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RESUMO: A sociedade direta ou indiretamente utiliza-se dos serviços públicos. O 

Código de Defesa do Consumidor não é claro o suficiente sobre a regularização 

ao usuário de serviço público, confundido com a figura do consumidor. São 

figuras tratadas diferentemente pela lei e assim devem ser interpretadas, de forma 

distinta.  
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ABSTRACT:  The society direct or indirectly draws on the public services. The 

consumer protection code is not clear enough about the regularization of the 

public service user, confused with the figure of the consumer. These figures are 

differently treated for the law and thereby must be interpreted, in distinct ways. 
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INTRODUÇÃO:  

 

O código de defesa do consumidor foi publicado no dia 11 de setembro de 

1990, e regulamenta as relações de consumo, de forma abrangente. Isto porque 

inclui as responsabilizações na esfera civil, a esfera administrativa, e a esfera 

penal.  

De maneira em que se aumentam cada vez mais as relações de consumo, 

a lei procurou trazer proteção às partes desfavorecidas nestas relações entre 

consumidor e fornecedor. Dentre essas relações surgem os conflitos entres os 

prestadores de serviços públicos e os usuários de serviços públicos. 

Em seu art. 22, o CDC determina que os órgãos públicos e todos os entes 

por ele autorizados são obrigados a prestar serviços que sejam adequados, 

eficientes, seguros e caso não o faça poderá ser compelido judicialmente a 

reparar os danos que forem causados. 



O que acontece é a confusão entre os termos usuário de serviço público e 

consumidor, e a lei não é suficientemente transparente para distingui-los. Desta 

forma resta-se prejudicada a noção em relação ao alcance e aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor ao usuário de serviço público. A doutrina e a 

jurisprudência buscam solucionar esta obscuridade para resultar em melhor 

esclarecimento às resoluções destes conflitos. 

 

REFERENCIAIS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

As relações jurídicas de consumo são as relações estabelecidas entre 

consumidor e fornecedor de produto ou serviço. É o pressuposto lógico do 

negócio jurídico celebrado nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 

Toda relação jurídica de consumo terá em um dos polos a parte 

hipossuficiente, e do outro lado o fornecedor, que é mais favorecido tanto técnica 

quanto economicamente. 

A terceirização do trabalho é um evento relativamente novo no Brasil. 

Contudo, tem produzidos alterações significativas no mercado de trabalho e na 

ordem jurídica do país.  

Pode-se dessarte inferir que toda relação de consumo: a) envolve 

basicamente duas partes bem definidas: de um lado, o adquirente de um produto 

ou serviço (‘’consumidor’’), e de outro, o fornecedor ou vendedor de um produto 

ou serviço (‘’produtor/fornecedor’’); b) tal relação destina-se à satisfação de uma 

necessidade privada do consumidor; c) o consumidor, não dispondo, por si só, de 

controle sobre a produção de bens de consumo ou prestação de serviços que lhe 

são destinados, arrisca-se a submeter-se ao poder e condições dos produtores 

daqueles mesmos bens e serviços. 1 

Além dos elementos subjetivos – consumidor e fornecedor – ainda 

existem os elementos objetivos, sendo eles o negócio jurídico celebrado e o bem 

comercializado, que foi objeto desta relação. Este bem negociado poderá ser um 

produto ou um serviço. Tendo em vista que a lei consumerista define produto 

como sendo qualquer bem, é preciso verificar o conceito de bem trazido pelo 

                                                 
1 FILOMENO, José Geraldo Brito. Curso Fundamental de Direito do Consumidor. – 3ª ed. – São Paulo: 
Atlas, 2014, p. 28.  



Código Civil. Os produtos podem ser classificados em móveis ou imóveis, 

materiais ou imateriais, duráveis ou não duráveis. Os serviços são divididos entre 

os serviços de natureza bancária, securitária, etc. e os serviços públicos, foco do 

presente estudo. 

Com a lei 8.987 de 1995 foram dispostos sobre o regime de concessão e 

permissão da prestação de serviços públicos, além de dar outras providências, 

como requer o art. 175 da Constituição Federal Brasileira. 

Serviços públicos são os que a administração pública presta diretamente 

à comunidade, por reconhecer sua essencialidade e necessidade para a 

sobrevivência do grupo social e do próprio Estado. Por isso mesmo, tais serviços 

são considerados privativos do Poder Público, no sentido de que só a 

Administração Pública deve prestá-los, sem delegação a terceiros, mesmo porque 

geralmente existem atos de império e medidas compulsórias em relação aos 

administrados. Exemplos desses serviços são os de defesa nacional, os de 

polícia, os de preservação da saúde pública. 2 

A partir da regularização sobre os serviços públicos, surgem as pessoas 

que se utilizam destes serviços e sofrem danos. Estes são os usuários de 

serviços públicos, figura confundida com a figura de consumidor. 

A principal distinção, da qual derivam as demais, é a de que o usuário é 

credor em face do Estado, tendo o direito ao oferecimento de certas utilidades em 

seu favor ou, no mínimo, de uma prestação de contas sobre a impossibilidade de 

seu oferecimento. Esta é a contrapartida do reconhecimento de que o Estado tem 

o dever jurídico de tornar disponíveis essas mesmas utilidades, ao menos em um 

nível mínimo, e de explicar-se quanto à eventual impossibilidade de oferecimento 

de prestações mais amplas. Isto é o que se denomina aqui de direito à criação e à 

organização do serviço público. O consumidor, ao contrário, não tem esse direito 

em relação à atividade econômica privada, exatamente porque esta pressupõe 

livre iniciativa. ³ 

                                                 
2 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. – 23ª edição – São Paulo: Editora RT, 
1998, p. 286.  
³ PEREIRA, Cesar Guimarães. Usuário de Serviços Públicos: usuário, consumidores e os aspectos 
econômicos dos serviços públicos. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 56.  



É necessário ser criterioso para se distinguir os termos consumidor e 

usuário de serviço público, bem como para se verificar os limites da aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor ao usuário de serviço público.  

 

CONCLUSÃO  

 

Serão cada vez mais comuns os litígios entre usuário de serviço público e 

órgãos públicos, na medida em que a sociedade se desenvolve e precisa destes 

serviços, que deverão ser prestados de acordo com os princípios trazidos pela lei. 

Como no Código de Defesa do Consumidor não existe definição para 

usuário de serviço público, a doutrina e a jurisprudência se esforçam para 

conceituar adequadamente o termo. 

Basicamente, o consumidor é aquele que figurará na esfera privada, 

pressupõe hipossuficiência. O usuário de serviço público aquele que se utilizou da 

prestação de serviço por algum determinado órgão público. Diferem-se no sentido 

de que o consumidor não poderá exigir uma contraprestação do fornecedor que 

lhe causou dano. 

Conforme os princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse 

público, é determinado que o regime de Direito Administrativo prepondere sobre o 

Direito do Consumidor. Desta forma, é fundamental que se faça um levantamento 

juntamente com os princípios da alteração unilateral das condições da prestação 

do serviço, da vinculação ao edital no caso de licitação e da manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro para justificar a posição a ser adotada. 

Se o serviço prestado for uti singuili ou uti universi, a lei incidirá de forma 

distinta. A prescrição da lei poderá ser invocada somente no serviço prestado de 

maneira uti singuili, pois em relação aos serviços prestados de maneira uti 

universi o custeio se dará através de tributo, não se reconhecendo nele o conceito 

de ‘’remuneração’’ previsto no Código de Defesa do Consumidor. 
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