
 
 

1 

 

 

 

 

DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL DE ACESSO À ENERGIA ELÉTRICA 

(apontamentos iniciais sobre a perspectiva brasileira) 

 

FUNDAMENTAL RIGHT OF ACCESS TO SOCIAL POWER 

(preliminary notes on the Brazilian perspective) 

 

 

ROSA, Taís Hemann da.
1
 

 

RESUMO: Este estudo aborda aspectos doutrinários que conduzem ao entendimento do acesso à energia 

elétrica como direito fundamental social, tais como dignidade da pessoa humana, mínimo existencial e abertura 
constitucional a direitos não tipificados. A temática demonstra relevância dentro de um quadro de evolução das 

demandas sociais, de modo a aumentar o grau de exigência dos direitos mínimos para que se viva com 

dignidade. Desse modo, após a abordagem dos fundamentos para que se inclua o acesso à energia elétrica no rol 

dos direitos fundamentais sociais brasileiros, passa-se a análise sob uma perspectiva prática, por meio de 

jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça. Para, por fim, concluir pela existência de um direito 

fundamental social não tipificado, o acesso à energia elétrica, contudo, direito esse sem efetividade.  

  

Palavras-chave: acesso à energia elétrica; dignidade da pessoa humana; mínimo existencial; direitos 

fundamentais; jurisprudência. 

 

ABSTRACT: This study addressed doctrinal aspects that lead to the understanding of access to electricity as a 
fundamental social right, such as human dignity, existential minimum and an opening constitutional rights not 

typed. The theme demonstrates relevance within a framework of evolution of the social demands increasing the 

stringency of minimum rights for living with dignity. Thus, following the approach of the grounds to including 

the access to electricity in the list of fundamental social rights in Brazil, starts an analysis from a practical 

perspective, through jurisprudence of the Superior Court. To finally establish the existence of a fundamental 

social untyped, the access to electricity, however, right ineffective.  
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INTRODUÇÃO 

 

A temática do atual estudo, acesso à energia elétrica como direito fundamental, 

surge do questionamento de como seria, nos dias de hoje, se não se houvesse energia elétrica, 

como se faria para ler e estudar durante o período noturno, como se faria nos dias frios do 

inverso sulista. Dessa constatação prática da vida diária surgiu o problema de pesquisa que se 

buscou investigar: O acesso à energia elétrica pode constituir-se em direito fundamental 

social dada à conjuntura atual da sociedade brasileira? 

Sob essa perspectiva buscou-se angariar bases, mesmo que ainda preliminares, para 

responder a essa pergunta. Assim, esse estudo tem por objetivo delimitar as bases que 

conduzem ou não a inserção e avaliação do acesso à energia elétrica como um direito 

fundamental social. Dessa forma, primeiramente, por meio do capítulo intitulado 

Apontamentos Sobre Direitos Fundamentais, examina-se o surgimento dos direitos 

fundamentais, bem como delimitações que elucidem o conceito de direitos fundamentais e 

direitos fundamentais sociais. 

Já no segundo capítulo do estudo são definidas as bases que dão suporte a 

interpretação do acesso à energia elétrica como um direito fundamental social na perspectiva 

brasileira. O capítulo Fundamentos Para Inclusão do Acesso à Energia Elétrica no rol dos 

Direitos Fundamentais Sociais se divide em três subcapítulos. Em um primeiro momento 

aborda a chamada cláusula de abertura constitucional, a qual permite a inclusão de direitos 

não tipificados no rol dos direitos fundamentais da Constituição Federal de 1988. Após trata 

do princípio da dignidade da pessoa humana, essencial à discussão, pois é princípio fundante 

da ordem constitucional brasileira e vincula-se diretamente ao surgimento de novos direitos 

de acordo com as demandas sociais de cada época. E ao final, discorre sobre o que se 

denomina hoje de mínimo existencial e seu núcleo essencial. 

Por fim, passa-se a análise prática da aplicabilidade ou não das concepções firmadas. 

Por intermédio de investigação jurisprudencial busca-se formular qual é o tratamento dado 
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pelo Superior Tribunal de Justiça em casos que envolvem o corte no fornecimento de energia 

elétrica. 

Delimitou-se o estudo a análise de julgados do Superior Tribunal de Justiça, 

publicados a partir do ano de 2008. Utilizou-se o método de abordagem dedutivo, de modo a 

levantar premissas básicas (fundamentos) que conduzem a conclusão única (fundamento + 

empiria = conclusão), ou seja, fundamentos que conduzem a interpretação sobre a necessidade 

ou não de inclusão do acesso à energia elétrica (dado empírico) no rol dos direitos 

fundamentais. Como método de procedimento utilizou-se da pesquisa bibliográfica, para o fim 

de angariar fundamentos para o que se pretende enfrentar e análise jurisprudencial, ao passo 

em que se buscou aproximar o debate a realidade fática, bem como analisar qual o panorama 

atual sobre o tema. 

Por fim, destinou-se um espaço para a elaboração de considerações finais sobre o 

debate realizado, buscando-se compilar as principais ideias elucidadas que conduzem ao 

entendimento do acesso à energia elétrica como direito fundamental social, bem como sua 

situação de negligência diante das soluções apresentados pelo Superior Tribunal de Justiça. 

 

1 DELIMITANDO DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

Cabe agora direcionar o que, nesse estudo, serão compreendidos como direitos 

fundamentais, em sentido geral, de modo a entendê-los, em um primeiro momento, em sua 

compleição clássica, qual seja um rol de garantias individuais ou coletivas perante a atuação 

do Estado. 

Todavia, importante mencionar ser esta apenas uma direção para que se entenda de 

forma ampla no que se constituem os chamados direitos fundamentais e não um conceito 

propriamente dito, como uma definição estática e precisa. 

Pois, compartilha-se do entendimento de José Afonso da Silva, ao referir que “a 

ampliação e transformação dos diretos fundamentais do homem no envolver histórico 

dificulta definir-lhes um conceito sintético e preciso” (2012, p. 175). 
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É sob esse mesmo prisma que se posiciona Norberto Bobbio ao tratar do assunto, 

discorrendo que: “[...] os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos 

históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizadas por lutas em defesa de 

novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo gradual, não todos de uma vez 

por todas” (2004, p. 05) [grifou-se].    

Ainda sobre a historicidade dos direitos do homem, como denomina e esclarece 

Bobbio, o autor refere que: 

 

     A expressão „direitos do homem‟, que é certamente enfática – ainda que 

oportunamente enfática -, pode provocar equívocos, já que faz pensar na existência 
de direitos que pertencem a um homem abstrato e, como tal, subtraídos ao fluxo da 

história, a um homem essencial e eterno, de cuja contemplação derivaríamos o 

conhecimento infalível dos seus direitos e deveres. Sabemos hoje que também os 

direitos ditos humanos são o produto não da natureza, mas da civilização 

humana; enquanto direitos históricos, eles são mutáveis, ou seja, suscetíveis de 

transformações e de ampliação (2004, p.31-32) [grifou-se]. 

 

Desse modo, compartilha-se o entendimento do autor, que aponta a construção dos 

direitos fundamentais como uma evolução que decorre das demandas sociais de cada época. 

Assim, entende-se que na medida em que a própria civilização humana transforma-se os 

direitos fundamentais, ou como prefere o Norberto Bobbio, direitos do homem, também 

acabam por ampliarem-se e transformarem-se. 

Vale a ressalva, desde já, que é nesse contexto, de direitos que evoluem e 

transformam-se, que emerge o objeto de estudo do presente trabalho, qual seja, a 

possibilidade de inclusão da energia elétrica como um direito fundamental novo, englobado 

pelos chamados direitos sociais dos quais se tratará mais adiante.  

Para Canotilho (2003) os direitos fundamentais constituem-se como tais ao passo que 

são positivados na ordem vigente, ressaltando que “a positivação jurídico-constitucional não 

„dissolve‟ nem „consome‟ quer o momento de „jusnaturalização‟ quer as raízes 

fundamentantes dos direitos fundamentais (dignidade humana, fraternidade, igualdade, 

liberdade)” (CANOTILHO, 2003, p. 378). 
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Salienta-se que se entende absolutamente possível a utilização das duas perspectivas 

sobre os direitos fundamentais, de direitos surgidos historicamente e em constante evolução e 

direitos que surgem enquanto fundamentais quando positivados. Pois de forma complementar, 

compreende-se que após o surgimento histórico desses direitos (que constitui a 

fundamentalidade material), decorrente do viver e evoluir em sociedade, é com sua 

positivação que encontram a definição de fundamentais na perspectiva constitucional 

(fundamentalidade formal). 

Assim, aplicando-se de forma análoga o entendimento de Canotilho (2003) à 

perspectiva brasileira, a transformação de direitos (fundamentais em sua 

origem/materialidade) em direitos fundamentais dá-se na medida em que são inseridos no 

texto constitucional, pois apenas desse modo esses direitos possuem a positivação 

(fundamentalidade formal) que possibilita com que sua violação ou negligência possuam 

consequências jurídicas, deixando de serem, como denomina o autor, meras expectativas ou 

aspirações de direitos. 

 Para o autor 

 

a positivação dos direitos fundamentais significa a incorporação na ordem jurídica 

positiva dos direitos considerados „naturais‟ e „inalienáveis‟ do indivíduo. Não basta 

uma qualquer positivação. É necessário assinalar-lhes a dimensão de Fundamental 

Rights colocados no lugar cimeiro das fontes do direito: as normas constitucionais... 

(CANOTILHO, 2003, p. 377-378) [grifos do autor].   

 

Nesse contexto, indispensável à discussão trazida por Canotilho (2003) no que se 

refere à fundamentalidade formal e material das normas de direitos fundamentais. Sobre o 

assunto o autor aponta que a fundamentalidade formal, em linhas gerais, está diretamente 

vinculada a inserção das normas de direitos fundamentais no contexto constitucional. Por 

outro lado, a fundamentalidade material, que conforme o autor, em um primeiro momento 

pode parecer desnecessária, haja vista a preexistência da fundamentalidade formal, é essencial 

para: 
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     [...] (1) a abertura da constituição a outros direitos, também fundamentais, 

mas não constitucionalizados, isto é, direitos materialmente, mas não formalmente 

fundamentais [...]; (2) a aplicação a estes direitos só materialmente constitucionais 

de alguns aspectos de regime jurídico inerente à fundamentalidade formal; (3) a 

abertura a novos direitos fundamentais (MIRANDA apud CANOTILHO, 2003, p. 

379) [grifou-se]. 

 

Apesar de Canotilho defender a importância da positivação dos direitos fundamentais 

para sua efetivação, é exatamente a possibilidade de abertura da Constituição para outros 

direitos fundamentais não constitucionalizados que trouxe a discussão da importância da 

fundamentalidade material dos direitos fundamentais. Pois, é esse contexto que possibilita 

falar em abertura material da Constituição a direitos fundamentais não tipificados, ou seja, 

possibilita-se a discussão sobre a chamada clausula de abertura constitucional e a não 

tipificação dos direitos fundamentais. 

Pois, é esse contexto que possibilita falar em abertura material da Constituição a 

direitos fundamentais não tipificados, ou seja, possibilita-se a discussão sobre a chamada 

clausula de abertura constitucional e a não tipificação dos direitos fundamentais. 

Assim, a exposição, mesmo que em linhas breves, sobre a fundamentalidade material 

dos direitos fundamentais demonstra-se de crucial importância para que se discuta em um 

momento futuro a possibilidade de inclusão de novos direitos fundamentais no âmbito 

constitucional, como é o caso em discussão neste estudo do acesso à energia elétrica, por meio 

da cláusula aberta e com fundamento na não tipificação dos direitos fundamentais, assunto 

que se tratará em momento oportuno. 

Tecidas observações sobre a fundamentalidade dos direitos fundamentais pode-se, 

por fim, deixar emergir agora a definição de direitos fundamentais trazida por Ingo Sarlet, a 

qual corrobora com o posicionamento que se adota aqui em relação a esses direitos. O autor 

aponta serem os direitos fundamentais: 

 

[...] todas aquelas posições jurídicas concernentes às pessoas, que, do ponto de 

vista do direito constitucional positivo, foram, por seu conteúdo e importância 
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(fundamentalidade em sentido material), integradas ao texto da Constituição e, 

portanto, retiradas da esfera de disponibilidade dos poderes constituídos 

(fundamentalidade em sentido formal), bem como as que, por seu conteúdo e 
significado, possam lhes ser equiparados, agregando-se à Constituição material, 

tendo, ou não, assento na Constituição formal [...] (SARLET, 2009, p. 77) [grifou-

se]. 

 

Expostas as bases que conduzem o entendimento do presente estudo sobre os direitos 

fundamentais, lato sensu, quais sejam: a concepção de direitos fundamentais de forma geral, 

como garantias individuais ou coletivas frente ao Estado; a origem desses direitos, como 

direitos historicamente construídos e mutáveis de acordo com a evolução de sociedade; a 

importância da positivação ou do reconhecimento de tais direitos para sua efetivação; e, por 

fim, a natureza formal e material dos mesmos, passa-se agora análise da construção dos 

direitos fundamentais em direitos fundamentais sociais. 

 

2 DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS 

 

Decorrente da já citada evolução dos direitos fundamentais no transcurso da história 

da humanidade, surgem dentre os direitos fundamentais direitos que se apresentam com certa 

especificidade, ou seja, emergem as subdivisões dos direitos fundamentais em gerações
2
 de 

direitos. 

Esse tópico irá dedicar-se ao estudo dos direitos fundamentais sociais, que como já 

narrado anteriormente pertence aos chamados direitos de segunda geração, ou seja, aqueles 

surgidos com o fracasso do Estado Liberal e advento do Estado Social, e englobam direitos 

econômicos, sociais e culturais, ou seja, são direitos que visam proporcionar o bem comum 

entre os cidadãos por meio da intervenção efetiva do Estado. 

Nesse sentido, Bonavides dispõe que 

 

os direitos fundamentais não mudaram, mas se enriqueceram de uma dimensão nova 
e adicional com a introdução dos direitos sociais básicos. A igualdade não revogou a 
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liberdade, mas a liberdade sem a igualdade é um valor vulnerável. Em última 

análise, o que aconteceu foi a passagem da liberdade jurídica para a liberdade real, 

do mesmo modo que a igualdade abstrata se intenta para passar para a igualdade 
fática (1998, p. 343). 

 

Concordando com a interpretação de Bonavides, entende-se que a incorporação de 

novos direitos aos direitos fundamentais, não excluem os anteriores, mas os complementam 

de forma a garantir a própria efetividade dos direitos anteriores. Ou seja, não apenas 

expressam os novos padrões sociais com suas novas demandas, mas surgem de forma a 

auxiliar na promoção da igualdade real, emergem como auxiliares a materialização dos 

“velhos” direitos fundamentais. 

A esse passo, pode-se compreender que 

 

a importância funcional dos direitos sociais básicos, assinalada já por inumeráveis 
juristas do Estado social, consiste pois em realizar a igualdade na Sociedade; 

„igualdade niveladora‟, volvida para situações humanas concretas, operada na 

esfera fática propriamente dita e não em regiões abstratas ou formais de Direito 

(BONAVIDES, 1998, p. 343) [grifou-se]. 

 

Sobre a mutabilidade dos direitos sociais, de forma muito perspicaz já lecionava 

Norberto Bobbio que os mesmos se encontram em contínuo movimento, de modo que as 

demandas de proteção social que nasceram com a revolução industrial, com o rápido 

desenvolvimento técnico e econômico possivelmente surjam novas demandas, que hoje ainda 

não somos capazes de prever (2004). 

Apesar da lição de Norberto Bobbio ter sido formulada a pelo menos 45 anos, para 

um Simpósio promovido pelo Institut Internacional de Philosophie sobre o “Fundamento dos 

Direitos do Homem” no ano de 1968. A expressão “novas demandas, que hoje ainda não 

somos capazes de prever”, utilizada àquela época continua aplicável, pois a evolução social 

continua a conduzir a novas demandas que não se podem prever.  

Dessa forma, compartilha-se, ainda hoje, do entendimento do autor sobre os direitos 

fundamentais sociais (inseridos na chamada segunda geração de direitos), pois se compreende 

a mutabilidade desses direitos em virtude das constantes inovações da vida em sociedade que 
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acaba por promover novas demandas (novos direitos sociais) para que se assegure a igualdade 

material entre os cidadãos, bem como a própria dignidade humana, conforme se discorrerá no 

próximo tópico. 

Adentrando na ótica da sociedade brasileira, sob a perspectiva de Paulo Bonavides 

temos que: 

 

     O Estado social no Brasil ai está para produzir as condições e os pressupostos 

reais e fáticos indispensáveis ao exercício dos direitos fundamentais. Não há para 

tanto outro caminho senão reconhecer o estado atual de dependência do individuo 

em relação as prestações do Estado e fazer com que este último cumpra a tarefa 

igualitária e distributivista, sem a qual não haverá democracia nem liberdade (1998, 

p. 343). 

 

É nesse contexto de Estado Democrático de Direito brasileiro, que engloba a 

perspectiva de Estado social, conforme bem dispõe o preâmbulo da carta magna: 

  

     Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional 

Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o 

exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-

estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma 

sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e 

comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das 

controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO 

DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL (BRASIL, Constituição, 1988). 

 

Não é diferente a interpretação de Karine da Silva Cordeiro ao discorrer que: 

 

     No que toca aos direitos sociais, a afirmação de que o Brasil é um Estado 

Democrático e Social de Direito, hoje, é lugar comum, dispensando maiores 
comentários. Essa conclusão não decorre apenas do preâmbulo da Constituição, no 

qual se proclamou a instituição um Estado democrático [...]. O constituinte brasileiro 

foi além e optou, expressamente, pelo entrincheiramento constitucional de um 

extenso rol de direitos sociais, na sua dupla dimensão – defesa e prestacional -, 

reconhecendo sua jusfundamentalidade com status idêntico ao dos direitos de 

primeira geração e mesmo regime jurídico, com todas as consequência daí advindas 

designadamente a qualidade de direito subjetivo, a eficácia imediata e a condição de 

cláusula pétrea [...] (2012, p. 48-49) [grifos do autor].    
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Dessa forma, discorrido sobre o que são direitos fundamentais sociais, no sentido de 

que são direitos que se especificam, sendo inseridos nos chamados direito de segunda 

geração, emergindo com a evolução da vida em sociedade e com o aprimoramento das 

demandas sociais, bem como importantes para que se assegure o exercício da igualdade 

material entre os cidadãos, ou seja, o bem comum. 

E, por outro lado, demonstrada a importância dada pelo constituinte brasileiro a esses 

direitos, passa-se agora a análise da situação dos direitos fundamentais sociais, que ainda não 

encontram tipificação no texto constitucional. Em outras palavras, passa-se a discussão da 

abertura constitucional brasileira a novos direitos fundamentais e o princípio da não 

tipicidade desses direitos, conceitos chave para o debata sobre a possibilidade de se 

considerar o acesso à energia elétrica como um direito fundamental social.  

 

3 FUNDAMENTOS PARA INCLUSÃO DO ACESSO À ENERGIA ELÉTRICA NO 

ROL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS 

 

3.1 Cláusula aberta dos direitos fundamentais 

  

Como definição inicial se pode apontar a cláusula de abertura constitucional como 

um instituto que permite a inclusão de diretos fundamentais não tipificados ao rol de direitos a 

serem tutelados pela Constituição de um Estado. 

Desse modo, tal instituto, permite que direitos fundamentais (em sua acepção 

material, conforme já discutido anteriormente) tenham o tratamento/tutela adequada por parte 

do Estado, mesma tutela prestada aos direitos fundamentais já positivados, mesmo quando 

não estiverem expressos no texto constitucional. 

Assim, no contexto normativo brasileiro, a Constituição Federal admite considerar 

como direitos fundamentais determinadas situações jurídicas não previstas na Constituição, os 

chamados de direitos fundamentais não enumerados (PES, 2010), tal possibilidade emerge 

por meio do artigo 5º, § 2º da Constituição Federal de 1988, que dispõe no seguinte sentido: 
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     Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 

decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte 

(CONSTITUIÇÃO, 1988) [grifou-se]. 

 

A esse passo, com a adoção da “cláusula aberta”, também denominada de “princípio 

da não tipicidade dos direitos fundamentais”, passam a ser também considerados direitos 

fundamentais aqueles que decorrem do regime democrático, dos princípios adotados pela 

Constituição Brasileira e dos tratados de direitos humanos, bastando que estejam consagrados 

em leis ou regras (inclusive de costume) nacionais ou internacionais reconhecidas pelo Estado 

brasileiro (PES, 2010).  

Nesse viés, a Constituição Brasileira admite outros direitos além daqueles nela 

expressamente previstos. “Esses direitos não são aqueles que as normas formalmente 

constitucionais enunciam e, sim, aqueles que são ou podem ser também direitos provenientes 

de outras fontes, na perspectiva mais ampla da Constituição material” (CUNHA JUNIOR 

apud PES, 2008, p 617).  

Assim, o §2º do artigo 5º da Constituição Federal deixa claro que a enumeração dos 

direitos fundamentais é aberta, meramente exemplificativa, podendo ser complementada a 

qualquer momento por outros direitos, por meio de outras fontes.  

Cabe referir que 

 

     [a] origem dessa cláusula, incluída desde a primeira Constituição Republicana, 

tem como referencial histórico a Constituição dos Estados Unidos da América, que 

ao receber o aditamento IX (9ª Emenda Constitucional),em 1791, fixou que a 
enumeração de certos direitos na Constituição não deve ser interpretada como 

denegação ou diminuição de outros direitos reservados ao povo (PES, 2010).  

 

Ainda de acordo com os estudos de João Hélio Ferreira Pes sobre o tema 

 

     [a] presença da cláusula de “abertura material” nas Constituições Brasileiras até 

recentemente foi pouco observada, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência [e] 

sua concretude, ou observância prática, muito deixou a desejar porque sempre 
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predominou o entendimento de que os direitos fundamentais o são, enquanto tais, na 

medida em que encontram reconhecimento nas Constituições formais (2010, p. 52). 

 

Mais uma vez emerge a já discutida importância da natureza material dos direitos 

fundamentais, pois, a “doutrina brasileira, refratária à natureza material dos direitos 

fundamentais, bem reflete a jurisprudência nacional, que sempre entendeu que os direitos 

fundamentais são apenas aqueles incorporados ao texto de uma Constituição escrita” 

(CUNHA JUNIOR apud PES, 2009, 52). 

Assim, é por meio da cláusula aberta que podemos justificar a caracterização de 

direito fundamental ao acesso à energia elétrica, que seria decorrente tanto dos princípios do 

direito brasileiro (princípio da dignidade da pessoa humana, em especial), quanto do regime 

de Estado social democrático, adotado pelo legislador constituinte. 

De tal forma, a partir da cláusula de abertura dos direitos fundamentais, é possível 

inferir a força normativa que devem conter os direitos fundamentais em sua base material, 

mesmo que não positivados (fundamentalidade formal). Assim, a base principiológica e o 

regime adotado pelo Estado brasileiro conduzem ao entendimento de que seja o acesso à 

energia elétrica um direito fundamental. 

Os motivos que vinculam o bem “energia elétrica” a composição de direitos sociais 

básicos serão analisados a seguir, na perspectiva do princípio da dignidade da pessoa humana 

e sua composição, com especial atenção ao chamado mínimo existencial.  

 

3.2 Princípio da dignidade de pessoa humana 

  

Em um primeiro momento vale ressaltar que buscar conceituar o princípio da 

dignidade da pessoa humana não é objetivo deste tópico, pois tarefa complexa, a ponto de 

autores profundamente conhecedores das teorias que fundamentam a utilização desse 

princípio como norma jurídica fundamental efetuarem ressalvas nesse tocante. 

Mesmo o estudioso no assunto Ingo Wolfgang Sarlet adverte que não há como negar 

que uma conceituação clara do que efetivamente seja o princípio da dignidade da pessoa 
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humana “se revela no mínimo difícil de ser obtida, isto sem falar na questionável (e 

questionada) viabilidade de se alcançar algum conceito satisfatório do que, afinal de contas, é 

e significa a dignidade da pessoa humana hoje” (2007, p.40).  

Contudo, apesar das dificuldades existentes quanto à conceituação desse princípio, 

várias são as implicações da inclusão do mesmo como um dos pilares da Constituição Federal 

brasileira e como um verdadeiro princípio basilar do ordenamento jurídico pátrio. 

Dentre essas implicações pode-se apontar, como uma das principais, a possibilidade 

de inclusão de direitos (fundamentais em sua acepção material) no rol dos direitos 

fundamentais constitucionalmente tutelados – por meio da já discutida cláusula de abertura 

constitucional-, bem como a necessidade de se discriminar o que deve ser considerado como 

imprescindível para viver com dignidade (composição do mínimo existencial que se abordará 

no próximo tópico). 

Nesse contexto, este estudo dedica-se aqui ao estudo da composição e da vinculação 

deste princípio com o texto constitucional pátrio. De tal sorte, Jorge Miranda ensina que a 

unidade valorativa do sistema constitucional (tanto do Português como do Brasileiro) 

“repousa na dignidade da pessoa humana [...], ou seja, na concepção que faz da pessoa 

fundamento e fim da sociedade e do Estado” (MIRANDA, 2000, p.180) [grifou-se].  

Na seara do direito brasileiro, desde o preâmbulo do texto constitucional o legislador 

constituinte deixou claro o comprometimento do Estado Democrático de Direito com tal 

princípio. 

O legislador constituinte, ao certificar o comprometimento do Estado Democrático 

brasileiro em assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais de forma igualitária 

evidenciou o compromisso do Estado com a dignidade da pessoa humana, haja vista a intima 

relação que guarda tal princípio com o exercício desses direitos. 

Porém, esse compromisso inicial seria insuficiente, ou ineficaz, se não houvesse 

dispositivos no corpo do texto constitucional explicitando sobre como se daria esta proteção 

constitucional a tal princípio, conforme já tratado anteriormente sobre a importância da 

positivação dos direitos para que se revistam de eficácia jurídica. 
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Diante de tal situação, o legislador constituinte tratou de manifestar taxativamente no 

art. 1º, inciso III, da Constituição Federal de 1988 este comprometimento do Estado brasileiro 

com a dignidade da pessoa humana, deixando expresso que: 

 

     A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 

Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e 

tem como fundamentos: [...] III – a dignidade da pessoa humana; (BRASIL, 
Constituição, 1988). 

 

O legislador incluiu, ainda, no art. 5º da Constituição brasileira uma norma 

reveladora desse preceito como um dos princípios basilares de nosso Estado Democrático de 

Direito. Ou seja, inseriu em nossa carta magna um conjunto razoável de direitos que 

circundam diretamente a órbita do direito à dignidade, como a proteção à vida, expressa pelo 

caput do art. 5º, o direito à integridade física, psíquica e moral, vedação às penas de morte, 

perpétuas ou cruéis (VIEIRA, 2006). 

É diante desse contexto que emerge a necessidade de discriminar quais os direitos 

que se constituem em direitos mínimos para assegurar uma vida digna, surgindo o conceito do 

chamado mínimo existencial. Sobre tal conceito destinar-se-á o tópico a seguir, com vista às 

implicações relevantes de suas definições para a efetividade do princípio da dignidade da 

pessoa humana.  

 

3.3 Mínimo Existencial ou mínimo essencial a existência digna 

 

Sobre a necessidade de discriminação do que se constitui em direitos mínimos, é 

necessário fazê-lo levando em consideração o panorama atual da sociedade brasileira. Ou 

seja, a definição do que se constitui em mínimo existencial deve ser balizada dentro das 

demandas sociais de nossa época, considerando que a constante evolução tecnológica e social 

requer uma permanente atualização das demandas sociais para uma vida digna, conforme já 

abordado sobre a historicidade dos direitos fundamentais. 
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Desse modo, indispensável tecer algumas observações prévias sobre a inclusão da 

energia elétrica no rol de direitos indispensáveis para a vida do homem pós-moderno. De tal 

modo, inegável que a vida contemporânea oferece diversos aparelhos eletroeletrônicos que se 

tornam indispensáveis para uma vida com um mínimo de conforto e em alguns casos com um 

mínimo de dignidade, é o caso, por exemplo, do chuveiro elétrico, em especial durante o 

inverno do sul do Brasil; das lâmpadas elétricas para os estudantes, e da geladeira para 

aqueles que precisam guardar seus remédios em temperaturas baixas. 

Diferentemente do que a priori pode parecer, o uso desses equipamentos não se 

constituem em luxo há bastante tempo, ou ainda, em aparelhos que possam ser dispensados 

sem afronta a dignidade da pessoa humana. 

Para ilustrar tal situação se pode pensar em uma família, cujos filhos necessitam 

fazer os deveres escolares e sua casa não possui energia elétrica para ligar uma lâmpada, ou 

ainda, em um dia de inverno não possuir meios de ligar um chuveiro elétrico, ou não possuir 

meios de ligar o refrigerador para guardar os alimentos. 

Neste contexto, cabe a análise do que podemos chamar de mínimo existencial. 

Contudo, a definição do que se constitui em mínimo existencial deve ser balizada, como já 

suscitado, dentro do contexto social de nossa época, considerando que a constante evolução 

tecnológica e social requer uma permanente atualização. 

Assim, no contexto global atual deve-se compreender que o direito ao mínimo 

existencial não pode ser reducionista, cabendo-lhe garantir apenas um mínimo dos mínimos 

(TORRES, 2009), deve, pelo contrário, ser amplo o suficiente para abarcar todas as 

necessidades básicas, ou seja, assegurar também os meios para que as necessidades básicas 

sejam satisfeitas. 

Nessa perspectiva, não é estranho que as contendas também reclamem novos 

direitos, ou direitos materiais ainda não efetivados. Nesse sentido, 

 

O direito ao mínimo existencial, em síntese, é o núcleo essencial dos direitos 

fundamentais ancorados nos princípios da dignidade da pessoa humana e do 

Estado Democrático de Direito e na busca pela felicidade. Após a reserva do 
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mínimo existencial, que garante a igualdade de chances, é que se iniciam a ação 

da cidadania reivindicatória e o exercício da democracia deliberativa, aptos a 

assegurar os direitos sociais prestacionais em sua extensão máxima, sob a 
concessão do legislador e sem o controle contramajoritário do judiciário (TORRES, 

2009, nota prévia) [grifou-se].  

 

Assim, ocorre que todas as necessidades básicas do ser humano para manter-se de 

forma digna devem ser percebidas como mínimas, devem ser livres da intervenção do Estado 

na via dos tributos, e exigem ainda uma prestação positiva do Estado para sua manutenção 

(TORRES, 2009). 

Para Ana Paula Barcelos “o chamado mínimo existencial, formado pelas condições 

materiais básicas para a existência, corresponde a uma fração nuclear da dignidade da pessoa 

humana à qual se deve reconhecer a eficácia jurídica positiva ou simétrica” (BARCELLOS, 

2008, p.278). 

É diante dessa conjuntura narrada que surge a necessidade de se incluir o acesso à 

energia elétrica como um direito a ser assegurado para a manutenção de uma vida digna. Pois 

tal direito (acesso à energia elétrica) é de vinculação direta com a concretização de outros 

direitos fundamentais já positivados (vida digna, saúde, educação e outros), constituindo-se, 

desse modo, em parte integrante de um mínimo existencial para a efetivação da vida digna. 

Nesse contexto, a parte final desse trabalho destina-se ao cotejo das lições já 

apresentadas sobre o tema com o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul e Superior Tribunal de Justiça. 

 

4  ANÁLISES JURISPRUDENCIAS: Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

 

Referente ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) os julgados encontrados abordam a 

questão da legalidade e ilegalidade na realização da suspensão do serviço de distribuição de 

energia elétrica. As discussões encontradas dizem respeito à necessidade de entrega de aviso 

de corte e a impossibilidade de suspensão no fornecimento do serviço quando a inadimplência 

do usuário não for atual.   
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Com base em julgado de abril de 2011, pode-se apontar o entendimento pacifico do 

STJ sobre a ilicitude do corte no fornecimento de água e por analogia de energia elétrica, nos 

casos de dívida contestada em Juízo - quando referente a valores apurados unilateralmente 

pela concessionária e/ou decorrentes de débitos pretéritos-, uma vez que o corte configura 

constrangimento ao consumidor que procura discutir no Judiciário débito que considera 

indevido (BRASIL, 2011-a). 

Precisamente no que tange a suspensão no fornecimento de energia elétrica em 

decorrência de débitos não atuais o STJ é preciso ao firmar entendimento sobre a total 

ilegalidade da conduta. Conforme se pode perceber na passagem a seguir: 

 

o STJ possui entendimento pacífico no sentido de que não é lícito à concessionária 

interromper o fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, em face da 

existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos 

(BRASIL, 2011-a). 

 

Contudo, segundo o STJ, é perfeitamente lícita a conduta da concessionária de 

realizar a suspensão no fornecimento de energia elétrica se após aviso prévio o consumidor 

não saldar o débito.  

Outra situação que de acordo o STJ não autoriza a suspensão no fornecimento de 

energia elétrica é a constatação unilateral da concessionária de fraude no medidor de energia 

elétrica. Ou seja, “a jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento de que é ilegítimo o 

corte no fornecimento de energia elétrica se o débito decorrer de suposta fraude no medidor 

de consumo de energia elétrica, apurada unilateralmente pela concessionária de serviço 

público” (BRASIL, 2011-b). 

O Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar outra situação que envolvia como 

Agravante a Companhia Energética do Ceará (COELCE) e como Agravado o Município de 

Jucás, o STJ deixou explícito o entendimento de que não é possível o corte no fornecimento 

do serviço sem prévia análise da essencialidade do serviço, quando o devedor for ente público 

(BRASIL, 2010). 

Nesse mesmo sentido aponta o trecho de outro julgado a seguir: 
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quando o devedor for ente público, não poderá ser realizado o corte de energia 

indiscriminadamente em nome da preservação do próprio interesse coletivo, sob 

pena de atingir a prestação de serviços públicos essenciais, tais como hospitais, 

centros de saúde, creches, escolas e iluminação pública (BRASIL, 2011-b) [grifou-

se]. 

 

Assim, pode-se verificar que a discussão sobre a essencialidade do acesso à energia 

elétrica é deixada de lado, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça os serviços essenciais 

atingidos pelo corte no fornecimento de energia elétrica são hospitais, centros de saúde, 

creches, escolas e iluminação pública. 

Desse modo, não se verifica, nos debates do STJ, o tratamento do fornecimento de 

energia elétrica como um serviço essencial por natureza, que a suspensão no fornecimento 

acarreta prejuízos na esfera individual de cada cidadão, ou como se buscou debater nesse 

trabalho, fere a própria dignidade humana. 

As jurisprudências mais recentes apontam no mesmo sentido, “de que a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica por inadimplemento do consumidor, somente é possível após 

aviso prévio feito ao inadimplente” (BRASIL 2013-a). Assim, é pacifico o entendimento do 

STJ pela legalidade do corte da energia elétrica após a entrega do aviso. 

Nesse contexto, o que se verifica é a aplicação da Lei 8.987/95
3
, que autoriza o corte 

de serviços essenciais após a entrega de aviso prévio. 

A crítica que se faz, mais uma vez, é a aplicação de uma Lei que privilegia o direito 

patrimonial das concessionárias desse serviço sem observar a essencialidade e 

indispensabilidade desse serviço. Cabe salientar, que não se desconhece o não cabimento de 

discussão do fato no STJ, entretanto, entende-se que um serviço de extrema essencialidade 

mereceria uma análise mais aguçada em suas decisões e não somente uma análise técnica de 

legalidade.  

                                                             
3
 O art. 6

o
, § 3

o
  dessa Lei, define que: “Não se caracteriza como descontinuidade do serviço 

a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando: I - motivada por razões 
de ordem técnica ou de segurança das instalações; e, II - por inadimplemento do usuário, 
considerado o interesse da coletividade”. 
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Corrobora com o descrito a ementa de outro julgado do STJ do mesmo ano: 

 

     ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. CORTE NO FORNECIMENTO. 

DÉBITO ANTIGO. O fornecimento de serviços essenciais (água e energia elétrica) 

não pode ser interrompido por conta de débitos pretéritos; a concessionária dispõe 

de meios legítimos para a cobrança de seus créditos. Agravo regimental não provido 

(BRASIL 2013-b). 

 

O trecho colacionado demonstra a compreensão do STJ da ilegalidade do uso do 

corte do serviço como meio de coerção do usuário ao pagamento (corte em virtude de débitos 

pretéritos). Contudo, por meio da análise das jurisprudências oriundas do Superior Tribunal 

de Justiça, percebe-se uma preocupação meramente formal com a questão do acesso à energia 

elétrica. 

Conforme elucidado até agora, sendo o acesso a esse bem parte integrante de um 

mínimo necessário para a manutenção de uma vida digna e concretização de outros direitos 

constitucionais, como vida (em alguns casos) e qualidade de vida (em todos os casos), saúde, 

educação e dignidade, não parece aceitável tal descaso. 

Assim, o que se consegue constatar é a desconexão entre a solução formal apontada 

pelo STJ e essa nova demanda/necessidade social. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Procurou-se ao longo desse estudo, refletir sobre a essencialidade do acesso à energia 

elétrica diante da realidade social brasileira. Buscou-se evidenciar a importância de que os 

direitos fundamentais, indispensáveis para a manutenção de uma vida digna, também evoluam 

em consonância com as demandas da sociedade. 

Em pleno século XXI, a Constituição brasileira compromete-se com a busca por uma 

sociedade igualitária, justa e fraterna, tendo como princípio fundante a dignidade da pessoa 

humana. Diante da realidade posta, volta-se a pergunta problema: O acesso à energia elétrica 
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pode constituir-se em direito fundamental social dada à conjuntura atual da sociedade 

brasileira?  

Como primeiro ponto na construção de resposta a essa pergunta, pode-se ressaltar o 

entendimento de que os direitos fundamentais não encontram uma definição estática 

justamente pelo fato de serem construídos de acordo com as aspirações sociais de cada época. 

Devem compreender as demandas indispensáveis ao cidadão dentro de cada contexto social. 

Desse modo, diante da realidade brasileira que assegura como básicos e fundamentais 

direitos como vida, saúde, educação, lazer, dignidade e exercício de cidadania, não é de difícil 

constatação que o acesso à energia elétrica seja básico também para a garantia desses direitos. 

Assim, compreende-se evidente a constituição do acesso em energia elétrica como 

direito fundamental social, direito que deve ser assegurado como parte de um mínimo 

essencial a qualidade e dignidade do cidadão brasileiro. 

De outra banda, a própria Constituição Federal permite tal inferência. Por meio da 

clausula de abertura a carta magna brasileira admite a inclusão/respeito a direitos não 

tipificados, mas oriundos do regime e princípios por ela adotados. 

Em resumo, o regime democrático de direitos adotado pela Constituição de 1988 

pretende o exercício integral da cidadania com o poder supremo do povo. Pretende ainda a 

preservação da dignidade da pessoa humana, que no contexto atual compreende novas 

demandas que não apenas alimentação. 

Desse modo, não se pode entender possível que o cidadão seja privado de um direito 

básico e indispensável como é o acesso real a energia elétrica (acesso efetivo e não apenas 

possibilidade de acesso por meio de contraprestação pecuniária, tarifa, haja vista que pelas 

mais variadas situações de vida, permanentes ou transitórias, o cidadão por não ter como arcar 

com esse custo). 

 Contudo, apesar dessas constatações que conduzem a ideia de essencialidade e 

indispensabilidade do acesso à energia elétrica, ao se investigar julgados, percebe-se que a 

essencialidade desse bem é sim reconhecida. Entretanto, apesar desse reconhecimento, a 

indispensabilidade desse bem é deixada em segundo plano. 
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 É possível extrair das análises jurisprudenciais um apego ao formalismo jurídico, que, 

apesar de reconhecer a importância do serviço público de distribuição de energia elétrica, 

acaba por aplicar uma legislação criada para incentivar a iniciativa privada a candidatar-se a 

concessões públicas (Lei 8.987/1995). Ou seja, uma legislação que evidentemente protege um 

direito patrimonial em detrimento da tutela constitucional que deveria ser obrigação do 

próprio Estado. 

 Ao final desse trabalho compreende-se que apesar do acesso à energia elétrica ser um 

verdadeiro direito fundamental social ainda não tipificado, por sua indispensabilidade para a 

vida digna, em muitos casos, apesar de reconhecida sua essencialidade, sua indispensabilidade 

é negligenciada. Dessa forma, tal direito é relativizado ou condicionado ao pagamento de 

tarifa, conduzindo a um falso entendimento de que pode ser considerado dispensável a 

manutenção de uma vida digna. 
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