionais, a 

dignidade da pessoa humana e os demais princípios que lhe são correlatos (igualdade, 

solidariedade, justiça social, boa-fé, função social do contrato) poderão ser utilizados como 

fundamento para justificar decisão que determina a continuidade do serviço de energia 
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elétrica ao usuário inadimplente, face à essencialidade do bem fornecido, em casos dramáticos 

não albergados pela exceção infraconstitucional “interesse da coletividade”, e diante da 

impropriedade da utilização dos artigos 22 e 42 do Código de Defesa do Consumidor. 

A concretização do princípio da dignidade humana para solucionar casos 

concretos de suspensão de fornecimento por inadimplemento do consumidor requer, 

necessariamente, a presença de razões substanciais para a continuidade no fornecimento de 

energia elétrica mesmo sem o pagamento da tarifa e ausente o interesse da coletividade. 

Razões substanciais são situações fáticas excepcionais existentes no caso 

concreto, mas não contempladas pela legislação infraconstitucional, que serviriam como 

critério, como divisor de águas que possibilitaria uma decisão judicial pela continuidade do 

serviço público de energia elétrica, independentemente de pagamento da tarifa, haja vista que 

a suspensão importaria em ofensa direta ao núcleo essencial do princípio da dignidade 

humana. 

É razoável que, num determinado caso onde a suspensão não ofenda o interesse da 

coletividade, uma vez presente uma ou mais razões substanciais, se exija a não aplicação da 

regra autorizadora, mesmo que configurada a inadimplência, optando-se pela aplicação de 

princípios constitucionais que instituem razões contrárias às razões consideradas na regra 

inferior. 

Há flagrante ofensa ao princípio da igualdade material, quando a maior parte da 

doutrina e jurisprudência pátrias concede paridade de tratamento entre consumidores 

miseráveis, idosos ou crianças, doentes, desempregados, superendividados, hipossuficientes, 

realmente impossibilitados de pagar sua tarifa e outros tantos consumidores que, mesmo 

capazes de efetuar o pagamento do débito perante a concessionária, preferem se socorrer ao 
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Judiciário para pleitear a continuidade do fornecimento do serviço, com fundamento numa 

questionável ofensa aos princípios da continuidade e dignidade humana. 

A razoabilidade da decisão judicial quanto à legalidade ou ilegalidade do corte no 

fornecimento de energia elétrica guarda intrínseca relação com a presença ou ausência de 

situações excepcionais que impliquem em ofensa à dignidade da pessoa humana. 

Diante da perspectiva constitucional dada à relação contratual entre 

concessionária e usuário de energia elétrica e em consonância com os entendimentos 

esposados nesta dissertação, apresenta-se a pessoal contribuição para uma decisão em termos 

de razoabilidade, quando o problema enfrentado se refira à suspensão do fornecimento de 

energia elétrica por inadimplemento do consumidor. 

1) O princípio da continuidade do serviço público e a proibição de cobrança 

constrangedora, nos termos dos artigos 22 e 42 do Código de Defesa do Consumidor, não são 

adequados para justificar a continuidade do fornecimento de energia elétrica ao consumidor 

inadimplente.  

2) A regra autorizadora do corte por inadimplência (inc.II § 3º, art.6º da Lei 

8.987/95), poderá ser aplicada na solução do litígio, desde que ausente o interesse da 

coletividade e razões substanciais que exijam a continuidade com fundamento no princípio 

constitucional da pessoa humana. 

Como decorrência lógica do norte sugerido, conclui-se que: 

a) Não havendo razões substanciais que afastem a regra autorizadora do corte, a 

decisão que determinar o fornecimento de energia elétrica sem pagamento das tarifas não 

será razoável. 
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b) Não havendo razões substanciais que afastem a regra autorizadora do corte, a 

decisão que legitimar o corte no fornecimento de energia elétrica em razão de 

inadimplemento será razoável.  

c) Havendo razões substanciais que afastem a regra autorizadora do corte, a 

decisão que legitimar o corte no fornecimento de energia elétrica em razão de 

inadimplemento não será razoável. 

d) Havendo razões substanciais que afastem a regra autorizadora do corte, a 

decisão que determinar o fornecimento de energia elétrica sem pagamento das tarifas será 

razoável. 

Certamente haverá situações em que o juiz, mesmo após a utilização das sugestões 

acima mencionadas, terá espaço para avaliações puramente pessoais em sua decisão. A 

razoabilidade de uma decisão não é controlável a priori, mas apenas a posteriori, quando da 

apreciação por órgão superior. 

Se não se pode eliminar o elemento subjetivo, mormente quando se pretende a 

aplicação direta de princípios jurídicos, não significa que este mesmo subjetivismo não possa 

ser reduzido, controlando as eventuais arbitrariedades judiciais, haja vista que uma relativa 

previsibilidade das decisões judiciais é um elemento essencial do princípio do Estado de 

Direito e, tanto quanto seja possível, não deve ser desconsiderada. 

A apreciação de ofensa à dignidade humana é casuística, como também o é a 

razoabilidade da decisão judicial. Portanto, relacionar alguns casos de ilegalidade no corte do 

fornecimento de energia elétrica é útil para traçar parâmetros de razoabilidade, jamais 

pretendendo abarcar todas as situações em que a dignidade do consumidor fosse 

comprometida. 
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O que se pretendeu foi propor a análise do corte do fornecimento de energia 

elétrica por inadimplemento numa perspectiva constitucional, onde a interpretação do caso 

por princípios fundamentais deve necessariamente levar à apreciação de fatos relevantes não 

apreciadas pelo legislador infraconstitucional.  

Afinal, há casos de inadimplemento que merecem continuidade do serviço em 

consonância com os princípios constitucionais e infraconstitucionais fundados na dignidade 

humana. Por outro lado, há casos de inadimplemento que não carecem de proteção jurídica, 

haja vista a legalidade da medida por ausência de razões substanciais. 

A decisão a respeito da manutenção ou corte do fornecimento de energia elétrica 

não pode se limitar nem à análise exclusiva dos artigos 22 e 42 do CDC, nem à análise 

exclusiva do inc.II do § 3º do art. 6º da Lei de concessões de serviços públicos. A 

interpretação isolada do CDC levará à incondicional proibição da suspensão do serviço. A 

interpretação isolada da Lei de concessões implicará no corte do fornecimento de energia 

elétrica ao consumidor inadimplente, com a insuficiente ressalva do interesse da coletividade.  

Sem a apreciação casuística quanto à existência de razões substanciais, critério 

racional de concretização do princípio da dignidade da pessoa humana, tanto a decisão que 

mantém quanto a legitimadora do corte poderão carecer de razoabilidade. Nesses casos, a 

correção por tribunal superior se fará necessária.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 145 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. 1ª edição. São Paulo: Mestre Jou, 1970. 

 

ALEXY, Robert. Teoria da argumentação  jurídica. A teoria do discurso racional como 
teoria da justificação jurídica. Trad. Zilda Hutchinson Schild Silva. São Paulo: Landy Editora, 
2001.  

 

__________Teoria de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios 
Constitucionales, 1997 

 

__________Direitos fundamentais no estado constitucional democrático – para relação entre 
direitos do homem, direitos fundamentais, democracia e jurisdição constitucional. Trad. Luiz 
Afonso Heck. In: Revista de Direito Administrativo, vol. 217, Rio de Janeiro: Renovar 
jul/set, p. 55-66. 1999. 

 

__________Colisão de direitos fundamentais e realização de direitos fundamentais no estado 
democrático de direito. In: Revista de Direito Administrativo, vol. 217, Rio de Janeiro: 
Renovar jul/set, p. 66-77, 1999A. 

 

ALBUQUERQUE, Fabíola Santos. O instituto do adimplemento substancial e suas 
repercussões na teoria clássica da relação jurídica obrigacional. In: FARIAS, Cristiano 
Chaves de (org.). Leituras complementares de direito civil. O direito civil-constitucional 
em concreto. Salvador: JusPodivm, 2007. 

 

ALMEIDA, Gabriela Lopes de. Direito de recusa a tratamento transfusional em face de 
convicção religiosa como garantia constitucional. In: FARIAS, Cristiano Chaves de (org.). 
Leituras complementares de direito civil. O direito civil-constitucional em concreto. 
Salvador: JusPodivm, 2007. 

 

AMARAL, Antônio Carlos Cintra do. Distinção entre usuário de serviço público e 
consumidor, In, Revista de Direito Administrativo, vol. 225, Rio de Janeiro: Renovar 
jul/set, p. 217-219, 2001. 

 

AMARAL, Francisco. O código civil brasileiro e o problema metodológico de sua realização. 
Do paradigma da aplicação ao paradigma judicativo-decisório. In: TARTUCE, Flávio e 
CASTILHO, Ricardo (coord). Direito Civil. Direito patrimonial e direito existencial. São 
Paulo: Método, 2006. 

 

AMARAL, Luiz Otávio de. Teoria geral do direito. 2ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 
2006A. 

 



 146

ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na constituição portuguesa 
de 1976. Coimbra: Almedina, 1998. 

 

ARAGÃO, Alexandre Santos de. Serviços Públicos e direitos fundamentais. Disponível em: 
<http://www.abar.org.br/artigo_aragao.pdf. acesso em 15.10.2006. 

 

ASCENSÃO, José de Oliveira. O direito: introdução e teoria geral. 2ª edição brasileira. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2001. 

 

ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios. Da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 
4ª edição. São Paulo: Malheiros, 2005.  

 

________A distinção entre princípios e regras e a redefinição do dever de proporcionalidade 
In: Revista de Direito Administrativo, vol. 215, Rio de Janeiro: Renovar, jan/mar, p. 151-
179, 1999. 

 

BARCELLOS, Ana Paula de. Ponderação, racionalidade e atividade jurisdicional. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2005. 

 

________Alguns parâmetros normativos para a ponderação constitucional. In: BARROSO, 
Luis Roberto (org.). A nova interpretação constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. 

 

BARROSO, Luis Roberto. Temas de direito constitucional. 2ª edição. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2002. 

 

_______Fundamentos teóricos e filosóficos do novo direito constitucional brasileiro (pós-
modernidade, teoria crítica e pós-positivismo). In: BARROSO, Luis Roberto (org.). A nova 
interpretação constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. 

 

_______O começo da história. A nova interpretação constitucional e o papel dos princípios no 
direito brasileiro. In: BARROSO, Luis Roberto (org.). A nova interpretação constitucional. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2003B. 

 

BIERWAGEN, Mônica Yoshizato. Princípios e regras de interpretação dos contratos no 
novo código civil. 2ª edição. São Paulo: Saraiva, 2003. 

 

BOLSON, Simone Hegele. Direitos da personalidade do consumidor e a cláusula geral de 
tutela da dignidade da pessoa humana. In: Revista de Direito do Consumidor, nº 52. São 
Paulo: RT, out-dez, p. 130-163, 2004. 

 

 



 147

BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional, 6ª edição. São Paulo: Malheiros 
Editores, 1997. 

 

CAMARGO, Margarida Maria Lacombe. Hermenêutica e argumentação: Uma 
Contribuição ao Estudo do Direito. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. 

 

__________Eficácia constitucional: uma questão hermenêutica. . In: BOUCAULT, Carlos 
Eduardo de Abreu e RODRIGUES, José Rodrigo (org.). Hermenêutica plural. São Paulo: 
Martins Fontes, 2002. 

 

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6ª edição. Coimbra: Almedina, 
1993. 

 

CARVALHO, Kidare Gonçalves. Direito constitucional. Teoria do Estado e da constituição. 
Direito constitucional positivo. 12ª edição. Belo Horizonte: Del Rey, 2006. 

 

CHALMERS, A. F. O que é ciência, afinal?. São Paulo: Brasiliense, 2001. 

 

COELHO, Luiz Fernando. Teoria crítica do direito. 3ª Edição. Belo Horizonte: Del Rey, 
2003.  

 

CRISTÓVAM, José Sérgio da Silva. A resolução das colisões entre princípios 
constitucionais. Jus Navigandi, Teresina: a. 7, n. 62, fev. 2003. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=3682>. acesso em 15.05.2005. 

 

DELFINO, Lúcio. Reflexões acerca do art.1º do Código de Defesa do Consumidor. In: 
Revista de Direito do Consumidor, nº 48. São Paulo: RT, out-dez, p. 161-195, 2003. 

 

DENARI, Zelmo. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores do 
anteprojeto. GRINOVER, Ada pellegrini et.al, 8ª edição. Rio de Janeiro: Forense 
universitária, 2004. 

 

DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 

FACHIN, Luiz Edson. Estatuto jurídico do patrimônio mínimo. Rio de Janeiro: Renovar, 
2001. 

 

FILOMENO, José Geraldo Brito. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado 
pelos autores do anteprojeto. GRINOVER, Ada pellegrini et.al. 8ª edição. Rio de Janeiro: 
Forense universitária, 2004. 

 

 



 148

_______Manual de direitos do consumidor. 8ª edição. São Paulo: Atlas, 2005. 

 

FONSECA, João Bosco Leopoldino da. Direito econômico. 5ª edição. São Paulo: Forense, 
2004.  

 

GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. 8ª edição. São Paulo: Saraiva, 2003. 

 

GUERRA FILHO, Willis Santiago. Teoria da ciência jurídica. São Paulo: Saraiva, 2001. 

 

HECK, Luís Afonso. Direitos fundamentais e sua influência no direito civil. In: Revista de 
Direito do Consumidor, nº 29, São Paulo: RT, jan-mar, p.40-54, 1999. 

 

JUSTEN FILHO, Marçal. Teoria geral das concessões de serviço público. São Paulo: 
Dialética, 2003. 

 

KHOURI, Paulo Roberto Roque Antônio. Direito do consumidor: contratos, 
responsabilidade civil e defesa do consumidor em juízo. 3ª edição. São Paulo: Atlas, 2006. 

 

LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. 3ª edição. Tradução de José Lamego. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997. 

 

LAZZARINI, Álvaro. Serviços públicos nas relações de consumo. In: Revista de Direito 
Administrativo, vol. 215, Rio de Janeiro: Renovar, jan/mar, p. 143-150, 1999. 

 

LEAL. Larissa Maria de Moraes. A boa-fé nos contratos de adesão. Dissertação de 
mestrado. Curso de Pós-graduação em Direito da UFPE. Recife: 2000. 

 

LÔBO, Paulo Luiz Netto. Teoria Geral das Obrigações. São Paulo: Saraiva, 2005.  

 

________Constitucionalização do direito civil. Jus Navigandi, Teresina: a. 3, n. 33, jul. 
1999. Disponível em: <http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=507>. 1999. acesso em 
11.09.2004. 

 

_______ Princípios sociais dos contratos no CDC e no novo Código Civil . Jus Navigandi, 
Teresina: ano 6, n. 55, mar. 2002. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=2796>. Acesso em: 25 out. 2006. 

 

LUDWIG, Marcos de Campos. Usos e costumes no processo obrigacional: Fundamento e 
aplicação em face do novo código civil. São Paulo: Revista do Tribunais, 2005. 

 



 149

MAGALHÃES, Juliana Neuenschwander. Interpretando o direito como um paradoxo: 
observações sobre o giro hermenêutico da ciência jurídica. In: BOUCAULT, Carlos Eduardo 
de Abreu e RODRIGUES, José Rodrigo (org.). Hermenêutica plural. São Paulo: Martins 
Fontes, 2002. 

 

MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no código de defesa do consumidor: o novo regime 
das relações contratuais. 4ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. 

 

_______Comentários ao código de defesa do consumidor/ Cláudia Lima Marques, Antônio 
Herman V. Beijamin, Bruno Miragem. 2ª edição. São Paulo: RT, 2006.  

 

_______Proposta de uma teoria geral dos serviços com base no código de defesa do 
consumidor. A evolução das obrigações envolvendo serviços remunerados direta ou 
indiretamente. In: Revista de Direito do Consumidor nº 33. São Paulo: RT, jan-mar, p. 79-
122,  2000. 

 

_______Direitos básicos do consumidor na sociedade pós-moderna de serviços: o 
aparecimento de um sujeito novo e a realização de seus direitos, In: Revista de Direito do 
Consumidor, nº 35, São Paulo: RT, jul-set, p.1-96, 2000A. 

 

MARTINS, Plínio Lacerda. Corte de energia elétrica por falta de pagamento: prática abusiva 
– Código do consumidor. Jus Navigandi, Teresina, a. 5, n. 49, fev. 2001. Disponível em: 
<http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=711>. acesso em 15.05.2005. 

 

MATTOS, Mauro Roberto Gomes de. Da crise de energia elétrica e a proteção do consumidor 
dos serviços públicos privatizados In: Revista de Direito Administrativo, vol. 225, Rio de 
Janeiro: Renovar, jul/set, p. 143-168, 2001. 

 

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo. 21ª edição. São Paulo: Malheiros, 1999. 

 

MENEZES CORDEIRO, Antonio Manuel da Rocha. Da boa-fé no direito civil, Coimbra: 
Almedina, 1997. 

 

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 14ª edição. São 
Paulo: Malheiros, 2002. 

 

MENKE, Fabiano. A interpretação das cláusulas gerais: a subsunção e a concreção dos 
conceitos. In: Revista de Direito do Consumidor, nº 50. São Paulo: RT, abr-jun, p. 9-35, 
2004. 

 

 



 150

MIRAGEM, Bruno. A regulação do serviço público de energia elétrica e o direito do 
consumidor. In: Revista de Direito do Consumidor, nº 51. São Paulo: RT, jul-set, p. 68-100, 
2004. 

 

MIRANDA. Jorge. Manual de direito constitucional. Direitos fundamentais. Tomo IV. 3ª 
edição revista e actualizada. Coimbra: Coimbra editora, 2000. 

 

MORAES, Maria Celina Bodin de. Constituição e direito civil: tendências. In, Revista 
Direito, Estado e Sociedade, nº 15. Rio de Janeiro: PUC-Rio, Revista do Departamento de 
Direito, ago-dez. p.95-113, 1999. 

 

MOTA, Moacyr Parra. Interpretação constitucional sob princípios. Belo Horizonte: 
Mandamentos, 2003. 

 

MUKAI, Toshio. O princípio da continuidade do serviço público. Revista de Direito 
Administrativo 204, Rio de Janeiro: Renovar, abr-jun.p.103/109, 1996. 

 

__________. Concessões, permissões e privatizações de serviços públicos. 2ª edição. São 
Paulo: Saraiva, 1997. 

 

NALIN, Paulo. Do contrato: conceito pós-moderno. Em busca de sua formulação na 
perspectiva civil-constitucional. Curitiba: Juruá, 2003. 

 

NAMBA, Edison Tetsuzo. A suspensão do serviço público pela concessionária em 
decorrência do não-pagamento das contas pelo usuário. In: Revista de Direito do 
Consumidor, nº 36. São Paulo: RT, out-dez, p. 130-154, 2000. 

 

NAZAR, Nelson. Direito econômico. 1ª edição.São Paulo: Edipro, 2004. 

 

NEGREIROS, Teresa. Teoria dos Contratos: novos paradigmas. Rio de Janeiro: Renovar, 
2002. 

 

NOBRE JUNIOR, Edílson Pereira. O direito brasileiro e o princípio da dignidade da pessoa 
humana. In: Revista de Direito Administrativo, vol. 219, Rio de Janeiro: Renovar jan-mar, 
p. 237-251, 2000. 

 

NUNES, Luiz Antônio Rizzatto. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. São 
Paulo: Saraiva, 2000. 

 

 



 151

OLIVEIRA, Luciano. Não fale do código de hamurábi. A pesquisa sóciojurídica na pós-
graduação em direito, In : Anuário dos Cursos de Pós-graduação em Direito da UFPE, nº 
13, Recife: p.299-330, 2000. 

 

OLIVEIRA JUNIOR., José Alcebíades de.  Casos difíceis no pós-positivismo, In:  
BOUCAULT, Carlos E. de Abreu e RODRIGUES, José Rodrigo (org). Hermenêutica 
Plural. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 

 

PASQUALOTTO, Adalberto. Os serviços públicos no código de defesa do consumidor, In: 
Revista de Direito do Consumidor nº 1, São Paulo: RT, mar, p.130-148, 1992. 

 

PERLINGIERI, Pietro. Perfis de direito civil. Introdução ao direito civil constitucional. 
Trad. Maria Cristina de Cicco. 3ª edição. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. 

 

PINHEIRO, Cláudia Travi Pitta. A suspensão de serviço público em virtude do 
inadimplemento do usuário à luz dos princípios da boa-fé e da proporcionalidade, In: Revista 
de Direito do Consumidor nº 40. São Paulo: RT, out-dez, p.62-75, 2001. 

 

PINHEIRO, Rosalice Fidalgo. O abuso do direito e as relações contratuais. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2002. 

 

PINTO, Marcelo Outeiro. O consumidor irregular de energia elétrica. Jus Navigandi, 
Teresina, a. 10, n. 989, 17.03.2006. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8112>. acesso em 24.10.2006. 

 

POPP, Carlyle. Princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e a liberdade negocial 
– a proteção contratual no direito brasileiro. In: LOTUFO, Renan (coord). Direito Civil 
Constitucional, São Paulo: Max Limonad, 1999. 

 

POPPER, Karl. Lógica das ciências sociais. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1978. 

 

__________.A demarcação entre ciência e metafísica., In: CARRILHO, Manuel Maria. 
Epistemologia: Posições e críticas. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1991. 

 

REINALDO FILHO, Demócrito. Ações judiciais para impedir o corte do fornecimento de 
energia elétrica – Alguns apontamentos sobre sua natureza e a autoridade competente para 
julgá-las. Disponível na Internet: <http://www.mundojuridico.adv.br>. Acesso em 
24.10.2006. 

 

 



 152

RODRIGUES. José Rodrigo. Controlar a profusão de sentidos: a hermenêutica jurídica 
como negação do subjetivo. In: BOUCAULT, Carlos Eduardo de Abreu e RODRIGUES, José 
Rodrigo (org.). Hermenêutica plural. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 

 

ROTHENBURG, Walter Claudius. Direitos fundamentais e suas características. Revista de 
Direito Constitucional e internacional, nº 30. São Paulo: RT, jan-mar, p.146-158, 2000. 

 

SAMPAIO, Laerte Marrone de Castro. A alteração das circunstâncias e o Código do 
Consumidor. In: Revista de Direito do Consumidor, nº 48. São Paulo: RT, out-dez, p. 149-
160, 2003. 

 

SANTOS, Romualdo Batista dos. Princípios sociais contratuais: autonomia privada, função 
social e boa-fé objetiva. In: TARTUCE, Flávio e CASTILHO, Ricardo (coord). Direito Civil. 
Direito patrimonial e direito existencial. São Paulo: Método, 2006. 

 

SARLET. Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na 
Constituição Federal. Porto alegre: Livraria do advogado, 1998. 

 

SEGALLA, Alessandro. A suspensão no fornecimento de energia elétrica a usuário 
inadimplente e a da Constituição Federal. Jus Navigandi, Teresina, a. 5, n. 48, dez. 2000. 
Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=710>. acesso em 20.10.2006. 

 

SILVEIRA, João Henrique Vilela da. Código de defesa do consumidor: questões 
controvertidas 1ª ed. São Paulo: JM, 1997. 

 

SOUZA FLHO, Luciano Marinho de B.E. A balança que não tara: conjecturas acerca do corte 
de energia elétrica por falta de pagamento. Jus Navegandi, Teresina, a. 8, n. 309, mai. 2004. 
Disponível em: <http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=5216>. acesso em 
15.05.2005. 

 

STAMFORD, Artur. E por falar em teoria jurídica, onde anda a cientificidade do direito?. 
Disponível em http://www.mundojuridico.adv.br/. acesso em 15.05.2005. 

 

STEINMETZ, Wilson Antônio. A vinculação dos particulares a direitos fundamentais. 
São Paulo: Malheiros, 2004. 

 

TAVARES, André Ramos. Fronteiras da hermenêutica constitucional. São Paulo: Método, 
2006. 

 

TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. 2ª edição. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. 

 

http://www.mundojuridico.adv.br/


 153

__________. Problemas de direito civil-constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. 

 

__________ e SCHREIBER, Anderson. A boa-fé objetiva no código de defesa do consumidor 
e no novo código civil. In: FARIAS, Cristiano Chaves de (org.). Leituras complementares 
de direito civil. O direito civil-constitucional em concreto. Salvador: JusPodivm, 2007. 

 

THEODORO JÚNIOR, Humberto. O contrato e sua função social. 2ª edição. Rio de 
Janeiro: Forense, 2004. 

 

VARELLA, João de Matos Antunes. Das obrigações em geral. Vol I. 10ª Edição. Coimbra: 
Almedina, 2000. 

 

WIEACKER, Franz. História do direito privado moderno. 2ª edição. Tradução de A. M. 
Botelho Hespanha. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1967. 

 

ZINN, Rafael Wainstein. O contrato em perspectiva principiológica. Novos ‘paradigmas da 
teoria contratual. , In: ARONNE, Ricardo (org.). Estudos de direito civil-constitucional. 
Porto Alegre: Livraria do advogado, 2004. 

 

 


	DissertEmanuelBeckerPré-TextuaisRevisar.pdf
	 
	AGRADECIMENTOS 


