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EMENTA

Agravo regimental interposto pela União contra a decisão 

que deferiu o pedido de habilitação da inventariante no feito, em 

decorrência do falecimento do impetrante. Segurança já concedida em 

acórdão proferido por esta Corte. Habilitação que deve ser mantida. 

Agravo regimental desprovido.

1. Hipótese em que o feito encontrava-se sobrestado desde 10 de 

maio de 2012 no aguardo do julgamento do Tema n. 394 da sistemática 

da repercussão geral (leading case: RE 553.710/DF, Rel. Min. Dias 

Toff oli), em que se discute a controvérsia sobre o pagamento imediato 

de reparação econômica a anistiados políticos, conforme determinado 

pelo então Vice-Presidente desta Corte. Vale referir ainda que o 

recurso extraordinário foi interposto pela União contra acórdão 

da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça que concedeu a 

segurança pleiteada.

2. Deve na espécie prevalecer o entendimento de que, mesmo 

na ação de mandado de segurança, “[a] morte do impetrante em data 

anterior ao término do processo, implica a habilitação dos herdeiros na fase 

de execução e não a extinção do processo satisfativo, uma vez que, nos termos 

do art. 43, do CPC, “ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á 
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a substituição pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o 

disposto no art. 265” (STJ, AgRg na ExeMS 115/DF, Rel. Ministro 

Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24.6.2009, DJe 14.8.2009), 

mormente diante da ausência de efeito suspensivo do recurso extraordinário.

3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Corte 

Especial do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das 

notas taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao agravo, 

nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros João Otávio 

de Noronha, Humberto Martins, Maria Th ereza de Assis Moura, Herman 

Benjamin, Napoleão Nunes Maia Filho, Jorge Mussi, Luis Felipe Salomão, 

Benedito Gonçalves, Raul Araújo e Felix Fischer votaram com a Sra. Ministra 

Relatora.

Ausentes, justifi cadamente, a Sra. Ministra Nancy Andrighi e os Srs. 

Ministros Og Fernandes e Mauro Campbell Marques.

Brasília (DF), 17 de agosto de 2016 (data do julgamento).

Ministro Francisco Falcão, Presidente

Ministra Laurita Vaz, Relatora

DJe 20.9.2016

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Laurita Vaz: Trata-se de agravo regimental interposto 

pela União contra a decisão por mim proferida à fl . 369 (considerada publicada 

em 22 de fevereiro de 2016 – fl . 370), na qual deferi o pedido de habilitação 

da inventariante Roselia de Oliveira Ferreira da Silva no feito, em decorrência 

do óbito de Judiber Felipe da Silva ocorrido em 27.4.2014 (cópia da certidão 

juntada à fl . 362).

Alega, em suma, que, diante do caráter personalíssimo e mandamental do 

writ, nele não é possível que ocorra a sucessão de partes, mormente porque nele 

busca-se “o reconhecimento da existência de direito líquido e certo” (fl . 382). Requer 

o provimento do agravo para que seja indeferido o pedido de habilitação.
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Impugnação às fl s. 392/399.

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Laurita Vaz (Relatora): O pedido recursal é improcedente.

No caso, o feito encontrava-se sobrestado desde 10 de maio de 2012 no 

aguardo do julgamento do Tema n. 394 da sistemática da repercussão geral 

(leading case: RE 553.710/DF, Rel. Min. Dias Toff oli), em que se discute a 

controvérsia sobre o pagamento imediato de reparação econômica a anistiados 

políticos, conforme determinado pelo Ministro Felix Fischer, então Vice-

Presidente desta Corte, à fl . 358.

Vale referir ainda que o recurso extraordinário foi interposto pela União 

contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça que concedeu a 

segurança pleiteada, relatado pelo Ministro Castro Meira e assim ementado (fl s. 

264/265):

Administrativo e Processual Civil. Anistia. Militar. Mandado de segurança. 

Efeitos retroativos. Cabimento. Legitimidade passiva do Ministro de Estado da 

Defesa. Ato omissivo. Decadência. Prévia dotação orçamentária. Existência. 

Descumprimento do prazo previsto na Lei n. 10.559/2002. Segurança concedida.

1. Consoante decidido pelo STF nos autos do RMS 24.953/DF, Rel. Min. Carlos 

Velloso, DJ 1º.10.2004, o mandado de segurança é instrumento hábil para fi el 

execução das portarias do Ministro de Estado da Justiça que tratam da concessão 

de indenização aos anistiados políticos. Não-incidência das restrições contidas 

nas Súmulas 269 e 271/STF.

2. O Ministro de Estado da Defesa é parte legítima para fi gurar no polo passivo 

do writ, pois a ele compete o pagamento das reparações econômicas decorrentes 

da declaração da condição de anistiado político militar, no prazo de 60 dias após 

o recebimento da comunicação do Ministro da Justiça, consoante previsão do 

parágrafo único, do art. 18, da Lei n. 10.559/2002.

3. No processo de anistia que envolve militares, a obrigação do Ministro de 

Estado da Defesa de efetuar o pagamento permanece incólume até determinação 

em contrário do Ministério da Justiça, o qual detém a prerrogativa de realizar a 

revisão desse procedimento.

4. Em relação ao prazo da impetração, tem-se que a ausência do pagamento 

da reparação econômica pretérita consubstancia ato omissivo, não havendo falar-

se em decadência, nos termos do artigo 23 da Lei n. 12.016/2010.
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5. Tratando-se de provimento mandamental, e não de mero pedido 

condenatório veiculado em ação de cobrança, o prazo para a provocação do 

Judiciário é de natureza decadencial, e não prescricional.

6. Na linha dos precedentes do Pretório Excelso e da Terceira Seção do STJ, não 

se pode acolher a mera informação de ausência de disponibilidade orçamentária 

como óbice à ação mandamental. Havendo recursos orçamentários disponíveis, 

deve-se providenciar o pronto pagamento do crédito ou, se assim não for 

possível, mediante o regular processo de execução contra a Fazenda Pública, com 

a expedição de precatório, nos termos do art. 730 do CPC.

7. Se sobrevier decisão administrativa anulando ou revogando os atos de 

concessão das anistias, fi carão prejudicados os pagamentos dos correspondentes 

precatórios, consoante decisão unânime da Primeira Seção na sessão de 

julgamento de 13.4.2011.

8. Segurança concedida.

Com efeito, deve na espécie prevalecer o entendimento de que, mesmo 

na ação de mandado de segurança, “[a] morte do impetrante em data anterior 

ao término do processo, implica a habilitação dos herdeiros na fase de execução e 

não a extinção do processo satisfativo, uma vez que, nos termos do art. 43, do CPC, 

“ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição pelo seu 

espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 265” (AgRg na 

ExeMS 115/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24.6.2009, 

DJe 14.8.2009).

Ora, notadamente diante da ausência de efeito suspensivo do recurso 

extraordinário, incide o posicionamento de que, no momento em que a ação 

mandamental pode ser executada, a habilitação de herdeiros é possível.

Confi ra-se ainda o seguinte precedente, mutatis mutandis:

Processual Civil. Agravo regimental em execução em mandado de segurança. 

Habilitação de herdeiros. Decisão anterior deferindo a habilitação para outros 

litisconsortes. Isonomia. Habilitação direta dos herdeiros. Possibilidade.

1. Agravo regimental interposto contra decisão que autorizou a habilitação de 

herdeiros em mandado de segurança.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que 

não é cabível a sucessão de partes, ante o caráter mandamental e a natureza 

personalíssima da demanda, admitindo-se a habilitação, todavia, caso o feito esteja 

na fase de execução. Precedentes.
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3. O momento que demarca o limite a partir do qual não mais seria possível a 

habilitação de herdeiros em mandado de segurança é o trânsito em julgado da fase 

de conhecimento, e não o dos embargos à execução, cuja oposição pressupõe já ter 

sido iniciada a fase de cumprimento da decisão judicial.

4. Hipótese em que a questão relativa à possibilidade de habilitação de 

herdeiros no caso de falecimento do impetrante na fase de conhecimento já 

havia sido enfrentada em relação a outros impetrantes, tendo a Primeira Seção 

expressamente decidido que “o único requisito para a habilitação de herdeiros, 

no caso em que o impetrante tenha deixado bens, é que se façam representar por 

meio do espólio, não importando se a data do óbito ocorreu antes ou depois do 

trânsito em julgado do acórdão exequendo”.

5. O respeito à isonomia impede que, no mesmo processo e ante a mesma 

situação fática, a habilitação de herdeiros seja permitida em relação a alguns dos 

impetrantes e negada a outros, remetendo-os às vias ordinárias.

6. Sobrevindo a morte da parte na fase de cumprimento da decisão judicial um 

processo de execução, o processo deverá fi car suspenso até a regularização (art. 

265, inciso I e § 1º, do CPC). A habilitação de herdeiros destina-se a possibilitar a 

continuidade do processo, não tendo ligação direta e necessária com a questão 

relativa à defi nição dos quinhões hereditários e à divisão dos bens do de cujus.

7. A habilitação direta de herdeiros não acarreta prejuízo a eventuais herdeiros 

que não estejam no processo, uma vez que, para o levantamento dos valores 

devidos, deverá ser exigida a comprovação formal da partilha de bens, por meio 

da certidão de inventariança ou do formal e da certidão de partilha, sob pena de 

os valores fi carem disponíveis unicamente para o espólio (AgRg nos EmbExeMS 

11.849/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 

13.3.2013, DJe 20.3.2013).

Agravo regimental improvido. (AgRg no ExeMS 115/DF, Rel. Ministro Humberto 

Martins, Primeira Seção, julgado em 8.4.2015, DJe 15.4.2015 – grifei)

Dessa forma, a decisão impugnada deve ser mantida.

Oportunamente, reitere-se que os autos permanecerão sobrestados até o 

julgamento do Tema n. 394 da sistemática da repercussão geral (leading case: 

RE 553.710/DF, Rel. Min. Dias Toff oli), em que se discute a controvérsia sobre 

o pagamento imediato de reparação econômica a anistiados políticos – conforme 

determinado pelo Ministro Felix Fischer, então Vice-Presidente desta Corte, à 

fl . 358.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É como voto.
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CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 138.405-DF (2015/0025933-4)

Relatora: Ministra Maria Th ereza de Assis Moura

Relator para o acórdão: Ministro Herman Benjamin

Suscitante: Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça

Suscitado: Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça

Interes.: Telemar Norte Leste S/A

Advogados: Ana Tereza Palhares Basílio

Fernando Torreão de Carvalho

Bárbara Van der Broocke de Castro e outro(s)

Graziela Fernandes de Mello Bonfi m e outro(s)

Luiz Felipe Barbosa Pacheco

Priscila Kei Sato

Interes.: Riomidia Informatica Ltda

Advogado: Julyana Iunes Pinho e outro(s)

EMENTA

Processual Civil e Administrativo. Conflito negativo de 

competência. Serviço público. Litígio entre usuário e empresa 

concessionária. Telefonia. Discussão sobre adequação do serviço. 

Natureza de direito público da relação jurídica litigiosa. Lei Geral 

de Telecomunicações. Lei de Concessões. Resolução n. 632/2014, da 

ANATEL. Precedentes da Corte Especial. Competência das Turmas 

da Primeira Seção do STJ.

1. Trata-se de Confl ito Negativo de Competência suscitado pela 

Quarta Turma em face da Primeira Turma, no âmbito de Recurso 

Especial interposto no curso de Ação de Obrigação de Fazer c/c 

pedido indenizatório proposta por Riomídia Informática Ltda. contra 

Telemar Norte Leste S/A, tendo como causa de pedir a recusa da 

concessionária de serviço de telefonia em adequar o plano contratado 

à real necessidade de consumo da empresa usuária.

Relação Jurídica Litigiosa
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2. Em se tratando de debate relativo à competência, o art. 9º do 

Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça estabelece como 

critério geral a “natureza da relação jurídica litigiosa”.

3. O Tribunal a quo reconheceu estar “caracterizada a falha 

na prestação do serviço de telecomunicações” e demonstrado o 

comportamento “desidioso da ré” (fl . 418). Desse modo, o confl ito 

versa sobre o serviço público prestado, ainda que estejam em discussão 

aspectos relativos ao contrato.

Prestação de Serviço Público Adequado e Normas Publicistas: Lei 

de Concessões e Lei Geral de Telecomunicações

4. A resolução do tema de fundo perpassa pela interpretação e 

aplicação da Lei de Concessões (Lei n. 8.987/1995) e, em particular, 

da Lei Geral de Telecomunicações (Lei n. 9.472/1997).

5. A propósito, o leading case da Primeira Seção, que apreciou 

o tema da legalidade da assinatura básica do serviço de telefonia, 

possui fundamentação firmemente ancorada na Lei Geral de 

Telecomunicações (REsp 911.802/RS, Rel. Ministro José Delgado, 

Primeira Seção, DJe 1º.9.2008).

6. Os contratos de prestação de serviços de telefonia – fi xa e 

móvel – sofrem amplo infl uxo de normas de direito público e forte 

controle exercido pela Anatel, órgão regulador das telecomunicações.

7. A prestação de serviço público adequado está diretamente 

relacionada ao respeito à Lei n. 8.987/1995 (Lei de Concessões), às 

normas contratuais e outras pertinentes (p. ex., o Código de Defesa do 

Consumidor), conforme o art. 6º da Lei de Concessões: “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”.

8. Se a controvérsia gira em torno da inadequação na prestação 

de serviço público concedido e da responsabilidade civil (contratual 

ou não) decorrente, não há como dissociar do caso concreto a natureza 

jurídica de Direito Público. O simples fato de haver discussão 

contratual entre usuário e concessionária de serviço público não atrai 

para o Direito Privado a relação jurídica litigiosa. Se fosse assim, toda 

a matéria de licitações, de índole eminentemente contratual, deveria 

também ser julgada pela Segunda Seção.
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Jurisprudência da Corte Especial do STJ

9. Consoante a orientação assentada pela Corte Especial, é 

de Direito Público a relação jurídica litigiosa (art. 9º do RISTJ) 

entre usuário de serviço público e pessoa jurídica concessionária 

(CC 122.559/DF, Rel. Ministro Gilson Dipp, Corte Especial, DJe 

25.9.2013; CC 108.085/DF, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, 

Corte Especial, DJe 17.12.2010; CC 104.374/RS, Rel. Ministro 

Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 1º.6.2009; CC 102.589/

RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 18.5.2009; 

CC 102.588/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJe 

20.4.2009; REsp 1.396.925/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Corte Especial, DJe 26.2.2015).

10. Em todos os casos acima referidos, fi cou defi nido que tais 

confl itos são regidos predominantemente por normas publicistas 

sediadas na Constituição Federal, na Lei de Concessões e no Código 

de Defesa do Consumidor.

Predominância de Normas Publicistas nos Confl itos entre Usuários 

e Empresas Concessionárias de Serviço Público

11. Como adverte Celso Antônio Bandeira de Mello, a opção por 

classifi car determinadas atividades como serviço público revela que “o 

Estado considera de seu dever assumi-las como pertinentes a si próprio 

(mesmo que sem exclusividade) e, em consequência, exatamente por 

isto, as coloca sob uma disciplina peculiar instaurada para resguardo 

dos interesses nelas encarnados: aquela disciplina que naturalmente 

corresponde ao próprio Estado, isto é, uma disciplina de direito público” 

(Grandes temas de direito administrativo, Malheiros, São Paulo, 2009, 

p. 274).

12. Sob essa perspectiva, afi gura-se irrelevante para efeito de 

defi nição da competência de uma das Turmas da Seção de Direito 

Público a existência de debate sobre o contrato entabulado entre 

usuário e prestador do serviço e a ausência de discussão sobre cláusulas 

do contrato administrativo, poder concedente e normas regulamentares 

do setor.

13. Cumpre delimitar que atraem a competência da Primeira 

Seção aqueles casos que caracterizam concessão em sentido estrito, e 

não as concessões/permissões/autorizações que poderíamos chamar 
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de inespecífi cas. Em outras palavras, apenas quando o próprio Estado, 

por sua natureza, possui competência para prestar o serviço, e não 

o faz – hipótese que não abrange, por exemplo, o serviço de táxi de 

passageiros –, e quando os insumos para a prestação da atividade 

de interesse público são constitucionalmente defi nidos como bens 

estatais (p. ex., os potenciais de energia hidráulica, nos termos do art. 

20, VIII, da CF).

Conclusão

14. Confl ito de Competência conhecido para declarar competente 

a Primeira Turma do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça: 

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Felix Fischer 

acompanhando a divergência e o voto do Sr. Ministro Humberto Martins, no 

mesmo sentido, a Corte Especial, por maioria, conheceu do confl ito e declarou 

competente a Primeira Turma.

Lavrará o acórdão o Sr. Ministro Herman Benjamin. Votaram com o 

Sr. Ministro Herman Benjamin os Srs. Ministros Jorge Mussi, Luis Felipe 

Salomão, Mauro Campbell Marques, Raul Araújo, Felix Fischer, João Otávio 

de Noronha e Humberto Martins. Vencidos a Sra. Ministra Relatora e os Srs. 

Ministros Napoleão Nunes Maia Filho e Og Fernandes que conheciam do 

confl ito e declaravam competente a Quarta Turma.

Não participaram do julgamento os Srs. Ministros Francisco Falcão, 

Nancy Andrighi e Benedito Gonçalves.

Ausentes, justifi cadamente, os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Napoleão 

Nunes Maia Filho, Og Fernandes e Mauro Campbell Marques.

Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Laurita Vaz.

Brasília (DF), 17 de agosto de 2016 (data do julgamento).

Ministra Laurita Vaz, Presidente

Ministro Herman Benjamin, Relator

DJe 10.10.2016
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RELATÓRIO

A Sra. Ministra Maria Th ereza de Assis Moura: Cuida-se de confl ito 

negativo de competência suscitado pela Quarta Turma deste Superior Tribunal 

de Justiça, nos autos do Recurso Especial n. 1.443.014/RJ, nos seguintes termos:

Cuida-se de recurso especial interposto em face de acórdão que, em ação 

de obrigação de fazer c/c indenização em decorrência de cobrança indevida e 

interrupção de serviço de telefonia, manteve o dever de a Telemar Norte Leste 

S.A. indenizar danos morais no valor fi xado, em 8.8.2010, de R$ 15.000,00 (quinze 

mil reais).

Nas razões de recurso, a recorrente sustenta, em síntese, violação aos arts. 14 

do Código de Defesa do Consumidor, 944 do Código Civil e 538, parágrafo único, 

e 557, § 2º, do Código de Processo Civil, sob os seguintes fundamentos:

a) ausência do dever de indenizar, uma vez que se trata de mero 

descumprimento contratual;

b) o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é exorbitante;

c) não cabimento das multas fi xadas, tendo em vista a interposição do agravo 

regimental e a oposição dos embargos de declaração de acordo com a previsão 

legal e sem caráter protelatório.

Assim delimitada a controvérsia, entendo que há questão antecedente que 

recomenda solução antes da apreciação do recurso.

O presente feito foi distribuído originalmente ao Exmo. Sr. Ministro Napoleão 

Nunes Maia Filho, integrante da 1ª Turma, classificado como “direito do 

consumidor” (fl . 586).

S. Exa., às fl s. 587/588, proferiu despacho determinando a redistribuição dos 

autos, com lastro do art. 9º, caput e § 2º, inciso II, do RISTJ, ao argumento de que 

a discussão envolve “...a indevida cobrança de valores referentes à franquia de 

telefone e indenização por danos morais daí decorrentes, resultantes de contrato 

de serviços de telefonia”.

O presente processo, em decorrência disso, foi-me redistribuído em 19.11.2014.

Com efeito, considero, com a devida vênia, que o mérito do recurso - 

direito público (falha na prestação de serviço público essencial) - é matéria de 

competência da 1ª Seção deste Superior Tribunal de Justiça.

Nesse mesmo sentido é o posicionamento adotado pela Corte Especial do 

STJ, considerando ações indenizatórias por danos materiais e morais movidas 

por consumidores em face das concessionárias de serviços públicos essenciais, 

conforme se observa da transcrição de ementas dos julgados, os quais não têm 

merecido a devida observância:
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Conflito de competência. Recurso especial em ação civil pública. 

Indenização por danos morais e materiais. Consumidores. Interrupção de 

fornecimento de energia elétrica. Regime de concessão. Direito Público. 

Competência da Primeira Seção.

I. Confl ito de Competência instaurado nos autos de Recurso Especial 

interposto nos autos de ação civil pública intentada em face de empresa 

fornecedora de energia elétrica, pretendendo a condenação ao pagamento 

de indenização pelos danos materiais e morais causados aos consumidores 

diante da interrupção no fornecimento de energia elétrica.

II. Embora a relação jurídica estabelecida entre a empresa prestadora 

do serviço e o consumidor seja regida por regras de direito privado 

estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor - Lei n. 8.078/1990, 

cujos dispositivos reportam-se expressamente a serviços públicos, não 

há alteração do tema central da controvérsia, que trata da suspensão de 

fornecimento de energia elétrica, esta que se encontra incluída no regime 

de concessão e permissão de serviço público essencial e não do contrato 

celebrado entre as partes.

III. Em cumprimento ao disposto no parágrafo único do art. 175 

da Constituição Federal, a Lei n. 8.987/1995 dispõe sobre o regime de 

concessão e permissão de serviços públicos, arrolando os direitos dos 

usuários, dentre os quais se incluem o recebimento de serviço adequado 

com regularidade, continuidade, efi ciência, segurança.

IV. A natureza jurídica da relação jurídica controvertida não é de direito 

privado, mas sim, de direito público, regida pela Constituição Federal e 

pelas regras de direito administrativo, matéria de competência da Primeira 

Seção desta Corte, nos termos do artigo 9º, parágrafo 1º, inciso XI, do 

Regimento Interno.

V. Precedentes das Turmas que compõem a Primeira Seção que têm 

decidido questões dessa mesma natureza em ações ajuizadas em face de 

atos de suspensão de fornecimento de energia elétrica.

VI. Confl ito conhecido para declarar a competência da Primeira Seção 

desta Corte.

(CC 122.559/DF, Rel. Ministro Gilson Dipp, unânime, DJe de 25.9.2013)

Processual Civil. Confl ito negativo. Responsabilidade civil. Danos morais. 

Corte no fornecimento de energia elétrica. Problemas técnicos. Rede de 

distribuição. “Apagão”. Natureza de serviço público. RISTJ, art. 9º, §§ 1º, XI, e 

2º, III. Competência da Primeira Seção.

I. Compete à e. Primeira Seção o julgamento de ações em que postulada 

indenização por danos morais em virtude da interrupção do fornecimento 

de serviço público essencial por problemas técnicos na rede de distribuição.
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II. Confl ito conhecido, para estabelecer a competência das Turmas que 

compõem a Primeira Seção e, no caso concreto, a i. suscitada.

(CC 108.085/DF, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, unânime, DJe de 

17.12.2010)

Conflito de competência. Fornecimento de energia elétrica. Usuário 

inadimplente. Lide acerca da possibilidade de suspensão do serviço público 

essencial. Matéria em que predomina regras de Direito Público. Confl ito 

conhecido para declarar a competência da Primeira Seção do STJ. Art. 9º, § 

1º, inciso XI, do RISTJ.

(CC 102.589/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, unânime, DJe de 18.5.2009)

Verifi ca-se, entretanto, que, apesar disso, a referida questão - competência da 

1ª ou 2ª Seção - não está pacifi cada no âmbito desta Corte Superior, notadamente 

quanto ao entendimento e alcance dos arts. 8º, caput, e 9º, § 1º, inciso XIV, e § 2º, 

incisos II e III, do RISTJ, no que respeita ao enquadramento das ações indenização 

por danos materiais e morais em que sejam parte concessionários de serviços 

públicos de água, saneamento, eletricidade, telefonia e Internet e transporte 

coletivo de passageiros por via aérea, ferroviária, terrestre, fl uvial e marítima.

Sobre qualquer destes é possível encontrar precedentes atuais dos órgãos 

julgadores que compõem as Seções de Direito Público e de Direito Privado. Com 

o propósito apenas ilustrativo, citam-se: 1ª Turma, AgRg no AREsp 583.440/RJ, 

AgRg no AgRg no AREsp 456.062/RJ, AgRg no AREsp 368.517/RJ, AgRg no AREsp 

179.684/RJ, AgRg no AREsp 481.882/PR, AgRg no AREsp 432.872/SC; 2ª Turma, 

AgRg no AREsp 597.741/RJ, AgRg no AREsp 549.436/MS, AgRg no AREsp 177.830/

RJ, AgRg no AREsp 459.513/MG, AgRg no AREsp 308.053/RJ, AgRg no AREsp 

160.348/RJ, REsp 1.397.870/MG, AgRg no AREsp 457.352/PE, AgRg no AREsp 

562.401/PR, AgRg no AREsp 456.912/SP, REsp 1.155.559/SP; 3ª Turma, EDcl no 

AgRg no AREsp 156.477/RJ, AgRg no AREsp 16.465/DF, AgRg no REsp 1.422.083/

MG, REsp 1.034.302/RS; 4ª Turma, AgRg no AREsp 545.738/RS, AgRg no AREsp 

522.315/RJ, AgRg no AREsp 225.255/RJ, AgRg no AREsp 551.488/SP, AgRg no 

AREsp 531.082/RJ, AgRg no AREsp 367.875/PE, AgRg no AREsp 410.823/MA, AgRg 

no AREsp 531.016/RJ, AgRg no AREsp 267.292/ES, AgRg no REsp 1.253.954/PR, 

EDcl no REsp 853.921/RJ, entre inúmeros outros.

Tal situação reclama solução que delimite com clareza e do modo mais amplo 

e completo possível os limites da competência dos Colegiados envolvidos, 

considerado a índole e a natureza da concessão pública, à luz dos julgados cujas 

ementas foram reproduzidas acima.

Em face do exposto, nos termos do art. 16, inciso IV, do RISTJ, suscito confl ito 

negativo para que a Corte Especial se pronuncie a respeito da referida matéria.
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O Juízo suscitado, qual seja, a Primeira Turma desta Corte, declinou de sua 

competência sob os seguintes fundamentos:

1. Trata-se de Recurso Especial interposto pela Telemar Norte Leste S/A contra 

acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em demanda na 

qual se discute a indevida cobrança de valores referentes à franquia de telefone 

e indenização por danos morais daí decorrentes, resultantes de contrato de 

serviços de telefonia.

2. Dispõe o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça que cabe 

à Segunda Seção processar e julgar os processos relativos a obrigações em 

geral de Direito Privado (art. 9º, caput e § 2º, II do RISTJ). No caso dos autos, a 

controvérsia é regida exclusivamente por normas de direito privado, matéria afeta 

à competência daquela Seção.

3. Assim, defi nida a competência da Segunda Seção para apreciar e julgar 

o feito, determino sejam os presentes autos encaminhados à Coordenadoria 

competente para redistribuição a um dos Ministros que compõem aquela Seção.

4. Cumpra-se.

O Ministério Público Federal manifestou-se pela competência do Juízo 

suscitante, resumido o parecer nos seguintes termos:

Confl ito negativo interno de competência. Turmas do Superior Tribunal de 

Justiça. Ação de reparação por danos materiais e morais proposta por usuário 

em desfavor de concessionária de serviço público de telefonia. Suposto 

descumprimento de cláusulas contratuais. Natureza eminentemente privada. Art. 

9º, caput e § 2º, II, do RISTJ - Competência do Juízo Suscitante.

1. O vínculo jurídico estabelecido entre o usuário e o fornecedor de serviço 

público de telefonia possui natureza privada, porquanto decorre de um liame 

nitidamente contratual firmado entre particulares. De outro giro, debates 

eventualmente relacionados ao regime de concessão propriamente dito, 

envolvendo o poder concedente e a empresa concessionária, podem imprimir à 

matéria contornos de ordem pública.

2. O caso que originou o presente confl ito aborda pretensão de reparação civil 

a partir de desavenças contratuais entre os ora interessados, inexistindo discussão 

diretamente relacionada à delegação do serviço público em si. Tal circunstância 

confere à ação judicial caráter tipicamente privado, atraindo a competência da 

Segunda Seção desse Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 9º, caput e 

§ 2º, II, do RISTJ.

3. Competência do juízo suscitante.

É o relatório.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

32

VOTO

A Sra. Ministra Maria Th ereza de Assis Moura (Relatora): Para fi rmar a 

competência interna desta Corte mister o exame da natureza da relação jurídica 

litigiosa.

Na hipótese, cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com 

pretensão indenizatória ajuizada por Riomídia Informática Ltda. em face da 

Telemar Norte Leste S/A, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente, 

condenando-se a ré ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título 

de danos morais, bem como determinando-se a restituição dos valores pagos a 

título de “franquia de 39.990 minutos” desde julho de 2009, já que a alteração 

do plano para 12.000 minutos ocorreu em 19.6.2009. Para tanto, fundamentou 

o juízo singular:

A ré, Telemar, informa que a linha telefônica da autora encontra-se ativada 

com franquia de 1.333 minutos, afi rmativa que não se coaduna com as faturas 

acostadas aos autos, as quais evidenciam estar a ré efetuar cobranças de franquia 

correspondente a 39.990 minutos ao longo dos meses. Destarte, evidente a 

cobrança a maior, bem como sua abusividade, ensejando o dever da ré de reparar 

os prejuízos causados.

Veja-se que, até mesmo o débito apontado pela ré como sendo impeditivo 

á alteração do plano, encontra-se quitado, como se infere do documento de 

fl s 61, não havendo justifi cativa razoável para a cobrança de franquia que não 

corresponde às necessidades da autora.

O fato vem causando prejuízos à autora, a qual utiliza-se essencialmente 

da linha telefônica em questão para a prestação de seus serviços, devendo 

a ré indenizar os danos morais causados, eis que impede ou dificulta o 

desenvolvimento das atividades comerciais desta. (fl s. 202/203)

Interpostas apelações por ambas as partes, foram parcialmente providos os 

dois recursos, nos seguintes termos:

Indubitavelmente, o caso em tela trata de relação de consumo, conforme o 

disposto nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, devem ser observadas as regras dos artigos 6º, inciso VI e 22 

da Lei n. 8.078/1990, que estabelecem que os serviços devem ser prestados de 

maneira adequada, efi ciente e segura.

A responsabilidade da ré é objetiva, nos termos do artigo 14 da Lei n. 

8.078/1990, não estando presentes no caso em questão as excludentes do 

parágrafo 3º da referida norma.
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Nesse sentido, com base no conjunto probatório, encontra-se caracterizada a 

falha na prestação do serviço de telecomunicações prestado à autora, impondo 

acerto judicial e o conseqüente dever de indenizar.

Os refl exos do atuar desidioso da ré vão muito além de meros aborrecimentos 

do cotidiano, haja vista a suspensão de um serviço essencial, conforme se observa 

às fl s. 163/164 e 178.

Para fixação do dano moral o Magistrado não considera apenas o evento 

danoso, propriamente dito, mas também as condições das partes envolvidas e o 

dano efetivamente suportado pela vítima.

Consequentemente correta a Sentença que fi xou com muita propriedade o 

quantum indenizatório a título de dano moral em R$ 15.000,00, não merecendo 

a redução pleiteada pela ré, posto que, além de observar os critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, atentou-se para o caráter pedagógico e 

retributivo da verba, e para a suspensão dos serviços de telefonia da sociedade 

empresarial.

Ressalte-se que a irresignação da ré no sentido de que a restituição 

corresponda à diferença dos valores entre a franquia do plano de 39.990 e do 

plano de 12.000, comprovadamente pagos pela autora, merece prosperar, haja 

vista que apenas a referida diferença (27.990 minutos) foi cobrada indevidamente.

Outrossim, deve ser acolhida a pretensão da autora quanto à restituição em 

dobro do que pagou em excesso, na forma do parágrafo único do artigo 42 do 

Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, melhor sorte não possui a demandante em relação ao marco inicial 

da restituição, devendo a mesma ocorrer a partir de julho de 2009, conforme 

determinado na Sentença, tendo em vista que a própria autora afi rma que a 

efetivação do contrato objetivando a alteração do plano correspondente a 

franquia de 12.000 minutos ocorreu apenas em 19.6.2009, itens 8 e 9 de fl . 04, e tal 

alteração deveria ter sido efetuada pela ré na fatura seguinte.

Assim, com respaldo no artigo 557, parágrafo 1º-A do Código de Processo Civil, 

dou parcial provimento a ambos os recursos, na forma da Decisão. (fl s. 324/326)

Essa decisão foi mantida em sede de agravo interno (fl s. 414/419) e nos 

aclaratórios posteriores, dando ensejo ao recurso especial da Telemar Norte 

Leste S/A, no qual se pretende seja julgado improcedente o pedido de dano 

moral, bem como afastadas as penalidades impostas em razão do manejo dos 

recursos. Subsidiariamente, pugna-se pela redução do valor da condenação por 

danos morais, bem como das multas.

Nesse contexto, tem-se que o núcleo da relação jurídica litigiosa concerne 

ao direito privado, cujas regras devem prevalecer na resolução da lide, pois 
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trata-se, na origem, de discussão sobre o contrato de franquia de telefone, que 

a parte consumidora tentou alterar para adequar às suas necessidades, restando 

acentuado pelas instâncias de origem que houveram cobranças indevidas por 

parte da operadora.

Assim, o mérito do recurso não diz respeito à falha da prestação de serviço 

público essencial, matéria de direito público, mas, sim, cinge-se ao contrato 

entabulado entre as partes.

Com efeito, não está em exame o serviço público prestado, mas as regras 

contratuais, daí porque o entendimento fi rmado nos acórdãos cujas ementas 

foram transcritas pelo Juízo suscitante (CC 122.559/DF, CC 108.085/DF e CC 

102.589/RS) não se aplica à espécie, porquanto, ao contrário do caso em análise, 

versam sobre o serviço público em si.

Por oportuno, registre-se o seguinte trecho do parecer ministerial:

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a discussão que culminou com 

o presente conflito não se encontra diretamente relacionada à concessão 

do serviço público propriamente dito e não abrange litígio entre a empresa 

concessionária e o poder concedente, mas, ao revés, envolve especifi cidades 

contratuais pactuadas entre particulares, o que confere à ação judicial caráter 

tipicamente privado, atraindo a competência da Segunda Seção desse Superior 

Tribunal de Justiça. (fl . 617)

Ante o exposto, conheço do confl ito para declarar a competência da Quarta 

Turma deste Superior Tribunal de Justiça para apreciar o REsp 1.443.014/RJ.

É como voto.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Herman Benjamin: Trata-se de Confl ito Negativo de 

Competência suscitado pela Quarta Turma em face da Primeira Turma, no 

âmbito de Recurso Especial interposto contra acórdão assim ementado:

Agravo Legal alvejando Decisão Monocrática que, com base no artigo 557, 

parágrafo 1º-A do Código de Processo Civil, deu parcial provimento a ambos as 

Apelações.

Agravo Legal manifestante infundado. Aplicação das sanções previstas no 

artigo 557, parágrafo 2º do mesmo diploma. Desprovimento do Agravo Legal (fl . 

414).
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Embora a ementa não refl ita o cerne da controvérsia, o seguinte trecho do 

voto condutor permite aclarar a relação jurídica litigiosa:

Indubitavelmente, o caso em tela trata de relação de consumo, conforme o 

disposto nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, devem ser observadas as regras dos artigos 6º, inciso VI e 22 

da Lei n. 8.078/1990, que estabelecem que os serviços devem ser prestados de 

maneira adequada, efi ciente e segura.

A responsabilidade da ré é objetiva, nos termos do artigo 14 da Lei n. 

8.078/1990, não estando presentes no caso em questão as excludentes do 

parágrafo 3º da referida norma.

Nesse sentido, com base no conjunto probatório, encontra-se caracterizada 

a falha na prestação do serviço de telecomunicações prestado à autora, impondo 

aceito judicial e o conseqüente dever de indenizar.

Os refl exos do atuar desidioso da ré vão muito além de meros aborrecimentos 

do cotidiano, haja vista a suspensão de um serviço essencial, conforme se observa 

às fl s. 163/164 e 178.

Para fixação do dano moral o Magistrado não considera apenas o evento 

danoso, propriamente dito, mas também as condições das partes envolvidas e o 

dano efetivamente suportado pela vítima.

Consequentemente corretas a Sentença e a Decisão Monocrática que fi xaram 

com muita propriedade o quantum indenizatório a título de dano moral em 

R$ 15.000,00, não merecendo a redução pleiteada pela ré, posto que, além 

de observar o artigo 944 do Código Civil e os critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, atentou-se para o caráter pedagógico e retributivo da verba, 

e para a suspensão dos serviços de telefonia da sociedade empresarial, bem como 

para a reiterada violação de direitos do consumido (fl . 418, destaquei).

Na origem, a demanda, intitulada como Ação de Obrigação de Fazer 

c/c pedido indenizatório, foi proposta por Riomídia Informática Ltda. contra 

Telemar Norte Leste S/A, tendo como causa de pedir a recusa da concessionária 

de serviço de telefonia em adequar o plano contratado à real necessidade de 

consumo da empresa usuária.

A eminente Ministra Relatora Maria Th ereza de Assis Moura conheceu 

do Confl ito para declarar competente a Quarta Turma, nos termos de judicioso 

voto assim ementado:

Confl ito negativo de competência. Ministros da Primeira e da Quarta Turmas. 

Recurso especial em sede de ação de obrigação de fazer cumulada com 

indenização. Lide entre particular e operadora de telefonia. Discussão contratual. 

Relação jurídica de natureza privada. Competência da Quarta Turma deste STJ.
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1. Para fi rmar a competência interna desta Corte mister o exame da natureza 

da relação jurídica litigiosa.

2. No caso, o mérito do recurso não diz respeito ao serviço público prestado, 

mas, sim, cinge-se ao contrato entabulado entre as partes, caracterizando-se a 

lide, portanto, como de direito privado.

3. Confl ito conhecido para declarar a competência da Quarta Turma deste 

Superior Tribunal de Justiça.

Em atenção à relevância da matéria, que envolve delimitação da 

competência da Primeira Seção do STJ, pedi vista para melhor exame da 

questão em debate.

Passo ao meu voto.

Em se tratando de debate relativo à competência, o art. 9º do Regimento 

Interno do Superior Tribunal de Justiça estabelece como critério geral a 

“natureza da relação jurídica litigiosa”.

A eminente Relatora entendeu que, no presente caso, a relação jurídica 

litigiosa pertence ao Direito Privado, consoante a seguinte motivação:

Nesse contexto, tem-se que o núcleo da relação jurídica litigiosa concerne 

ao direito privado, cujas regras devem prevalecer na resolução da lide, pois 

trata-se, na origem, de discussão sobre o contrato de franquia de telefone, que 

a parte consumidora tentou alterar para adequar às suas necessidades, restando 

acentuada pelas instâncias de origem que houve cobranças indevidas por parte 

da operadora.

Assim, o mérito do recurso não diz respeito à falha da prestação de serviço 

público essencial, matéria de direito público, mas, sim, cinge-se ao contrato 

entabulado entre as partes.

Com efeito, não está em exame o serviço público prestado, mas as regras 

contratuais, daí porque o entendimento fi rmado nos acórdãos cujas ementas 

foram transcritas pelo Juízo suscitante (CC 122.559/DF, CC 108.085/DF e CC 

102.589/RS) não se aplica à espécie, porquanto, ao contrário do caso em análise, 

versam sobre o serviço público em si.

Não obstante os brilhantes fundamentos apresentados por Sua Excelência, 

peço vênia para dissentir de tal posição.

Como antecipado, o litígio decorre do fato de empresa concessionária 

de serviço de telefonia resistir em adequar o plano mensal contratado à real 

necessidade da consumidora.
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O Tribunal a quo reconheceu estar “caracterizada a falha na prestação do 

serviço de telecomunicações” e demonstrado o comportamento “desidioso da 

ré” (fl . 418). Assim, parece evidente que o confl ito versa sobre o serviço público 

prestado, ainda que estejam em discussão aspectos relativos ao contrato.

De início, observo que a defi nição do presente confl ito perpassa pelo 

enfrentamento de três perguntas. Primeira: trata-se de serviço público? Não há 

dúvida. Segunda: trata-se de concessão? A resposta é afi rmativa. Terceira: estão 

envolvidas regras, na origem, de Direito Público? Indubitavelmente, aplica-se a 

Lei de Concessões e, em particular, a Lei Geral de Telecomunicações.

A propósito, o leading case da Primeira Seção, que apreciou o tema da 

legalidade da assinatura básica do serviço de telefonia, possui fundamentação 

fi rmemente ancorada na Lei Geral de Telecomunicações (REsp 911.802/RS, 

Rel. Ministro José Delgado, Primeira Seção, DJe 1º.9.2008).

Os contratos de prestação de serviços de telefonia – fi xa e móvel – sofrem 

amplo infl uxo de normas de direito público e forte controle exercido pela 

ANATEL, órgão regulador das telecomunicações. Citem-se, por oportuno, os 

seguintes dispositivos da Lei n. 9.472/1997:

Art. 1º Compete à União, por intermédio do órgão regulador e nos termos 

das políticas estabelecidas pelos Poderes Executivo e Legislativo, organizar a 

exploração dos serviços de telecomunicações.

Parágrafo único. A organização inclui, entre outros aspectos, o disciplinamento 

e a fi scalização da execução, comercialização e uso dos serviços e da implantação 

e funcionamento de redes de telecomunicações, bem como da utilização dos 

recursos de órbita e espectro de radiofreqüências.

Art. 2º O Poder Público tem o dever de:

I - garantir, a toda a população, o acesso às telecomunicações, a tarifas e preços 

razoáveis, em condições adequadas;

II - estimular a expansão do uso de redes e serviços de telecomunicações pelos 

serviços de interesse público em benefício da população brasileira;

III - adotar medidas que promovam a competição e a diversidade dos serviços, 

incrementem sua oferta e propiciem padrões de qualidade compatíveis com a 

exigência dos usuários;

IV - fortalecer o papel regulador do Estado;

V - criar oportunidades de investimento e estimular o desenvolvimento 

tecnológico e industrial, em ambiente competitivo;

VI - criar condições para que o desenvolvimento do setor seja harmônico com 

as metas de desenvolvimento social do País.
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Art. 3º O usuário de serviços de telecomunicações tem direito:

I - de acesso aos serviços de telecomunicações, com padrões de qualidade e 

regularidade adequados à sua natureza, em qualquer ponto do território nacional;

II - à liberdade de escolha de sua prestadora de serviço;

III - de não ser discriminado quanto às condições de acesso e fruição do 

serviço;

IV - à informação adequada sobre as condições de prestação dos serviços, suas 

tarifas e preços;

V - à inviolabilidade e ao segredo de sua comunicação, salvo nas hipóteses e 

condições constitucional e legalmente previstas;

VI - à não divulgação, caso o requeira, de seu código de acesso;

VII - à não suspensão de serviço prestado em regime público, salvo por débito 

diretamente decorrente de sua utilização ou por descumprimento de condições 

contratuais;

VIII - ao prévio conhecimento das condições de suspensão do serviço;

IX - ao respeito de sua privacidade nos documentos de cobrança e na utilização 

de seus dados pessoais pela prestadora do serviço;

X - de resposta às suas reclamações pela prestadora do serviço;

XI - de peticionar contra a prestadora do serviço perante o órgão regulador e os 

organismos de defesa do consumidor;

XII - à reparação dos danos causados pela violação de seus direitos.

Art. 8º Fica criada a Agência Nacional de Telecomunicações, entidade integrante 

da Administração Pública Federal indireta, submetida a regime autárquico especial 

e vinculada ao Ministério das Comunicações, com a função de órgão regulador das 

telecomunicações, com sede no Distrito Federal, podendo estabelecer unidades 

regionais.

Art. 60. Serviço de telecomunicações é o conjunto de atividades que possibilita 

a oferta de telecomunicação.

§ 1º Telecomunicação é a transmissão, emissão ou recepção, por fio, 

radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético, de 

símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer 

natureza.

§ 2º Estação de telecomunicações é o conjunto de equipamentos ou aparelhos, 

dispositivos e demais meios necessários à realização de telecomunicação, seus 

acessórios e periféricos, e, quando for o caso, as instalações que os abrigam e 

complementam, inclusive terminais portáteis.
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Art. 63. Quanto ao regime jurídico de sua prestação, os serviços de 

telecomunicações classifi cam-se em públicos e privados.

Parágrafo único. Serviço de telecomunicações em regime público é o prestado 

mediante concessão ou permissão, com atribuição a sua prestadora de obrigações 

de universalização e de continuidade.

Art. 130. A prestadora de serviço em regime privado não terá direito adquirido 

à permanência das condições vigentes quando da expedição da autorização ou do 

início das atividades, devendo observar os novos condicionamentos impostos por lei 

e pela regulamentação.

Parágrafo único. As normas concederão prazos sufi cientes para adaptação aos 

novos condicionamentos.

Art. 135. A Agência poderá, excepcionalmente, em face de relevantes razões 

de caráter coletivo, condicionar a expedição de autorização à aceitação, pelo 

interessado, de compromissos de interesse da coletividade.

Parágrafo único. Os compromissos a que se refere o caput serão objeto de 

regulamentação, pela Agência, observados os princípios da razoabilidade, 

proporcionalidade e igualdade.

A bem da verdade, a prestação de serviço público adequado está 

diretamente relacionada ao respeito à Lei n. 8.987/1995 (Lei de Concessões), 

às normas contratuais e outras pertinentes (p. ex., os arts. 20 e 22 do Código de 

Defesa do Consumidor), consoante expressamente previsto no art. 6º da Lei de 

Concessões:

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.

Nesse aspecto – e diferentemente do que se poderia imaginar – o diploma 

em questão não se limita à disciplina da relação jurídica mantida entre o 

poder concedente e a concessionária de serviço público, pois inúmeros são os 

dispositivos voltados à tutela do usuário, que é, em última análise, a razão de ser 

da concessão de serviço público.

Vejam-se, ainda, os seguintes preceitos legais:

Art. 7º. Sem prejuízo do disposto na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990, 

são direitos e obrigações dos usuários:

I - receber serviço adequado;
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(...)

III - obter e utilizar o serviço, com liberdade de escolha entre vários prestadores 

de serviços, quando for o caso, observadas as normas do poder concedente.

Art. 31. Incumbe à concessionária:

I - prestar serviço adequado, na forma prevista nesta Lei, nas normas técnicas 

aplicáveis e no contrato;

(...)

IV - cumprir e fazer cumprir as normas do serviço e as cláusulas contratuais da 

concessão;

VII - zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço, bem 

como segurá-los adequadamente; (grifou-se)

Ora, se a controvérsia gira em torno da inadequação na prestação de 

serviço público concedido e da responsabilidade civil decorrente, não vejo como 

dissociar do caso concreto a natureza jurídica de Direito Público. O simples fato 

de haver discussão contratual entre usuário e concessionária de serviço público 

não atrai para o Direito Privado a relação jurídica litigiosa.

Nesse ponto, considero relevante consignar, com a devida vênia do e. 

Ministro Luis Felipe Salomão – cuja conclusão não dissente do meu voto –, que, 

a meu sentir, a distinção traçada pela Lei Geral de Comunicações entre serviços 

de telecomunicações prestados em regime público e privado (art. 63) não afeta 

a defi nição da natureza do litígio e, por conseguinte, a competência para dele 

conhecer.

O regime público contempla previsão legal de metas de universalização, 

controle tarifário e obrigações de continuidade, empregado, atualmente, na 

telefonia fi xa. Por seu turno, o regime privado – que não possui obrigações de 

universalização e de continuidade – inclui os serviços de internet banda larga, 

telefonia móvel e TV por assinatura.

Em que pese a nomenclatura “regime privado”, não se pode desconhecer 

que a atividade de telecomunicação assim prestada continua a ter a natureza 

de serviço público, fortemente regulado pela ANATEL, com metas de expansão 

estabelecidas em editais de frequência, parâmetros obrigatórios de qualidade, 

regras de defesa do consumidor, além de outras exigências cogentes, conforme 

se depreende dos arts. 130 e 135 da Lei Geral de Telecomunicações, acima 

transcritos.
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A Resolução n. 632, de 7 de março de 2014, da ANATEL, que 

aprovou o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de 

Telecomunicações – RGC abrange igualmente os serviços de telefonia fi xa e 

móvel. Confi ram-se:

Art. 1º Este Regulamento tem por objetivo estabelecer regras sobre atendimento, 

cobrança e oferta de serviços relativos ao Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, 

ao Serviço Móvel Pessoal – SMP, ao Serviço de Comunicação Multimídia – SCM e 

aos Serviços de Televisão por Assinatura.

Logo, se o litígio versar sobre defeito na prestação de serviço público de 

telecomunicações, a relação jurídica situa-se predominantemente no direito 

público, independentemente de a prestadora fazer parte do chamado “regime 

privado”, ao qual, vale ressaltar, a Lei Geral de Telecomunicações associou 

normas comuns ao “regime público” (arts. 69 a 78).

Consoante a orientação assentada pela Corte Especial, é de Direito Público 

a relação jurídica litigiosa (art. 9º do RISTJ) entre usuário e pessoa jurídica 

concessionária de serviço público. Confi ram-se:

Na questão de ordem questão de ordem. Responsabilidade civil. Danos morais. 

Concessionária de serviço público. Fornecimento de água contaminada pela 

presença de ossada e restos viscerais de cadáver humano. Litígio que envolve 

perquirição sobre a adequação do serviço público. Preponderância das normas 

de Direito Público. Competência da Primeira Seção do STJ. Art. 9º, § 1º, inciso XIV, 

do RISTJ.

1. Cuida-se, na origem, de pretensão indenizatória contra a concessionária 

de serviço público Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa MG 

em virtude de abalo moral decorrente do consumo de água contaminada pela 

presença de ossada e de órgãos viscerais de cadáver humano encontrado dentro 

do principal reservatório de água mantido pela recorrida para o abastecimento 

de água na localidade de São Franscisco/MG.

2. Para a defi nição da competência, o art. 9º do Regimento Interno do Superior 

Tribunal de Justiça direciona ao exame da “natureza da relação jurídica litigiosa”.

3. No caso concreto, o debate gira, precisamente, em torno da (in)adequação 

do serviço público prestado pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais 

- Copasa MG, que, na condição de concessionária de serviço público essencial 

- fornecimento de água -, sujeita-se ao regramento estabelecido pela Lei n. 

8.987/1965, que não se limita à disciplina da relação jurídica mantida entre o 

poder concedente e a concessionária de serviço público, mas também se dedica 

à tutela do usuário, como se vê: “Art. 6º Toda concessão ou permissão pressupõe 
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a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários (...)”; “§ 1º 

Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, 

eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação 

e modicidade das tarifas.” § 2º A atualidade compreende a modernidade das 

técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a 

melhoria e expansão do serviço”; Art. 7º. “Sem prejuízo do disposto na Lei n. 8.078 

(...) “são direitos e obrigações dos usuários” (inciso I) “receber serviço adequado”; 

“Art. 31. Incumbe à concessionária: (inciso I) “prestar serviço adequado, na forma 

prevista nesta Lei, nas normas técnicas aplicáveis e no contrato”; (inciso IV) 

“permitir aos encarregados da fi scalização livre acesso, em qualquer época, às 

obras, aos equipamentos e às instalações integrantes do serviço, bem como a 

seus registros contábeis”; (inciso VII) “zelar pela integridade dos bens vinculados à 

prestação do serviço”.

4. Ainda que, por vezes, efetuados por pessoas jurídicas de direito privado, os 

serviços públicos são prestados em nome do Estado - que é seu titular (art. 175 

CF/1988) - com a precípua fi nalidade de atendimento do interesse público. É por 

essa razão que os concessionários se sujeitam a um especial regime jurídico de 

direito público que estabelece deveres e sujeições não presentes nas relações 

exclusivamente privadas.

5. Apenas a título de exemplo da preponderância do regime público sobre as 

concessionárias, estão elas sujeitas: a) à responsabilidade objetiva de que trata 

o art. 37, § 6º, da Constituição Federal (REsp 1.095.575/SP, Rel. Ministra Nancy 

Andrighi, Terceira Turma, DJe 3.11.2011, REsp 506.099/MT, Rel. Ministro Castro 

Filho, Terceira Turma, DJ 10.2.2004, p. 249); b) regra geral, à impossibilidade 

de descontinuar a prestação do serviço público por inadimplência do Poder 

concedente ou invocar a exceção do contrato não cumprido em relação a ele (art. 

39, parágrafo único, da Lei n. 8.987/1965); c) à modifi cação e rescisão unilateral 

do contrato e à aplicação de sanções pelo Poder concedente (arts. 58, 65 e 67 

da Lei n. 8.666/1993); d) à promoção de desapropriações e à constituição de 

servidões autorizadas pelo poder concedente (art. 31, VI, Lei n. 8.987/1965); e) 

à fi scalização pelo Poder concedente ou por suas agências reguladoras (arts. 3º, 

29, I, 30, parágrafo único, e 31, V, da Lei n. 8.987/1965); f ) à intervenção do Poder 

concedente visando assegurar a adequada prestação do serviço público (arts. 29, 

III, e 32 da Lei n. 8.987/1965).

6. Por outro lado, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos 

litígios entre usuários e concessionárias de serviço público, conforme admite a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não arreda a natureza jurídica de 

direito público envolvida no debate em questão, pois o CDC em momento algum 

restringe o foco de sua tutela às relações jurídicas de natureza privada; pelo 

contrário, seu campo de atuação ou incidência é dado pela simples defi nição dos 

conceitos de “consumidor” (art. 2º), “fornecedor” (art. 3º), “produto” (art. 3º, § 1º) e 

“serviço” (art. 3º, § 2º), dos quais não se podem, a priori, excluir os serviços públicos 

prestados pelas concessionárias com fundamento no art. 175 da CF/1988.
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7. O próprio estatuto consumerista traz dispositivos expressos regrando a 

responsabilidade civil decorrente de serviço público: “Art. 4º A Política Nacional 

das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores (...) atendidos os seguintes princípios: (inciso VII) racionalização 

e melhoria dos serviços públicos”; “Art. 6º. São direitos básicos do consumidor 

(inciso X) a adequada e efi caz prestação dos serviços públicos em geral”; “Art. 22. 

Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou 

sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços 

adequados, efi cientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.

8. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já reconhecera a 

competência da Colenda Primeira Seção para apreciar litígios entre usuário e 

concessionária de serviço público, do que são exemplos o CC 102.588/RJ, Rel. 

Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJe 20.4.2009, o CC 102.589/RS, Rel. Ministra 

Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 18.5.2009 e o CC 108.085/DF, Rel. Ministro Aldir 

Passarinho Junior, Corte Especial, DJe 17.12.2010.

9. A peculiaríssima controvérsia sobre a responsabilidade civil pelo 

fornecimento de água contaminada pela presença de ossada e de órgãos viscerais 

de cadáver humano já fora anteriormente enfrentada pelo Superior Tribunal de 

Justiça em julgamentos que, em sua esmagadora maioria, foram proferidos por 

uma das Turmas vinculadas à Primeira Seção, conforme se vê no REsp 1.416.978/

MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 3.12.2013; no AgRg no REsp 

969.951/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 3.2.2009; no 

AgRg no REsp 969.894/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.11.2008; 

no AgRg no REsp 1.068.042/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, 

DJe 12.11.2008; e no AgRg no Ag 985.416/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, 

Primeira Turma, DJe 12.11.2008.

10. Desse modo, controvérsias idênticas com origem comum devem receber 

tratamento jurídico homogêneo e uniforme, especialmente quando se refere a 

fatos ocorridos em uma comunidade pequena, onde a disparidade de respostas 

jurisdicionais seria particularmente danosa.

11. Questão de ordem acolhida para reconhecer a competência da Primeira 

Seção.

(REsp 1.396.925/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 

26.2.2015).

Confl ito de competência. Recurso especial em ação civil pública. Indenização 

por danos morais e materiais. Consumidores. Interrupção de fornecimento de 

energia elétrica. Regime de concessão. Direito Público. Competência da Primeira 

Seção.

I. Confl ito de Competência instaurado nos autos de Recurso Especial interposto 

nos autos de ação civil pública intentada em face de empresa fornecedora de 

energia elétrica, pretendendo a condenação ao pagamento de indenização pelos 
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danos materiais e morais causados aos consumidores diante da interrupção no 

fornecimento de energia elétrica.

II. Embora a relação jurídica estabelecida entre a empresa prestadora do 

serviço e o consumidor seja regida por regras de direito privado estabelecidas 

no Código de Defesa do Consumidor - Lei n. 8.078/1990, cujos dispositivos 

reportam-se expressamente a serviços públicos, não há alteração do tema central 

da controvérsia, que trata da suspensão de fornecimento de energia elétrica, esta 

que se encontra incluída no regime de concessão e permissão de serviço público 

essencial e não do contrato celebrado entre as partes.

III. Em cumprimento ao disposto no parágrafo único do art. 175 da Constituição 

Federal, a Lei n. 8.987/1995 dispõe sobre o regime de concessão e permissão de 

serviços públicos, arrolando os direitos dos usuários, dentre os quais se incluem 

o recebimento de serviço adequado com regularidade, continuidade, efi ciência, 

segurança.

IV. A natureza jurídica da relação jurídica controvertida não é de direito privado, 

mas sim, de direito público, regida pela Constituição Federal e pelas regras de 

direito administrativo, matéria de competência da Primeira Seção desta Corte, nos 

termos do artigo 9º, parágrafo 1º, inciso XI, do Regimento Interno.

V. Precedentes das Turmas que compõem a Primeira Seção que têm decidido 

questões dessa mesma natureza em ações ajuizadas em face de atos de suspensão 

de fornecimento de energia elétrica.

VI. Confl ito conhecido para declarar a competência da Primeira Seção desta 

Corte.

(CC 122.559/DF, Rel. Ministro Gilson Dipp, Corte Especial, DJe 25.9.2013).

Processual Civil. Confl ito negativo. Responsabilidade civil. Danos morais. Corte 

no fornecimento de energia elétrica. Problemas técnicos. Rede de distribuição. 

“Apagão”. Natureza de serviço público. RISTJ, art. 9º, §§ 1º, XI, e 2º, III. Competência 

da Primeira Seção.

I. Compete à e. Primeira Seção o julgamento de ações em que postulada 

indenização por danos morais em virtude da interrupção do fornecimento de 

serviço público essencial por problemas técnicos na rede de distribuição.

II. Conflito conhecido, para estabelecer a competência das Turmas que 

compõem a Primeira Seção e, no caso concreto, a i. suscitada.

(CC 108.085/DF, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Corte Especial, DJe 

17.12.2010).

Conflito interno de competência. Primeira e Terceira Turmas. Natureza 

da relação jurídica litigiosa. Suspensão no fornecimento de energia elétrica. 

Concessionária de serviço público. Direito Público em geral.
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1. A questão que tem sede nas denominadas leis da concessão e diz respeito à 

prestação de serviço adequado, estabelecida unilateralmente pelo Poder Público, 

é de direito público e própria da competência da Primeira Seção.

2. Confl ito interno conhecido, para declarar competente a Primeira Seção, 

retornando os autos ao suscitado.

(CC 104.374/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 

1º.6.2009).

Conflito de competência. Fornecimento de energia elétrica. Usuário 

inadimplente. Lide acerca da possibilidade de suspensão do serviço público 

essencial. Matéria em que predomina regras de Direito Público. Conflito 

conhecido para declarar a competência da Primeira Seção do STJ. Art. 9º, § 1º, 

inciso XI, do RISTJ.

(CC 102.589/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 18.5.2009).

Confl ito negativo de competência interna. Primeira e Quarta Turmas deste e. 

STJ. Serviço de fornecimento de água. Preço público. Tarifa. Art. 9º, § 1º, inciso X, 

do RISTJ. Competência da e. Primeira Seção.

I - Compete à e. Primeira Seção desta c. Corte Superior processar e julgar 

recurso especial cuja relação jurídica litigiosa versa sobre preço público (art. 9º, § 

1º, inciso X, do RISTJ).

II - Na espécie, cuida-se, originariamente, de ação ordinária proposta por 

particular contra a Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE -, na qual 

se pleiteia a nulidade da cobrança de preço público, na modalidade de tarifa, 

afi rmada ilegal e abusiva, bem como o restabelecimento do serviço de água no 

domícilio da demandante.

III - Precedentes aplicáveis: CC 43.324/RJ, Corte Especial, Rel. Min. Peçanha 

Martins, DJ de 5.2.2007; AgRg no REsp 985.522/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, 

DJe de 19.2.2009; AgRg no Ag 1.084.537/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino 

Zavascki, DJe de 18.2.2009; AgRg no Ag 1.004.001/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Denise 

Arruda, DJe de 11.2.2009; REsp 1.062.975/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, 

DJe de 29.10.2008; AgRg no REsp 1.081.718/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco 

Falcão, DJe 29.10.2008; AgRg no REsp 1.027.844/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. José 

Delgado, DJe de 23.6.2008; REsp 595.119/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. João Otávio de 

Noronha, DJ 5.3.2007.

Confl ito conhecido para se declarar a competência da e. Primeira Seção.

(CC 102.588/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJe 20.4.2009).

Em todos os casos acima referidos, fi cou defi nido que tais confl itos são 

regidos predominantemente por normas publicistas sediadas na Constituição 

Federal, na Lei de Concessões e no Código de Defesa do Consumidor.
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Com a devida vênia, não reputo relevante o distinguishing feito pela 

eminente Relatora para afastar a aplicabilidade de alguns precedentes (CC 

122.559/DF, CC 108.085/DF e CC 102.589/DF), a saber: a existência, 

naqueles, de discussão sobre “o serviço público em si”, em oposição ao presente 

caso que diria respeito ao “contrato entabulado entre as partes”, uma vez que, 

em última análise, o que se busca é a prestação de serviço público adequado e a 

reparação indenizatória por danos sofridos. E, ressalte-se, contratos estritamente 

regulados pela Autoridade Concedente.

Como adverte Celso Antônio Bandeira de Mello, a opção por classifi car 

determinadas atividades como serviço público revela que “o Estado considera de 

seu dever assumi-las como pertinentes a si próprio (mesmo que sem exclusividade) 

e, em consequência, exatamente por isto, as coloca sob uma disciplina peculiar 

instaurada para resguardo dos interesses nelas encarnados: aquela disciplina que 

naturalmente corresponde ao próprio Estado, isto é, uma disciplina de direito 

público” (Grandes temas de direito administrativo, Malheiros, São Paulo, 2009, p. 

274).

Ressalvo que atraem a competência da Primeira Seção aqueles casos que 

caracterizam concessão em sentido estrito, e não as concessões que poderíamos 

chamar de inespecífi cas. Em outras palavras, quando o próprio Estado, por sua 

natureza, possui competência para prestar o serviço, e não o faz – hipótese que 

não abrange, por exemplo, o serviço de táxi de passageiros –, e quando os insumos 

para a prestação da atividade de interesse público são constitucionalmente 

defi nidos como bens estatais (p. ex., os potenciais de energia hidráulica, nos 

termos do art. 20, VIII, da CF).

Sob essa perspectiva, afi gura-se irrelevante para efeito de defi nição da 

competência de uma das Turmas da Seção de Direito Público a existência 

de debate sobre o contrato entabulado entre usuário e prestador do serviço 

e a ausência de discussão sobre cláusulas do contrato administrativo, poder 

concedente e normas regulamentares do setor.

Conforme anotei em Voto-Vista no REsp 1.396.925/MG, Corte Especial, 

ainda que a pretensão tenha sido deduzida contra concessionária pessoa jurídica 

de direito privado, cumpre observar que a competência não é fi xada em razão 

da parte, mas sim da natureza da relação jurídica litigiosa (art. 9º RI/STJ), que, 

in casu, envolve (in)adequação de serviço público concedido, motivo pelo qual 

se refere ao correto atendimento do interesse público, constituindo, portanto, 

matéria de Direito Público.
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Ante o exposto, peço vênia à eminente Relatora para divergir de seu judicioso 

voto e declarar a competência da Primeira Turma do STJ.

É como voto.

VOTO

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho: 1. Senhora Presidente, penso 

que o voto do eminente Ministro Herman Benjamin é muito bem estruturado, 

como sempre, muito bem articulado, um raciocínio perfeito em teses exímias e 

soberbas, mas o que prepondera neste caso é o interesse privado, é uma disputa 

entre uma empresa privada e um indivíduo particular.

2. Daí por que, a meu ver, respeitando e louvando o voto do eminente 

Ministro Herman Benjamin, que é absolutamente sustentável, com argumentos 

jurídicos excelentes, fi lio-me, com a vênia de Vossa Excelência, ao ponto de vista 

sustentado nesta Corte pela eminente Professora e Ministra Maria Th ereza de 

Assis Moura, que me parece ser mais adstrito, mais pertinente, mais grudado, 

digamos assim, ao núcleo da questão.

VOTO

O Sr. Ministro Og Fernandes: Sra. Presidente, entendo que cada vez fi ca 

mais difícil, na complexidade das relações de um século como o que vivemos no 

fi nal do século passado, diferenciar a relação Direito Privado e Direito Público. 

Penso que um dia mais adiante vamos ter que rever até mesmo essa distribuição 

de competência interna.

Já tratei de um caso parecido, uma situação semelhante, nesta sessão, 

em que se discutia a relação de consumo. Naquele instante, repito agora, me 

convenci de que estamos essencialmente e, ainda, com nível de clareza em um 

caso em que se discute uma relação de Direito Privado.

Por isso e pelos fundamentos já ditos pelo eminente Ministro Napoleão 

Nunes Maia Filho e no voto da eminente Ministra Maria Th ereza de Assis 

Moura, no momento, voto e entendo que há que prevalecer sim a competência 

da Turma da Seção de Direito Privado, a Segunda, para a matéria. Assim 

entendo e assim me manifesto.

Acompanho o voto da Sra. Ministra Relatora.
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VOTO-VISTA

O Sr. Ministro João Otávio de Noronha: Trata-se de confl ito negativo 

de competência entre a Quarta e a Primeira Turmas do Superior Tribunal de 

Justiça suscitado nos autos do Recurso Especial n. 1.443.014/RJ.

O recurso tem origem em ação de obrigação de fazer com pedido 

indenizatório ajuizada por Riomídia Informática Ltda. em desfavor de Telemar 

Norte Leste S/A, ante a recusa da ré em providenciar a solicitada migração do 

plano de franquia da autora para outro menos oneroso e mais adequado às suas 

necessidades, insistindo, assim, na cobrança do valor maior do plano inicial.

Acolhidos parcialmente os pedidos pela sentença, sobreveio apelação de 

ambas as partes, e o Tribunal a quo reformou, parcialmente, o julgado para 

determinar a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

Interposto recurso especial, admitido na origem, foram os autos distribuídos 

à Primeira Turma, ao Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Entendendo que 

a controvérsia rege-se exclusivamente por normas de direito privado, S. Exa. 

determinou a redistribuição do feito a um dos Ministros da Segunda Seção, 

competente para o exame das causas relativas a “obrigações em geral de direito 

privado, mesmo quando o Estado participar do contrato” (art. 9º, caput e § 2º, II, 

do RISTJ).

Por sua vez, a nova relatora, Ministra Isabel Gallotti, suscitou confl ito 

negativo de competência por considerar que o mérito da controvérsia envolve 

falha na prestação de serviço público essencial, o que atrai a competência da 

Primeira Seção.

O Ministério Público Federal ofereceu parecer, opinando pelo 

reconhecimento da competência da Quarta Turma ao fundamento de que a 

presente demanda tem caráter tipicamente privado por envolver tão somente 

pretensão decorrente de desavenças pontuais fundadas no vínculo contratual 

entre as partes.

A relatora, Ministra Maria Th ereza de Assis Moura, declarou a competência 

da Quarta Turma visto que o núcleo da relação jurídica litigiosa concerne ao 

direito privado, pois cinge-se ao contrato entabulado entre as partes, inexistindo 

discussão sobre o serviço público prestado.

O Ministro Herman Benjamin abriu divergência, salientando que o art. 

9º do RISTJ estabelece como critério geral para defi nição da competência de 
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cada uma das Sessões do STJ a “natureza da relação jurídica litigiosa”. No caso 

concreto, pontuou que o Tribunal a quo reconheceu a caracterização de falha na 

prestação do serviço de telecomunicações e de comportamento desidioso da ré, 

a evidenciar que o confl ito versa sobre o serviço público prestado, ainda que haja 

discussão sobre aspectos relativos ao contrato. Aduziu que a prestação de serviço 

público adequado é matéria prevista na Lei de Concessões, que não se limita 

à disciplina da relação jurídica entre o poder concedente e a concessionária 

de serviço público, abrangendo também a tutela do usuário. Assim, girando a 

controvérsia em torno da inadequação na prestação do serviço público concedido 

e da responsabilidade civil decorrente, concluiu pela impossibilidade de dissociar 

do caso concreto a natureza jurídica de direito público e, consequentemente, a 

competência da Primeira Turma, a quem distribuído originariamente o processo.

Seguiram-se os votos dos Ministros Jorge Mussi, acompanhando a 

divergência, e do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, acompanhando a 

relatora.

Na sequência, pedi vista dos autos para melhor exame e, com a vênia dos 

que entendem diversamente, estou acompanhando a divergência.

A teor do art. 175 da Constituição Federal (“Incumbe ao Poder Público, na 

forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através 

de licitação, a prestação de serviços públicos”), a titularidade do serviço público é 

intransferível; assim a concessão ou permissão referem-se apenas à sua execução, 

que passa a ser feita pelo particular, em nome próprio e por sua conta e risco, 

por delegação do Poder Público, a quem compete regulamentar e fi scalizar a 

prestação do serviço.

E a lei que regulamenta as concessões, como bem salientado pelo Ministro 

Herman Benjamin, dedica especial cuidado aos usuários, assegurando-lhes 

o direito a um serviço adequado (arts. 6º, 7º, I e III, e 31, I e IV, da Lei n. 

8.987/1995).

No presente feito, o Tribunal a quo reconheceu expressamente a falha 

no serviço de telecomunicações prestado à autora e o consequente dever de 

indenizar, conforme se pode extrair do acórdão recorrido, in verbis:

Narra a demandante que no início de 2009 verificou que o contrato de 

telefonia anteriormente firmado com a ré, correspondente a 39.990 minutos 

de franquia, era demasiadamente oneroso para sua empresa, motivo pelo qual 

solicitou a troca para um plano que se adequasse aos seus parâmetros, tendo 

sido informado, em 3.5.2009, por um representante da ré, que seria realizada a 

alteração.
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Suscita que passados 30 dias recebeu fatura com a cobrança por 39.990 

minutos em ligações; insatisfeita, entrou em contato com a ré, sendo esclarecida 

sobre a impossibilidade de obter uma franquia de 5.000 minutos, o que a levou 

a efetivar um contrato com a franquia mínima de 12.000 minutos, em 19.6.2009.

Por fi m, alega que a empresa ré não cumpriu o acordado, sob o argumento de 

que os nomes e CPF’s dos sócios da empresa autora continham restrições, o que 

não concorda, tendo em vista que na ocasião foi informada pelo preposto da ré 

que tal circunstância não geraria óbice a sua pretensão.

Verifica-se, pelo documento de fls. 69/72, mais especificamente à fl. 70, a 

efetiva contratação do plano relacionado à franquia de 12.000 minutos.

Restou demonstrada, através da análise das faturas emitidas após a contratação 

do referido plano, acostadas às fls. 38/39, que a empresa ré permaneceu 

efetuando a cobrança da franquia de 39.990.

Vale consignar, inclusive, que não obstante a decisão judicial em fl . 50 ter 

determinado a alteração da franquia, a demandada não acatou a referida ordem, 

continuando a cobrar pelo plano de 39.990 minutos, conforme se observa em fl s. 

60/63, 130/132, 156/157.

[...]

Os refl exos do atuar desidioso da ré vão muito além de meros aborrecimentos 

do cotidiano, haja vista a suspensão de um serviço essencial, conforme se observa 

às fl s. 163/164 e 178.

Portanto, se a discussão envolve falha na prestação do serviço público 

concedido, vale dizer, fornecimento inadequado do serviço, não vejo como 

afastar o caráter público da controvérsia.

Anote-se que o serviço público concedido no caso possui regulamentação 

específi ca editada pela Anatel. Refi ro-me à  Resolução n. 426/2005 daquele órgão 

regulador, que aprova o regulamento do serviço telefônico fi xo comutado, objeto 

da lide, e prevê, no art. 11, os direitos dos usuários, entre os quais o de “acesso 

e fruição do serviço dentro dos padrões de qualidade previstos na regulamentação 

em suas várias modalidades, em qualquer parte do território nacional” (inciso I); 

o de “informação adequada sobre condições de prestação do serviço, em suas várias 

modalidades, facilidades e comodidades adicionais, suas tarifas ou preços” (inciso IV); 

o de “suspensão ou interrupção do serviço prestado, quando solicitar” (inciso VIII); 

o de “não suspensão do serviço sem sua solicitação, ressalvada a hipótese de débito 

diretamente decorrente de sua utilização ou por descumprimento de deveres constantes 

do artigo 4º da Lei n. 9.472, de 1997” (inciso IX); o “de resposta efi ciente e pronta 

às suas reclamações e correspondências, pela prestadora, conforme estabelece o Plano 
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Geral de Metas de Qualidade para o STFC (PGMQ-STFC)” (inciso XII); o de 

“reparação pelos danos causados pela violação dos seus direitos” (inciso XIV); e o “de 

não ser obrigado ou induzido a consumir serviços ou a adquirir bens ou equipamentos 

que não sejam de seu interesse, bem como a não ser compelido a se submeter à condição 

para recebimento do serviço, nos termos deste Regulamento” (inciso XVIII).

Nesse contexto, a aplicação de dispositivos da lei civil ou do CDC haverá 

de ser feita em harmonia com os preceitos específi cos da lei de concessões e do 

órgão regulamentador.

Assim, na linha dos precedentes da Corte Especial invocados pelo Ministro 

Herman Benjamin, concluo pela competência da Primeira Turma para julgar a 

presente controvérsia.

Ante o exposto, acompanho a divergência.

VOTO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão: 1. Senhora Presidente, cuida-se de 

confl ito negativo de competência instaurado entre a Quarta Turma do Superior 

Tribunal de Justiça, suscitante, e a Primeira Turma do Superior Tribunal de 

Justiça, suscitada.

A questão central cinge acerca da competência, no âmbito desta Corte 

Superior, para o julgamento de recurso especial cujo objeto versa sobre a indevida 

cobrança de valores referentes à franquia de telefone, com o consequente pedido 

de indenização por danos morais, em contrato de prestação de serviços de 

telefonia.

O apelo especial foi distribuído ao Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 

que entendeu ser a controvérsia regida exclusivamente por normas de direito 

privado. Determinou, portanto, a redistribuição do recurso a um dos ministros 

componentes da Segunda Seção.

A Ministra Maria Isabel Gallotti, a quem o recurso especial fora distribuído, 

suscitou confl ito negativo, sob o fundamento de que o mérito recursal versa sobre 

falha na prestação de serviço público essencial, cuja competência é atribuída à 

Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

O confl ito de competência sob exame foi instaurado na Corte Especial, 

sendo distribuído à Ministra Maria Th ereza de Assis Moura, que, conhecendo 

do confl ito, declarou competente para o julgamento a Quarta Turma. Ressaltou 
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que, na espécie, o núcleo da relação jurídica litigiosa concerne ao direito privado, 

pois a discussão permeia contrato de franquia de telefone. Asseverou que a 

parte consumidora tentou alterar o referido contrato para adaptá-lo às suas 

necessidades. Aduziu, por fi m, que o mérito do recurso não diz respeito à falha 

na prestação de serviço público essencial, mas sim ao contrato entabulado pelas 

partes.

Após o voto proferido pela Ministra Relatora, pediu vista o Ministro 

Herman Benjamim, que conheceu do conflito para declarar competente 

a Primeira Turma. Consignou que o litígio decorre do fato de a empresa 

concessionária de serviço de telefonia resistir em ajustar o plano mensal 

contratado à real necessidade da consumidora, estando caracterizada, pois, a 

falha na prestação do serviço. Afi rmou, ainda, que a prestação do serviço público 

adequado está diretamente relacionada ao respeito à Lei n. 8.987/1995 (Lei 

de Concessões), girando a controvérsia em torno da inadequação na prestação 

de serviço público concedido, indissociável, portanto, da natureza jurídica de 

direito público.

Após o voto-vista do Ministro Herman Benjamin, acompanhado pelo 

Ministro Jorge Mussi, bem como os votos dos Ministros Napoleão Nunes 

Maia Filho e Og Fernandes, que acompanharam a Relatora, pediu vista, 

antecipadamente, dos autos, o Ministro João Otávio de Noronha.

São centenas, talvez milhares de recursos versando sobre esta mesma 

matéria. Tenho muitos deles aguardando defi nição, hoje trazida pelo Ministro 

João Otávio de Noronha em prosseguimento ao julgamento.

2. Como visto, a Relatora suscitou a tese de que a competência é da 

Segunda Seção, entendendo que haveria descumprimento contratual e, 

portanto, falha da prestação de serviço. Por sua vez, a divergência inaugurada 

pelo Ministro Herman Benjamin foi no sentido de ser competente a Primeira 

Seção, invocando a aplicação da Lei de Concessões n. 8.987/1995, no que foi 

agora acompanhado pelo Ministro João Otávio de Noronha.

Rogo vênia à Relatora para acompanhar a divergência inaugurada pelo 

Ministro Herman Benjamin, porém com um terceiro fundamento, segundo o 

qual, nessa hipótese, não se aplica pura e simplesmente a Lei de Concessões, 

que é também de caráter geral. Penso que aqui se aplica, e fundamentalmente 

esse é o motivo pelo qual me inclino para a Primeira Seção, a lei de regência, 

a Lei de Telecomunicações, de n. 9.472/1997. Com base nos arts. 63, 64, 79 e 

126, e tomando em conta o princípio da especialidade, creio que essa questão 

será solucionada. Além disso, invocaram-se aqui outras questões muito afi ns a 
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essa, como é o caso da assinatura básica, dos pulsos telefônicos. Em todas essas 

hipóteses, a competência, com base nessa lei específi ca, foi da Primeira Seção.

Os votos estabeleceram duas linhas de intelecção: a) a primeira, defendida 

pela Relatora, no sentido de ser competente a Segunda Seção, por versar o 

tema em epígrafe sobre descumprimento contratual na prestação de serviço de 

telefonia, objeto restrito, pois, à relação fi rmada entre a operadora e o usuário; 

e b) a segunda, inaugurada pelo Ministro Herman Benjamin, no sentido de 

ser competente a Primeira Seção, em virtude da imperiosa aplicação da Lei 

n. 8.987/1995 (Lei de Concessões) na hipótese vertente, máxime ante a falha 

ocorrida em serviço público essencial, de responsabilidade da concessionária.

Não obstante e rendendo homenagens à qualidade dos votos já proferidos, 

tanto em um, quanto em outro sentido, cumpre-me destacar que a própria 

Lei n. 9.472/1997 (chamada Lei de Telecomunicações) disciplinou a matéria, 

notadamente no que concerne ao regime jurídico de prestação do serviço de 

telefonia, o que trará refl exos diretos, no meu entender, sobre a competência das 

Seções desta Corte para o julgamento dos feitos, consoante se observa no teor 

dos seguintes dispositivos legais:

Art. 63. Quanto ao regime jurídico de sua prestação, os serviços de 

telecomunicações classifi cam-se em públicos e privados.

Parágrafo único. Serviço de telecomunicações em regime público é o prestado 

mediante concessão ou permissão, com atribuição a sua prestadora de obrigações 

de universalização e de continuidade.

Art. 64. Comportarão prestação no regime público as modalidades de serviço 

de telecomunicações de interesse coletivo, cuja existência, universalização e 

continuidade a própria União comprometa-se a assegurar.

Parágrafo único. Incluem-se neste caso as diversas modalidades do serviço 

telefônico fi xo comutado, de qualquer âmbito, destinado ao uso do público em 

geral.

A lei, no que tange a o regime jurídico da prestação, classifi ca o serviço de 

telefonia em público e privado.

Nesse diapasão, deve-se asseverar que os serviços de telecomunicações 

em regime público são aqueles cuja existência, universalização e continuidade 

a própria União se compromete a assegurar. Incluem-se, neste caso, as diversas 

modalidades do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC).

Em síntese, na disciplina da Lei n. 9.472/1997, haverá serviço público de 

telecomunicações e serviço privado de telecomunicações. Em outras palavras, há 
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a previsão de serviço de interesse coletivo prestado em regime público e serviço 

de interesse coletivo prestado em regime privado.

Não se pode olvidar, ainda, que, quando se afi rma que determinado serviço 

será prestado em regime público, signifi ca dizer que estará subordinado ao 

direito público, aos princípios que regem as atividades da Administração. Em 

suma, as respectivas relações com os indivíduos devem guardar consonância com 

o Direito Administrativo. Conforme salientado alhures, o Serviço Telefônico 

Fixo Comutado, em razão da natureza de universalidade e de continuidade na 

prestação de serviço considerado essencial, possui natureza jurídica de direito 

público. Ademais, por isso mesmo, deve ser prestado em regime de concessão ou 

permissão.

Por outro lado, o serviço de telecomunicações em regime privado pode ser 

explorado por particulares, mediante autorização, abstraindo-se as exigências 

dos consectários da universalização e da continuidade na prestação. Assim, o 

mencionado regime cristaliza regras de direito privado, conforme se verifi ca, a 

título de exemplo, na prestação de Serviço Móvel Celular.

Frise-se que a Lei de Telecomunicações, também no ponto, referenciou as 

distinções mencionadas, conforme se observa na transcrição dos artigos abaixo:

Art. 79. A Agência regulará as obrigações de universalização e de continuidade 

atribuídas às prestadoras de serviço no regime público.

§ 1º Obrigações de universalização são as que objetivam possibilitar 

o acesso de qualquer pessoa ou instituição de interesse público a serviço de 

telecomunicações, independentemente de sua localização e condição sócio-

econômica, bem como as destinadas a permitir a utilização das telecomunicações 

em serviços essenciais de interesse público.

§ 2º Obrigações de continuidade são as que objetivam possibilitar aos usuários 

dos serviços sua fruição de forma ininterrupta, sem paralisações injustifi cadas, 

devendo os serviços estar à disposição dos usuários, em condições adequadas de 

uso.

Art. 126. A exploraçã o de serviço de telecomunicações no regime privado será 

baseada nos princípios constitucionais da atividade econômica.

Registre-se que a própria Lei n. 9.472/1997 consigna que as diversas 

modalidades de serviço de telecomunicações comportarão prestação no regime 

público. Em suma, a legislação específi ca defi niu a natureza da prestação de 

serviço de telefonia fi xa com verve pública.
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Dessa forma, quando se fala em natureza pública da prestação de 

serviço de telefonia fi xa, indubitavelmente, a melhor hermenêutica efl ui da 

própria interpretação normativa, que submete ao regime público as normas 

regulamentares da espécie. Em outras palavras, o contrato firmado entre 

concessionária e usuário é regido por normas de Direito Público.

Ademais, quando a Lei de Telecomunicações determina que as modalidades 

de serviço telefônico fi xo comutado se inserem no regime público, pretende 

especifi car que tanto o plano de assinatura básica, como os planos alternativos 

de franquia estão submetidos aos princípios publicistas do direito.

Contrario sensu, os pacotes de serviços inteligentes (secretária eletrônica, 

identificador de chamadas, entre outros), de internet e de telefonia móvel 

regem-se pelos princípios consagrados pelo direito privado.

Acrescente-se, também, que a legislação - que disciplina a telefonia fi xa - 

ressalta que o serviço deverá ser prestado em condições adequadas, máxime no 

que diz respeito à modicidade das tarifas.

Nessa esteira, a Lei n. 9.472/1997 dispõe:

Art. 2º O Poder Público tem o dever de:

I - garantir, a toda a população, o acesso às telecomunicações, a tarifas e preços 

razoáveis, em condições adequadas;

Art. 3º O usuário de serviços de telecomunicações tem direito:

IV - à informação adequada sobre as condições de prestação dos serviços, suas 

tarifas e preços;

Ademais, no próprio conceito de continuidade do serviço público, insere-

se a prestação de serviço adequado. De fato, torna-se imperioso salientar, 

novamente, a defi nição legal de obrigações de continuidade, presente na referida 

lei:

Art. 79.

§ 2º Obrigações de continuidade são as que objetivam possibilitar aos usuários 

dos serviços sua fruição de forma ininterrupta, sem paralisações injustifi cadas, 

devendo os serviços estar à disposição dos usuários, em condições adequadas de uso.

Dessa forma, quando a prestadora de serviços de telefonia fi xa altera o 

contrato, modifi cando os planos de assinatura unilateralmente, ou deixando de 

observar requerimento do usuário para a altercação do plano, além de violar o 
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princípio da prestação adequada (art. 2º, I; 79, § 2º, da Lei de Telecomunicações), 

usurpa o direito do contratante de não ser obrigado ou induzido a consumir 

serviços por ele reputados como desnecessários. Tal conduta fere, ainda, o direito 

de o consumidor solicitar, a qualquer tempo, a alteração do plano de assinatura. 

De fato, a Resolução n. 426/2005/ANATEL, que aprovou o regulamento do 

Serviço Telefônico Fixo Comutado, registra, de forma hialina:

Art. 11. O usuário do  STFC tem direito:

XVIII - de não ser obrigado ou induzido a consumir serviços ou a adquirir 

bens ou equipamentos que não sejam de seu interesse, bem como a não ser 

compelido a se submeter à condição para recebimento do serviço, nos termos 

deste Regulamento;

Art. 45. É direito do  assinante, a qualquer tempo, solicitar a transferência 

de plano básico de serviço para um plano alternativo de serviço e, vice-versa, 

assegurado ao assinante o direito de manter o seu código de acesso.

Ressalta-se, por fi m, que, não obstante o escólio lapidar da lavra do Ministro 

Herman Benjamin, no sentido de ser competente a Primeira Seção, em virtude 

da incidência da Lei n. 8.987/1995 (Lei de Concessões) na hipótese vertente, 

entendo que a competência é da Primeira Seção com fundamento diverso, 

sustentado no aforismo que privilegia a lei especial sobre a geral. De fato, com 

base nos princípios de interpretação e aplicação das leis, a meu ver, a Lei de 

Telecomunicações sobreleva-se como especial, para disciplinar o presente caso.

Dessa forma, diante do quadro fático que subsume o caso concreto, a Lei 

n. 9.472/1997 (Lei de Telecomunicações) cristaliza-se como especial, devendo, 

pois, prevalecer sobre a Lei n. 8.987/1995 (Lei de Concessões), norma geral.

Nesse diapasão, com fulcro nos fundamentos em epígrafe, verifi ca-se que 

o serviço telefônico fi xo comutado é prestado em regime público, devendo a 

concessionária disponibilizá-lo de forma adequada, sob pena de cristalizar-se 

violação ao direito do usuário. Assim, por estar vinculado o contrato em tela 

às normas de direito público, sobressai a competência para o julgamento da 

matéria à Primeira Seção desta Corte Superior.

Portanto, rogo vênia à Relatora para acompanhar a divergência, com 

acréscimo de fundamentação, relativo ao princípio da especialidade, levando em 

conta a lei de regência específi ca, Lei n. 9.472/1997, para defi nir a competência 

da Primeira Seção.

É como voto.
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VOTO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques: Senhora Ministra Presidente, 

as achegas trazidas por Sua Excelência o Ministro Luis Felipe Salomão seriam 

as que eu iria colocar aqui, e o Ministro Herman Benjamin já as incorporou.

Senhor Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, especifi camente quanto 

à consideração feita por Vossa Excelência, não haverá, com todas as vênias do 

entendimento de Vossa Excelência, nenhum alargamento da competência que 

está hoje conosco na Primeira Seção, porque esse discrimen já é muito bem 

feito tanto pela Segunda quanto pela Primeira Seção para saber o que é que, 

efetivamente, não se trata de concessão que possa ser prestada diretamente pelo 

Estado.

De forma que vou rogar máximas vênias à eminente Ministra Relatora e 

à Vossa Excelência, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, que a acompanhou, 

para acompanhar a divergência inaugurada por Sua Excelência o Ministro 

Herman Benjamin.

VOTO-VOGAL

O Sr. Ministro Raul Araújo: Senhora Presidente, penso que as 

concessionárias de serviço público de telefonia prestam serviços públicos de 

duas ordens aos consumidores. Alguns dos serviços públicos são regidos por 

normas de Direito Público decorrentes de direção, são direcionados, no caso, 

pela Anatel. Essas concessionárias não podem se afastar das determinações de 

leis de regência citadas pelo Senhor Ministro Herman Benjamin e por normas 

também editadas pela Anatel.

Trata-se a direção, segundo lição do Professor Napoleão Nunes Maia Filho, 

de forma de intervenção do Estado na economia, com normas impositivas. A 

concessionária não pode fugir das normas de caráter impositivo.

Mas as empresas de telefonia prestam também outros serviços, estes de 

caráter tipicamente privado, dentro de um regime de competição que travam 

entre si, essas concessionárias, com acentuada liberdade na busca de conquistar 

mercado.

Assim, embora todos os serviços de telefonia sejam baseados em contratos, 

uns são contratuais sob regime de direção do Estado e outras são contratuais 

com maior nível de liberdade, como contratos tipicamente privados. Então, 
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quanto a esses últimos, penso que as questões, quando surgirem, em torno desses 

serviços são de contratos de prevalência de Direito Privado e devem permanecer 

com as Turmas de Direito Privado, com a Segunda Seção. Por exemplo, serviço 

do tipo “disque amizade” ou horóscopo ou tabela de campeonato de futebol.

São serviços tipicamente de direito privado. Muito diferentes daqueles 

relacionados com o preço da franquia de telefonia e a forma de cobrá-la que são 

estabelecidos por regras de Direito Público.

No caso aqui, não. O que se discute realmente são regras impositivas 

estabelecidas pelo Estado, das quais a concessionária não se pode afastar porque 

tem de atendê-las. Desse modo, a discussão em torno dessas possibilidades 

de fl exibilização dessas normas remetem o caso à apreciação das Turmas que 

compõem a Primeira Seção desta Corte.

Peço vênia à eminente Ministra Relatora para acompanhar a divergência.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Felix Fischer: Trata-se de conflito de competência 

instaurado no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça entre a Primeira e 

Quarta Turma.

Em breve síntese, a controvérsia consiste no reconhecimento da 

competência para processar e julgar recurso especial interposto em “ação de 

obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório e de antecipação de 

tutela” em face de Empresa Concessionária de Telefonia (fl . 5).

Em espécie, o Recurso Especial tem por objetivo reformar acórdão que 

manteve sentença condenatória, a qual reconheceu falha na prestação de serviços 

por parte da Empresa de Telefonia, ora Recorrente.

O feito foi inicialmente distribuído para o em. Ministro Napoleão Nunes 

Maia Filho, integrante da Primeira Turma, que declinou da competência para 

as turmas da Segunda Seção com base no artigo 9º, caput e § 2º, II, do RISTJ, 

sob fundamento de que “a controvérsia é regida exclusivamente por normas de 

direito privado, matéria afeta à competência daquela Seção”.

Redistribuídos os autos, a em. Ministra Isabel Gallotti suscitou o confl ito 

em competência, sustentando que o mérito do recurso versa sobre matéria de 

direito público, no qual se discute falha na prestação de serviço público essencial.

O confl ito de competência foi distribuído à em. Ministra Maria Th ereza 

de Assis Moura que votou pela competência da Quarta Turma, por entender 
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que a lide versa sobre regras contratuais, não sendo analisado serviço público, 

prevalecendo regras de direito privado.

Em voto-vista, o em. Herman Benjamin, iniciou a divergência por entender 

que a competência para processar e julgar o recurso especial é da Primeira 

Turma, afi rmando que se trata de serviço público, prestado por concessão e 

com aplicação de regras de direito público (Lei de Concessões e Lei Geral de 

Telecomunicações).

Os em. Ministros Napoleão Nunes Maia Filho e Og Fernandes acompanharam 

a em. Mnistra Relatora, enquanto a divergência foi acompanhada pelo em 

Ministro Jorge Mussi, bem como pelo em. Minsitro Luis Felipe Salomão em voto-

vista.

Para melhor analisar a matéria, considerando se tratar de confl ito de 

competência entre Seções, matéria de grande relevo, pedi vista dos autos.

É o relatório.

Inicialmente, entendo plausível registrar regras previstas na Constituição 

Federal que, a meu ver, fundamentam a decisão adotada.

O artigo 21, inciso XI, da CF, preconiza que a União é competente para 

“explorar, direta ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de 

telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a 

criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais”.

No caso concreto, observa-se claramente que lide versa sobre falha na 

prestação de serviços de telefonia fi xa referente ao contrato entabulado entre 

as partes, uma vez que o Consumidor manifestou desejo de alterar o plano 

contratado, para reduzir gastos, contudo não conseguiu, sendo compelido a 

permanecer em plano mais oneroso.

A Constituição Federal, em seu artigo 175, dispôs sobre as concessões para 

prestação de serviços públicos, com determinação pelo legislador constituinte 

que fosse editada lei para regulamentação das concessões quanto ao regime das 

empresas, direito dos usuários, política tarifária e obrigação de manutenção de 

serviço adequado.

As concessionárias na área de telecomunicações, embora sejam pessoas 

jurídicas de direito privado, prestam serviço essencial através de concessões 

sendo fi scalizadas por Autarquia criada pela Lei n. 9.472/1997, ANATEL 

(Agência Nacional de Telecomunicações).
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Embora privado o elo entre as partes, normas de direito público norteiam 

a mencionada relação.

A própria Constituição Federal consagrou ser direito do Estado a exploração 

de serviços de Telecomunicações, mesmo que através de concessionários, em 

virtude da essencialidade do serviço.

O contrato PBOA/SPB n. 125/2011-ANATEL rege a “concessão do 

serviço telefônico fi xo comutado modalidade longa distância nacional - LDN”, 

bem como o contrato PBOA/SPB n. 91/2011-ANALTEL regulamenta a 

“concessão do serviço telefônico fixo comutado modalidade local”, ambos 

fi rmados entre a ANATEL e a empresa Recorrente, Telemar Norte Leste S/A.

Observa-se da primeira cláusula (Do Objeto), de ambos contratos, que o 

regime é público por se tratar de STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado):

Cláusula 1.1 [...]

Parágrafo único. Compreende-se no objeto da presente concessão o Serviço 

Telefônico Fixo Comutado, prestado em regime público, em áreas limítrofes 

e fronteiriças, em conformidade com a regulamentação editada pela Anatel, 

consoante disposição contida no Plano Geral de Outorgas.

Desse modo, lides que tratam de serviços públicos essenciais devem ter 

maior observação por parte do Estado, preponderando normas de direito público 

às normas de direito privado, para se garantir os mandamentos constitucionais 

de proteção ao consumidor, bem como preservação da qualidade de serviços que, 

em suma, são prestados pelo Estado através de concessionários.

Ainda que eventual ação individual seja intentada judicialmente, é certo 

que a relação e falha na prestação de serviço praticada por concessionária de 

serviço público atinge não somente o consumidor determinado, mas toda a 

coletividade, inclusive sendo admissível que a demanda seja intentada através 

de ação civil pública (art. 1º, II, Lei n. 7.347/1985; art. 91, CDC), considerando 

a possibilidade de extensão do julgado para outros consumidores em situação 

idêntica.

No caso dos autos, é evidenciada a falha na prestação de serviço no 

momento em que a Empresa de Telefonia obriga o Consumidor a permanecer 

em plano de telefonia, sem a devida justifi cativa (fi delização - regulamentada 

pela Resolução n. 632/2014).

Assim sendo, considerando que o caput do artigo 9º do RISTJ determina 

que a fi xação de competência das Seções ocorre em função da relação jurídica 



Jurisprudência da CORTE ESPECIAL

RSTJ, a. 28, (244): 17-93, outubro/dezembro 2016 61

litigiosa, entendo acertado o entendimento de que o presente feito é da 

competência da Primeira Turma por integrar a Primeira Seção, com base no 

artigo 9º, XIV, do Regimento.

Ante o exposto, por se tratar de serviço público essencial prestado através 

de concessão pública, onde merecem preponderar as regras de direito público 

às privadas, peço vênia a em. Ministra Relatora e demais Ministros, para 

acompanhar a divergência iniciada pelo em. Ministro Herman Benjamin.

É o voto.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

N. 175.648-RS (2012/0096359-9)

Relator: Ministro Og Fernandes

Embargante: Ferticruz Comercio e Representacoes Ltda

Advogado: Elton Altair Costa e outro(s) - RS021748

Embargado: Oldemar José Krombauer

Embargado: Elisabete Soares Kronbauer

Embargado: Eloi da Silva Soares

Embargado: Jose Maria Soares

Embargado: Almir Schimidt

Embargado: Alce Maria Schmidt

Advogados: Décio Antônio Erpen - RS049151

Hilário Boufl eur - RS037911

EMENTA

Processual Civil. Embargos de divergência. Efeito interruptivo 

do prazo para interposição dos demais recursos decorrentes da 

interposição de embargos de declaração. Códigos de Processo Civil de 

1973 e 2015. Critérios.

1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra 

acórdão que delibera sobre o efeito interruptivo dos embargos de 
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declaração. Segundo a parte recorrente, ainda que rejeitados, aludidos 

embargos, desde que apresentados tempestivamente, interrompem o 

prazo para a interposição de outros recursos, porquanto a pena pela 

interposição do recurso protelatório é a pecuniária, e não a exclusão 

do citado efeito.

2. Percebe-se, da leitura dos dispositivos processuais, que, na 

temática objeto da divergência, atinente ao efeito interruptivo da 

oposição de embargos de declaração, não houve mudança legislativa 

com a edição do Código de Processo Civil de 2015. Portanto, o 

posicionamento a ser fi rmado no âmbito da Corte Especial merece ser 

aplicado na vigência do novo Código de Processo Civil.

3. O que se debate, no caso, é o fato de que, em muitas ocasiões, 

a parte recorrente interpõe embargos de declaração, com pedido 

de aplicação de efeito infringente, apesar de não apontar nenhum 

dos pressupostos genéricos de cabimento (omissão, contradição, 

obscuridade ou erro material).

4. É importante diferenciar duas situações: quando o recorrente 

interpõe embargos de declaração, com efeitos infringentes, sem apontar, 

na peça de interposição, vício de embargabilidade que pretende 

ver sanado (omissão, contradição, obscuridade ou erro material); e 

quando o recorrente interpõe embargos de declaração, com efeitos 

infringentes, apontando, na peça de interposição, vício que pretende ser 

sanado (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), mas, no 

julgamento dos embargos de declaração, entenda-se que os vícios não 

se encontram presentes.

5. Um dos pressupostos específi cos de admissibilidade da via 

declaratória é a indicação explícita do defeito que pretende ver sanado, 

integrado, aclarado. A análise acerca da existência ou não do vício 

apontado trata-se de genuíno exame de mérito.

6. Com base nessas considerações, deve-se fi rmar o entendimento 

de que os embargos de declaração somente não interrompem o prazo 

para outros recursos quando intempestivos, manifestamente incabíveis ou 

nos casos em que oferecidos, com pedido de aplicação de efeitos infringentes, 

sem a indicação, na peça de interposição, de vício próprio de embargabilidade 

(omissão, contradição, obscuridade ou erro material). Por conseguinte, 

deve o recurso especial ser provido, com a consequente determinação 
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de retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande 

do Sul para que julgue o mérito do agravo de instrumento como 

entender de direito, afastada a tese de intempestividade do recurso.

7. Embargos de divergência a que se dá provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, conhecer dos embargos de divergência e dar-lhes provimento, 

nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Mauro Campbell 

Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Felix Fischer, Francisco Falcão, 

Nancy Andrighi, Humberto Martins, Maria Th ereza de Assis Moura, Napoleão 

Nunes Maia Filho e Jorge Mussi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausentes, justifi cadamente, os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, 

Herman Benjamin e Luis Felipe Salomão.

Brasília (DF), 24 de outubro de 2016 (data do julgamento).

Ministra Laurita Vaz, Presidente

Ministro Og Fernandes, Relator

DJe 4.11.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Og Fernandes: Trata-se de embargos de divergência 

interpostos contra acórdão em que se discute se a oposição de embargos de 

declaração contra decisão interlocutória de juiz singular, em qualquer caso, 

interrompe o prazo para interposição de agravo de instrumento.

Questiona-se, também, ainda que o tribunal de origem considere que os 

embargos de declaração interpostos, por terem efeito infringente, poderiam ser 

equiparados a pedido de reconsideração, se se deve (ou não) admitir o efeito 

interruptivo.

Em síntese, a tese objeto da divergência se concentra na análise “[...] da 

possibilidade, ou não, de interrupção do prazo para interposição de outros 

recursos quando os embargos de declaração forem rejeitados quando ausentes 
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vícios ou considerados protelatórios e recebidos como simples pedido de 

reconsideração” (e-STJ, fl . 399).

Transcrevo a ementa do acórdão embargado:

Agravo regimental nos embargos de declaração no agravo (art. 544 do CPC). 

Autos de execução. Decisão monocrática que negou provimento ao recurso. 

Irresignação da exequente.

1. Esta Corte firmou entendimento segundo o qual, quando opostos com 

a finalidade de se obter a reconsideração da decisão recorrida, os embargos 

de declaração não interrompem o prazo para interposição de outros recursos. 

Tribunal de origem que adotou entendimento em consonância com a 

jurisprudência deste STJ. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo regimental desprovido.

Trago à baila, em contraposição, os acórdãos apontados como paradigmas:

Processual Civil. Recurso especial. Embargos de declaração. Decisão 

interlocutória. Cabimento. Interrupção do prazo recursal.

1. Os embargos declaratórios são cabíveis contra quaisquer decisões judiciais, 

inclusive as interlocutórias. (EREsp 159.317/DF, CE, Min. Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, DJ 26.4.1999).

2. Os embargos de declaração tempestivamente apresentados, ainda 

que rejeitados, interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, 

porquanto a pena pela interposição do recurso protelatório é a pecuniária e não 

a sua desconsideração. Precedentes: REsp 768.526/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, 

DJ 11.4.2007; REsp 762.384/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJ 19.12.2005; 

REsp 643.612/MG, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, DJ 26.9.2005; REsp 

590.179/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJ 13.2.2006.

3. In casu, trata-se de embargos de declaração interpostos em face de 

decisão interlocutória proferida por juízo de primeira instância. Rejeitados os 

embargos e interposto agravo de instrumento, o Tribunal de origem entendeu 

que os embargos protelatórios não tinham o condão de interromper o prazo 

recursal, razão pelo qual não conheceram do agravo de instrumento por serem 

intempestivos.

4. Recurso especial a que se dá provimento.

(REsp 1.074.334/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 

19.3.2009, DJe 20.4.2009)

Processual Civil e Administrativo. FGTS. Embargos de declaração. Interrupção 

do prazo recursal, ainda que não conhecidos ou não acolhidos. Apenas não 
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interrompem o prazo se considerados intempestivos. Interpretação do art. 538 do 

CPC. Precedentes. Doutrina. Recurso especial provido.

1. O caso dos autos refere-se a ato decisório que determinou a intimação 

dos autores para apresentar cálculo do seu crédito, decisão em face da qual se 

opuseram embargos de declaração.

2. É verdade - e não se nega - que a jurisprudência do STJ entende que o pedido 

de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de 

recurso, que deve ser contado a partir do ato decisório que provocou o gravame. 

Em consequência, inexistindo a interposição do recurso cabível no prazo prescrito 

em lei, torna-se preclusa a matéria, extinguindo-se o direito da parte de impugnar 

o ato decisório.

3. Entretanto, no caso, tratou-se de oposição de embargos de declaração, e 

não de mero pedido de reconsideração. A jurisprudência desta Superior Corte 

é remansosa, no sentido de que os embargos de declaração são oponíveis em 

face de qualquer decisão judicial e, uma vez opostos, ainda que não conhecidos 

ou não acolhidos, interrompem o prazo de eventuais e futuros recursos, com 

exceção do caso em que são considerados intempestivos.

4. Dessa forma, os embargos de declaração opostos às fls. 96/97 (e-STJ) 

interromperam o prazo para eventuais recursos, motivo porque não há como se 

considerar o agravo de instrumento intempestivo.

Portanto, a decisão de fl . 103 (e-STJ) e o acórdão de fl s. 112/116 (e-STJ) devem 

ser reformados.

5. Recurso especial provido. Retorno dos autos à origem para que, afastando-

se a intempestividade do agravo de instrumento ali interposto, julgue-se o mérito 

do recurso.

(REsp 1.281.844/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 1º.12.2011, DJe 9.12.2011)

Processo Civil e Bancário. Agravo no Agravo de Instrumento. Recurso 

Especial. Embargos de declaração. Interrupção do prazo recursal. Contrato de 

fi nanciamento com alienação fi duciária em garantia. Juros. Limitação.

- Os embargos de declaração, ainda que não conhecidos por inexistirem os 

alegados vícios na decisão embargada, interrompem o prazo para interposição de 

outros recursos, ao teor do art. 538, caput, do CPC.

- A limitação dos juros na taxa de 12% ao ano estabelecida pela Lei de Usura 

(Decreto n. 22.626/1933) não se aplica às operações realizadas por instituições 

integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

(AgRg no Ag 475.752/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado 

em 1º.4.2003, DJ 5.5.2003, p. 294)
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De acordo com a embargante, “(i) os embargos declaratórios são cabíveis 

contra quaisquer decisões judiciais, inclusive as interlocutórias; e (ii) ainda 

que rejeitados, os embargos de declaração tempestivamente apresentados 

interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, porquanto a pena 

pela interposição do recurso protelatório é a pecuniária, e não a suspensão do 

benefício” (e-STJ, fl s. 411/412).

O Ministério Público Federal manifestou-se (e-STJ, fl s. 462/469) “[...] 

pelo acolhimento dos embargos de divergência, fi rmando-se o entendimento 

de que os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição 

de outros recursos (salvo quando intempestivos ou não cabíveis), para, assim, 

dar provimento ao recurso especial, determinando-se o retorno dos autos 

ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para que julgue o 

mérito do agravo de instrumento como entender de direito, afastada a tese de 

intempestividade do recurso”.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Og Fernandes (Relator): Inicialmente, mister esclarecer o 

que dispõe o Código de Processo Civil de 1973 e o novo Código de Processo 

Civil sobre o tema. Transcrevo os dispositivos:

Art. 538. Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição 

de outros recursos, por qualquer das partes. (Redação dada pela Lei n. 8.950, de 

13.12.1994)

Parágrafo único. Quando manifestamente protelatórios os embargos, o juiz ou 

o tribunal, declarando que o são, condenará o embargante a pagar ao embargado 

multa não excedente de 1% (um por cento) sobre o valor da causa. Na reiteração 

de embargos protelatórios, a multa é elevada a até 10% (dez por cento), fi cando 

condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor 

respectivo. (Redação dada pela Lei n. 8.950, de 13.12.1994)

CPC/2015

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição 

dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e 

não se sujeitam a preparo.

§ 1º Aplica-se aos embargos de declaração o art. 229.
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§ 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 

(cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique 

a modifi cação da decisão embargada.

Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.

§ 4º Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modifi cação 

da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra 

a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões, nos 

exatos limites da modifi cação, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação 

da decisão dos embargos de declaração.

§ 5º Se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a 

conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes 

da publicação do julgamento dos embargos de declaração será processado e 

julgado independentemente de ratifi cação.

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e 

interrompem o prazo para a interposição de recurso.

[...]

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz 

ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao 

embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da 

causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, 

a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a 

interposição de qualquer recurso fi cará condicionada ao depósito prévio do valor 

da multa, à exceção da Fazenda Pública e do benefi ciário de gratuidade da justiça, 

que a recolherão ao fi nal.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) 

anteriores houverem sido considerados protelatórios.

Percebe-se, da leitura dos dispositivos acima citados, que, na temática 

objeto da divergência, atinente ao efeito interruptivo da oposição de embargos 

de declaração, não houve mudança legislativa. Portanto, o posicionamento a 

se fi rmar no âmbito da Corte Especial valerá, inclusive, na vigência do novo 

Código de Processo Civil.

Em breve, mas judicioso Parecer, o Parquet trouxe um resumo acerca do 

posicionamento desta Corte Superior sobre o cabimento dos embargos de 

declaração e respectivos efeitos. Transcrevo:

a) os embargos declaratórios são cabíveis, via de regra, em face de quaisquer 

decisões judiciais, inclusive as interlocutórias, excetuando-se alguns casos 
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específi cos, como por exemplo a decisão de admissibilidade do recurso especial 

realizada pelo Tribunal de origem;

b) a oposição dos embargos de declaração terá, como regra, o efeito de 

interrupção do prazo para interposição de outros recursos, nos termos do 

art. 538 do Código de Processo Civil (art. 1.026 do CPC/2015), mesmo quando 

rejeitados ou reputados protelatórios (hipótese de imposição de multa), salvo 

quando forem intempestivos ou nos excepcionais casos em que não forem 

considerados cabíveis;

c) o pedido de reconsideração, diante da ausência de previsão legal, não tem 

o condão de suspender ou interromper qualquer prazo recursal; e d) quando 

se considerar que os embargos de declaração possuem o intuito de mera 

reconsideração, não ocorrerá a interrupção do prazo para a interposição de 

outros recursos, análise esta que deverá ser realizada a partir das circunstâncias 

concretas de cada caso.

No que diz respeito a embargos declaratórios não conhecidos em virtude 

de sua intempestividade, parece-nos que a jurisprudência desta Corte Superior 

se encontra pacifi cada no sentido de que o efeito interruptivo não deve mesmo 

incidir. Sobre o tema, já se posicionou este Órgão Especial, apenas para ilustrar, 

verbis:

Mandado de segurança contra ato judicial. Teratologia ou fl agrante ilegalidade. 

Inexistência. Indeferimento liminar.

1. A posição adotada no aresto em questão é consentânea com a 

jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que os embargos de declaração 

extemporâneos não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos.

2. Ademais, consignou a Quinta Turma “quanto à alegação de que o Tribunal 

local operou em erro ao considerar os embargos de declaração intempestivos, 

não comporta conhecimento nesta Corte por estar acobertada pelo manto da 

imutabilidade, uma vez que não há notícia nos presentes autos de ter sido objeto 

de recurso na instância ordinária”.

3. O acórdão atacado está em consonância com a jurisprudência desta Corte, 

mostrando-se inviável o processamento do presente mandamus, tendo em vista 

que a impetração de mandado de segurança contra ato judicial somente é cabível 

quando a decisão for teratológica ou de fl agrante ilegalidade, o que não é o caso 

dos autos.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no MS 21.786/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, 

julgado em 1º.7.2015, DJe 6.8.2015)
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O que se debate, aqui, contudo, é o fato de que, em muitas ocasiões, a 

parte recorrente opõe embargos de declaração com pedido de aplicação de 

efeitos infringentes (já admitido pela jurisprudência e hoje consagrado no 

novo diploma processual), sem apontar nenhum dos pressupostos genéricos de 

admissibilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).

Trata-se, qualquer que seja o nomen juris que se queira dar ao recurso 

oferecido nessas condições, de mero pedido de reconsideração. A Suprema 

Corte, sobre o tema, já se manifestou em inúmeras ocasiões, acerca da 

inadmissibilidade do referido recurso:

1. Recurso. Embargos de declaração. Pretensão de alteração do teor decisório. 

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Inadmissibilidade. 

Embargos rejeitados. Inteligência do art. 535 do CPC. Embargos declaratórios 

não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo quando a modificação 

fi gure conseqüência inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade 

ou contradição do ato embargado. 2. Extradição. Embargos de Declaração. Prisão 

preventiva do extraditando. Pedido formulado após cumprimento do mandado. 

Excesso de prazo. Argüição prejudicada. Inteligência do art. 80, § 2º, da Lei n. 

6.815/1980 - Estatuto do Estrangeiro. Precedentes. Formalizado o pedido de 

extradição, fi ca prejudicada argüição de excesso de prazo da prisão preventiva 

do extraditando e cujos pressupostos não se confundem com os da preventiva 

regulada pelo Código de Processo Penal. (Ext 928 ED, Relator(a): Min. Cezar 

Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 7.5.2007, DJe-023 divulg 24.5.2007 public 

25.5.2007 DJ 25.5.2007 pp-00063 Ement vol-02277-01 pp-00001 LEXSTF v. 29, n. 

343, 2007, p. 333-340)

No mesmo sentido, este Superior Tribunal de Justiça:

Processual Civil. Pedido de reconsideração nos embargos de declaração 

no agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência de previsão legal. 

Interposição em face de decisão colegiada. Incabível o recebimento como 

embargos de declaração. Pedido de reconsideração não conhecido.

1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de 

que não há previsão legal ou regimental de pedido de reconsideração na hipótese 

em que o decisório impugnado tenha sido proferido por órgão colegiado. Além 

disso, inviável seu recebimento como Embargos de Declaração, por se tratar de 

erro grosseiro, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade.

2. Ademais, mesmo que fosse viável o recebimento do Pedido de 

Reconsideração como Embargos de Declaração, não poderiam ser acolhidos, pois 

a parte não indicou omissões, obscuridades ou contradições que decorram do 

julgamento dos primeiros Embargos de Declaração, mas tão somente reiterou 

suas alegações anteriores quanto à correta formação do Instrumento.
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3. Pedido de Reconsideração não conhecido.

(RCD nos EDcl no AgRg no Ag 1.343.937/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes 

Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13.10.2015, DJe 26.10.2015)

É importante diferenciar duas situações: a) quando o recorrente interpõe 

embargos de declaração com efeitos infringentes sem apontar, na peça 

de interposição, vício que pretende ver sanado (omissão, contradição, erro, 

obscuridade); b) quando o recorrente interpõe embargos de declaração com 

efeitos infringentes, apontando, na peça de interposição, vício que pretende 

ver sanado (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), mas, no 

julgamento dos embargos de declaração, entende-se que os vícios não se 

encontravam presentes. Somente no primeiro caso possuirá natureza de pedido 

de reconsideração e, portanto, não interromperá o prazo para outros recursos.

No cotidiano dos tribunais é comum a interposição dos embargos de 

declaração, com pedido de aplicação de efeitos modifi cativos, destituídos dos 

pressupostos de cabimento, qual seja, segundo dicção legal: “[...] com indicação 

do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo”. O 

pressuposto, como é possível verifi car, é a indicação do defeito que pretende ver 

sanado, integrado ou aclarado. A análise acerca da existência, ou não, de vícios 

de embargabilidade já constitui o mérito do próprio recurso, como bem pondera 

José Carlos Barbosa Moreira:

Os embargos são apreciados no mérito assim quando o órgão judicial diz 

que não existe a apontada obscuridade, contradição ou omissão, como quando 

reconhece o defeito e o supre. Em qualquer dessas hipóteses, o tribunal admitiu 

(ainda que implicitamente) os embargos, provendo-os ou não (‘Comentários ao 

Código de Processo Civil’, Ed. Forense, 8ª ed., 1999, n. 304, p. 545).

No presente caso, o Tribunal de origem considerou que os embargos 

declaratórios interpostos contra a decisão proferida pela Magistrada de primeiro 

grau (e-STJ, fl s. 101/102 e e-STJ, fl s. 74-75, respectivamente) se apresentaram 

como mero pedido de reconsideração e, por isso, não interromperiam o prazo 

para a interposição de outros recursos, o que implicou a intempestividade do 

agravo de instrumento, na medida em que interposto após o prazo decendial 

previsto à época.

Da análise das razões apresentadas naqueles embargos, contudo, verifi ca-se que 

a Ferticruz Comércio Ltda. objetivou o saneamento de algumas omissões que 

considerou relevantes para o deslinde da controvérsia, tanto que o pedido foi de 
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“[...] aclaramento da decisão embargada nos pontos acima mencionados”, e não 

o de reconsideração ou de alteração da decisão proferida.

Nesse caso, merecem provimento os embargos de divergência.

Ante o exposto, dou provimento aos embargos de divergência no agravo 

em recurso especial, para que se fi rme o entendimento de que os embargos 

de declaração somente não interrompem o prazo para outros recursos quando 

intempestivos, manifestamente incabíveis ou nos casos em que oferecidos, com 

pedido de aplicação de efeitos infringentes, sem a indicação, na peça de interposição, 

de vício próprio de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou 

erro material); por conseguinte, deve o recurso especial ser provido, com a 

consequente determinação de retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado 

do Rio Grande do Sul para que julgue o mérito do agravo de instrumento como 

entender de direito, afastada a tese de intempestividade do recurso.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.217.271-PR (2010/0191564-9)

Relator: Ministro Humberto Martins

Recorrente: Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Estado do Paraná

Advogado: Andrey Salmazo Poubel e outro(s)

Recorrido: União

Assistente: Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil

Advogados: Cláudio Stabile Ribeiro

Oswaldo Pinheiro Ribeiro Júnior e outro(s)

Cláudio Pereira de Souza Neto

EMENTA

Processual Civil. Administrativo. Ministério Público. Inquérito. 

Requisição de informações sigilosas. Art. 8º da LC n. 75/1993. 

Procedimento disciplinar da OAB – Ordem dos Advogados do Brasil. 

Art. 72, § 2º, da Lei n. 8.906/1994. Autorização judicial. Necessidade. 

Precedentes do STJ e do STF.
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1. Recurso especial no qual se alega como violado o art. 72, § 2º, 

da Lei n. 8.906/1994, uma vez que o Tribunal Regional Federal fi rmou 

ser obrigatória a entrega de informações contidas em procedimentos 

disciplinares da Ordem dos Advogados do Brasil ao Ministério 

Público, sem autorização judicial prévia, em razão do art. 8º da Lei 

Complementar n. 75/1993.

2. Da leitura atenta ao acórdão proferido na origem se infere que 

foi realizado o cotejo entre o art. 72, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 e o 

art. 8º, II e seus parágrafos, da Lei Complementar n. 75/1993. Assim, 

evidente o prequestionamento implícito do dispositivo legal tido por 

violado. Precedente: EREsp 161.419/RS, Rel. Ministro Francisco 

Peçanha Martins, Rel. p/ acórdão Ministro Ari Pargendler, Corte 

Especial, DJe 10.11.2008.

3. O § 2º do art. 72 da Lei n. 8.906/1994 estabeleceu que 

a obtenção de cópia dos processos ético-disciplinares é matéria 

submetida à reserva de jurisdição, de modo que somente mediante 

autorização judicial poderá ser dado acesso a terceiros.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já defi niu que 

o art. 8º da Lei Complementar n. 73/1995 não exime o Ministério 

Público de requerer a autorização judicial prévia para que haja o acesso 

a documentos protegidos por sigilo legalmente estatuído. Precedentes: 

AgRg no HC 234.857/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, 

julgado em 24.4.2014, DJe 8.5.2014; e HC 160.646/SP, Rel. Ministro 

Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 1º.9.2011, DJe 19.9.2011.

5. O Supremo Tribunal Federal também já consignou que, para 

haver o acesso aos documentos protegidos legalmente sob sigilo, faz-se 

necessária a autorização judicial. Precedentes: RE 535.478 Min. Ellen 

Gracie, Segunda Turma, julgado em 28.10.2008; RE 318.136 AgR, 

Relator Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, julgado em 12.9.2006.

Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça 

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Og Fernandes 
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acompanhando o voto do Senhor Ministro Humberto Martins, a retifi cação 

de voto do Sr. Ministro Jorge Mussi e os votos dos Srs. Ministros Luis Felipe 

Salomão, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Felix Fischer, Laurita Vaz e João 

Otávio de Noronha, no mesmo sentido, e o voto do Sr. Ministro Mauro 

Campbell Marques não conhecendo do recurso especial, a Corte Especial, por 

maioria, conheceu do recurso especial e deu-lhe provimento, nos termos do voto 

do Senhor Ministro Relator. Os Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia Filho, 

Jorge Mussi, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Benedito Gonçalves, Raul 

Araújo, Felix Fischer, Laurita Vaz e João Otávio de Noronha votaram com o 

Sr. Ministro Relator. Vencidos os Srs. Ministros Herman Benjamin e Mauro 

Campbell Marques que não conheciam do recurso.

Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Ausente, justifi cadamente, a Sra. Ministra Maria Th ereza de Assis Moura.

Brasília (DF), 18 de maio de 2016 (data do julgamento).

Ministro Francisco Falcão, Presidente

Ministro Humberto Martins, Relator

DJe 6.9.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Humberto Martins: Cuida-se de recurso especial interposto 

pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Estado do Paraná, com fundamento 

no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão 

proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região que, ao julgar demanda 

relativa ao pedido de informações sigilosas do Ministério Público Federal à OAB/

PR, negou provimento ao recurso de apelação da recorrente. A ementa do 

julgado guarda os seguintes termos (fl . 133, e-STJ):

Apelação cível. Processo administrativo disciplinar. OAB. Sigilo. Requisição de 

informações pelo MPF.

1. O sigilo não pode prevalecer, seja em virtude da determinação expressa 

da Lei Orgânica do Ministério Público, seja em decorrência da inexistência de 

determinação de autorização judicial para tal hipótese. Quando a Constituição 

exigiu “cláusula de reserva de jurisdição”, o fez de forma expressa, conforme se 

verifi ca no art. 5º, incisos XI e XII, neste último caso não estando incluídos os 

processos administrativos inconclusos.
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2. A transferência dos dados se dá pela cooperação entre as instituições, 

para que cada uma possa exercer plenamente as suas atribuições. O sigilo das 

informações propriamente dito não é quebrado, tendo em vista a expressa 

disposição contida no § 1º do artigo 8º da LC n. 75/1993, estabelecendo que o 

membro do Ministério Público será civil e criminalmente responsável pelo uso 

indevido das informações e documentos que requisitar; a ação penal, na hipótese, 

poderá ser proposta também pelo ofendido, subsidiariamente, na forma da lei 

processual penal.

Sem embargos de declaração.

No presente recurso especial, a recorrente descreve que o presente recurso 

especial tem origem em ação ordinária ajuizada contra a União com o pedido de 

declaração de ilegalidade da requisição de informações efetivadas pelo Ofício 

n. 258/2008-PR/PR, oriunda do Ministério Público Federal. Alega violação do 

art. 72, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados e da 

Advocacia), pois os procedimentos disciplinares conduzidos pela OAB contra 

advogados seriam protegidos por sigilo até o seu deslinde fi nal. Sustenta que 

o art. 8º, § 1º, da Lei Complementar n. 75/1993 não possuiria prevalência 

hierárquica em relação à Lei n. 8.906/1994 nem possuiria aplicação para 

afastar o sigilo legal em questão. Invoca o RMS 25.375/PA, julgado pelo STJ, 

e o RE 215.301/CE para defender a analogia entre o sigilo em questão com 

o sigilo bancário, ao argumento de que o Parquet somente poderia acessar tais 

informações com a devida autorização judicial (fl s. 136-149, e-STJ).

Interposto recurso extraordinário (fl s. 170-184, e-STJ).

Contrarrazões da União, que alega não ter sido prequestionado o art. 72, 

§ 2º, da Lei n. 8.906/1994 e que a controvérsia seria de cunho constitucional. 

Aduz que, no RMS 25.375/PA, não teria havido exame de mérito e que o RE 

não se aplica ao caso concreto. Assevera que o sigilo ético não seria absoluto e 

que, em razão do princípio da proporcionalidade, os dados dos procedimentos 

poderiam ser acessados pelo Ministério Público Federal sem a necessidade de 

autorização judicial prévia (fl s. 222-236, e-STJ).

Admitido o recurso especial (fl s. 238-239, e-STJ).

Inadmitido o recurso extraordinário (fl s. 240-241, e-STJ).

Dei provimento ao recurso especial (fl s. 252-255, e-STJ).

Foi interposto agravo regimental (fls. 260-270, e-STJ), o qual foi 

impugnado pela parte adversa (fl s. 277-289, e-STJ).
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O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil pediu o seu ingresso 

no feito na condição de assistente (fl s. 292-306, e-STJ). Na sua petição, defende 

que o art. 72, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 seria claro ao determinar que os 

procedimentos disciplinares tramitariam sob o regime do sigilo ético e que 

não existiria amparo legal ao pleito do Parquet federal. Ainda, que o Ministério 

Público Federal deveria requerer autorização judicial para que houvesse a 

quebra do sigilo determinado por lei, nos termos do art. 6º, XVIII, “a”, da Lei 

Complementar n. 75/1993. Argumenta que o raciocínio jurídico aplicável seria 

o mesmo referido aos sigilos bancário, telefônico e fi scal. Por fi m, sustenta que a 

Lei Orgânica do Ministério Público também prevê o sigilo aos procedimentos 

disciplinares para seus membros, no art. 247, e que, portanto, o presente pleito 

reverberaria uma diferença de tratamento entre os membros do Parquet e os 

advogados. Defende que as duas corporações igualmente possuem a prerrogativa 

do sigilo, sendo possível haver sua relativização com autorização do Poder 

Judiciário (fl s. 292-306, e-STJ).

A União se manifestou de acordo com o pleito de ingresso do Conselho 

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil para ingressar no feito, em razão de 

localizar interesse jurídico (fl . 334, e-STJ).

Deferi o ingresso no feito (fl . 337, e-STJ).

Submetido ao colegiado da Segunda Turma do STJ, que votou pela 

afetação do recurso especial à Corte Especial em razão da sua relevância (fl . 344, 

e-STJ).

O Ministério Público Federal, na condição de custus legis, ofertou parecer 

no qual alega que o recurso especial não mereceria seguimento. Segue a ementa 

do opinativo (fl . 348, e-STJ):

Recurso Especiais. Ação ordinária ajuizada em face da União Federal 

objetivando a declaração de ilegalidade da requisição pelo MPF de cópias de 

processos administrativos disciplinares instaurados. Acórdão do Eg. TRF-4ª Região 

que negou provimento ao apelo interposto para manter a sentença que julgou 

improcedente a ação em comento. Recurso especial fundado no art. 105, III, a da 

Constituição Federal. Alegação de violação ao art. 72, § 2º da Lei n. 8.906/1994. 

Ausência de prequestionamento. Dispositivo que não foi objeto de manifestação 

da Eg. Corte local. Incidência das Súmulas STF n. 282 e n. 356. Incidência do 

art. 557, caput, do CPC. Parecer pelo não seguimento do recurso especial ora 

apreciado.

Proferi decisão monocrática na qual considerei prejudicado o agravo 

regimental outrora interposto. Transcrevo a ementa (fl . 353, e-STJ):
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Processual Civil. Administrativo. Processo disciplinar. Sigilo. Ministério Público. 

Requisição de informações. Tema afetado para a Corte Especial - art. 16, IV, do 

RISTJ. Monocrática. Sem efeito. Agravo regimental prejudicado.

É, no essencial, o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Humberto Martins (Relator): Deve ser dado provimento 

ao recurso especial.

Inicialmente, friso que o art. 72, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 pode ser 

considerado como prequestionado, uma vez que foi sopesado pelo Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região em relação ao art. 8º, § 1º, da Lei Complementar 

n. 75/1993.

Assim, da leitura do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal 

se infere que ele considerou que a requisição de informações sobre os 

procedimentos disciplinares conduzidos pela Ordem dos Advogados do Brasil 

seria possível sem autorização judicial prévia, em razão de o art. 8º, § 1º, da Lei 

Complementar n. 75/1993 atribuir o dever de mantença do sigilo aos membros 

do Ministério Público.

Transcrevo o acórdão (fl s. 129-131, e-STJ):

Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente 

a ação, em que a OAB/PR pretendia a declaração de ilegalidade da requisição, 

pelo MPF, de cópias de processos administrativos disciplinares/representações 

movidas contra advogados, em razão do seu caráter sigiloso.

Em apelação, defende a ilegalidade da exigência, tendo em vista o disposto 

no art. 72, § 2º, da Lei n. 8.906/1994, bem como o direito ao sigilo até a fi nalização 

do processo disciplinar, em razão da presunção de inocência. Sustenta que a OAB 

e o MPF são órgão independentes e que possuem suas leis de regência, que não 

podem ser interpretadas sob o ponto de vista formal de sua edição (lei ordinária 

ou complementar). Alega que cabe ao Poder Judiciário autorizar a quebra de 

sigilo disciplinar.

(...)

E o relatório.

Peço dia.

(...)
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Quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 2008.04.00.002717-0, 

interposto contra a decisão que indeferiu a liminar na ação cautelar ajuizada pela 

OAB, assim me manifestei:

O Ministério Público Federal requisitou informações sobre todos os 

procedimentos disciplinares existentes em relação a dois advogados. 

Sequer a OAB informou que todos não estão conclusos, escudando-se, por 

outro lado, no direito à privacidade, ao sigilo das informações e à presunção 

de inocência para o não-fornecimento das informações requisitadas. Tenho 

que o alegado sigilo não pode prevalecer, seja em virtude da determinação 

expressa da Lei Orgânica do Ministério Público, seja em decorrência da 

inexistência de determinação de autorização judicial para tal hipótese. 

Quando a Constituição exigiu “cláusula de reserva de jurisdição” o fez de 

forma expressa, conforme se verifi ca no art. 5º, incisos XI e XII, neste último 

caso não estando incluídos os processos administrativos inconclusos.

(...)

A Lei Complementar n. 75/1993 possibilita ao Ministério Público da União, 

para o exercício de suas atribuições, requisitar informações, exames, perícias e 

documentos de autoridades da Administração Pública direta e indireta (artigo 8º, 

inciso II); informações e documentas a entidades privadas (inciso IV).

Prevê, ainda, no § 2º, do artigo 8º, que nenhuma autoridade poderá opor 

ao Ministério Público, sob qualquer pretexto, a exceção de sigilo, sem prejuízo 

da subsistência do caráter sigiloso da informação, do registro, do dado ou do 

documento que lhe seja fornecido.

A transferência dos dados se dá pela cooperação entre as instituições, para que 

cada uma possa exercer plenamente as suas atribuições. O sigilo das informações 

propriamente dito não é quebrado, tenda em vista a expressa disposição contida 

no § 1º do artigo 8º da LC n. 75/1993, estabelecendo que o membro do Ministério 

Público será civil e criminalmente responsável pelo uso indevido das informações 

e documentos que requisitar; a ação penal, na hipótese, poderá ser proposta 

também pelo ofendido, subsidiariamente, na forma da lei processual penal.

Assim sendo, mantenho a sentença que julgou improcedente a ação (grifei).

Fica claro que o art. 72, § 8º, da Lei n. 8.906/1994 foi objeto de apreciação 

judicial, pois o voto bem indica, por meio das expressões “tenho que o alegado 

princípio não deve prevalecer” e “o sigilo das informações propriamente ditas”, 

que, obviamente, referem-se aos procedimentos disciplinares da Ordem dos 

Advogados do Brasil.

Ainda que assim não fosse, o Superior Tribunal de Justiça permite que seja 

considerado implicitamente prequestionado o dispositivo da legislação federal 

apto a permitir a admissão do recurso especial.
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A propósito:

Processo Civil. Embargos de divergência. O prequestionamento exigido para o 

conhecimento do recurso especial pode ser implícito. Provimento dos embargos 

de divergência para que a Quinta Turma prossiga no julgamento do recurso 

especial, decidindo, preliminarmente, se houve na espécie o prequestionamento 

implícito das normas legais que teriam deixado de ser aplicadas pelo Tribunal a 

quo (EREsp 161.419/RS, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Rel. p/ Acórdão 

Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, julgado em 15.8.2007, DJe 10.11.2008.).

Superado o debate sobre a admissão do recurso especial, passo ao exame do 

seu mérito.

Alegação de Violação do art. 72, § 2º, da Lei n. 8.906/1994

Como já indicado no relatório, a ação ordinária foi proposta em razão da 

requisição pelo Ministério Público Federal de informações sigilosas inseridas em 

procedimentos disciplinares conduzidos pela Ordem dos dos Advogados do Brasil. 

O dispositivo legal alegado como violado possui a seguinte redação:

Art. 72. O processo disciplinar instaura-se de ofício ou mediante representação 

de qualquer autoridade ou pessoa interessada.

(...)

§ 2º O processo disciplinar tramita em sigilo, até o seu término, só tendo 

acesso às suas informações as partes, seus defensores e a autoridade judiciária 

competente.

O Parquet federal, bem como o acórdão de origem, considera que o 

referido dispositivo não seria violado, em razão do teor do art. 8º, II, § 2º, da Lei 

Complementar n. 75/1993, que possui a seguinte redação:

Art. 8º Para o exercício de suas atribuições, o Ministério Público da União 

poderá, nos procedimentos de sua competência:

(...)

II - requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades da 

Administração Pública direta ou indireta;

(...)

§ 1º O membro do Ministério Público será civil e criminalmente responsável 

pelo uso indevido das informações e documentos que requisitar; a ação penal, 

na hipótese, poderá ser proposta também pelo ofendido, subsidiariamente, na 

forma da lei processual penal.
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§ 2º Nenhuma autoridade poderá opor ao Ministério Público, sob qualquer 

pretexto, a exceção de sigilo, sem prejuízo da subsistência do caráter sigiloso da 

informação, do registro, do dado ou do documento que lhe seja fornecido.

Em primeiro lugar, cabe indicar que inexiste hierarquia entre as referidas 

normas legais. Considero que o confl ito entre as citadas normas é apenas 

aparente, uma vez que é possível a convivência harmônica entre elas no mesmo 

sistema jurídico, desde que observadas as limitações de cada uma.

Esclareço que interpretar sistematicamente as normas em aparente confl ito 

não equivale a negar vigência a nenhuma delas, apenas se dá aplicação a cada 

uma conjugada com o disposto na outra. Confi ra-se o seguinte precedente sobre 

interpretação conjugada de dispositivos infraconstitucionais que, embora, não 

tratem de idêntico caso, aplicam a mesma técnica interpretativa:

Em interpretação sistemática do ordenamento jurídico, na busca de uma 

maior eficácia material do provimento jurisdicional, deve-se conjugar o art. 

185-A do CTN com o art. 11 da Lei n. 6.830/1980 e artigos 655 e 655-A, do CPC, 

para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação fi nanceira, 

independentemente do esgotamento de diligências para encontrar outros bens 

penhoráveis.

(...)

4. Recurso especial provido (REsp 1.195.983/RS, Rel. Min. Mauro Campbell 

Marques, Segunda Turma, julgado em 22.3.2011, DJe 31.3.2011.).

Tenho que a mesma prática que se aplica aos demais tipos de sigilo 

protegidos por lei deve ser aplicada ao sigilo ético, fi xado pela Lei n. 8.906/1994. 

Com efeito, nos expressos termos do § 2º do art. 72 da Lei n. 8.906/1994, 

“o processo disciplinar tramita em sigilo, até o seu término, só tendo acesso às 

suas informações as partes, seus defensores e a autoridade judiciária competente”. 

Assim, diante dos termos claros com que foi redigida a norma, fi ca evidente 

que a obtenção de cópia dos processos ético-disciplinares é matéria submetida 

à reserva de jurisdição, de modo que, excetuado o acesso pelas partes e seus 

procuradores, somente mediante autorização judicial é que poderá ser dado 

acesso a terceiros, ainda que sejam eles órgãos de persecução dotados de poderes 

de requisição.

Com efeito, tendo a lei expressamente restringido o acesso de terceiros 

sem ordem judicial, a única forma de compatibilizar os dois dispositivos legais é 
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pela compreensão de que o poder de requisição pelo órgão ministerial encontra 

óbice naquelas hipóteses, como ocorre no caso em tela, em que o legislador 

expressamente reservou a quebra do sigilo à autoridade judicial.

Nessa linha de entendimento, friso que a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça já defi niu que o art. 8º da Lei Complementar n. 73/1995 não 

exime o Ministério Público de requerer a autorização judicial para que haja o 

seu acesso a documentos protegidos por sigilo legalmente estatuído.

Nesse sentido:

Agravo regimental no habeas corpus. Penal e Processo Penal. Diversas fraudes 

perpetradas, em tese, contra o DETRAN/RS. Alegação de ilicitude dos documentos 

fiscais sigilosos requisitados pelo Ministério Público diretamente ao Fisco. 

Flagrante ilegalidade. Quebra do sigilo fi scal que imprescinde de pronunciamento 

judicial. Precedentes desta Corte Superior. Agravo regimental desprovido.

1. Segundo entendimento desta Corte Superior, os poderes conferidos ao 

Ministério Público pelo art. 129 da Carta Magna e pelo art. 8º da Lei Complementar 

n. 75/1993, dentre outros dispositivos legais aplicáveis, não são capazes de afastar 

a exigibilidade de pronunciamento judicial acerca da quebra de sigilo bancário 

ou fi scal de pessoa física ou jurídica, mormente por se tratar de grave incursão 

estatal em direitos individuais protegidos pela Constituição da República no art. 

5º, incisos X e XII.

2. Decisão agravada que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no HC 234.857/RS, Rel. 

Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 24.4.2014, DJe 8.5.2014.).

No mesmo sentido:

Habeas corpus. Quebra de sigilo fi scal realizada diretamente pelo Ministério 

Público. Requisição de cópias de declarações de imposto de renda sem 

autorização judicial. Ilicitude da prova. Desentranhamento dos autos. Concessão 

da ordem.

1. Considerando o artigo 129, inciso VI, da Constituição Federal, e o artigo 

8º, incisos II, IV e § 2º, da Lei Complementar n. 75/1993, há quem sustente ser 

possível ao Ministério Público requerer, diretamente, sem prévia autorização 

judicial, a quebra de sigilo bancário ou fi scal.

2. No entanto, numa interpretação consentânea com o Estado Democrático de 

Direito, esta concepção não se mostra a mais acertada, uma vez que o Ministério 

Público é parte no processo penal, e embora seja entidade vocacionada à defesa 

da ordem jurídica, representando a sociedade como um todo, não atua de forma 

totalmente imparcial, ou seja, não possui a necessária isenção para decidir sobre a 
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imprescindibilidade ou não da medida que excepciona os sigilos fi scal e bancário.

3. A mesma Lei Complementar n. 75/1993 - apontada por alguns como a fonte 

da legitimação para a requisição direta pelo Ministério Público de informações 

contidas na esfera de privacidade dos cidadãos - dispõe, na alínea “a” do inciso 

XVIII do artigo 6º, competir ao órgão ministerial representar pela quebra do sigilo 

de dados.

4. O sigilo fi scal se insere no direito à privacidade protegido constitucionalmente 

nos incisos X e XII do artigo 5º da Carta Federal, cuja quebra confi gura restrição a 

uma liberdade pública, razão pela qual, para que se mostre legítima, se exige 

a demonstração ao Poder Judiciário da existência de fundados e excepcionais 

motivos que justifi quem a sua adoção.

5. É evidente a ilicitude da requisição feita diretamente pelo órgão ministerial 

à Secretaria de Receita Federal, por meio da qual foram encaminhadas cópias das 

declarações de rendimentos d paciente e dos demais investigados no feito.

6. Conquanto sejam nulas as declarações de imposto de renda anexadas à 

medida cautelar de sequestro, não foi juntada ao presente mandamus a íntegra 

do mencionado procedimento, tampouco o inteiro teor da ação penal na qual a 

citada documentação teria sido utilizada, de modo que este Sodalício não pode 

verifi car quais “provas e atos judiciais” estariam por ela contaminados, exame que 

deverá ser realizado pelo Juízo Federal responsável pelo feito.

7. Ordem concedida para determinar o desentranhamento das provas 

decorrentes da quebra do sigilo fiscal realizada pelo Ministério Público sem 

autorização judicial, cabendo ao magistrado de origem verifi car quais outros 

elementos de convicção e decisões proferidas na ação penal em tela e na medida 

cautelar de sequestro estão contaminados pela ilicitude ora reconhecida (HC 

160.646/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 1º.9.2011, DJe 

19.9.2011.).

Nesse ponto, cumpre notar que a tutela dos sigilos bancário e fi scal, sobre 

os quais não há discussão quanto à necessidade de autorização judicial para 

o aceso pelo órgão ministerial, é garantida pela legislação de regência, qual 

seja, a Lei Complementar n. 105/2001, em relação ao sigilo bancário, e o art. 

198 do CTN, com a redação que lhe deu a Lei Complementar 104/200, em 

relação ao sigilo fi scal. Da mesma forma, o sigilo dos procedimentos e a reserva 

de jurisdição para o compartilhamento de dados com terceiros em relação aos 

processos ético-disciplinares contra advogados decorre de expressa previsão na 

norma legal de regência, razão pela qual também quanto a este aspecto deve ser 

reconhecida a extensão da tutela da intimidade.

Aliás, forçoso reconhecer que somente mediante a declaração da 

inconstitucionalidade do art. 72, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 é que poderia 
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ser afastada a cláusula de reserva de jurisdição para o acesso de terceiros aos 

processos disciplinares em trâmite no Tribunal de Ética e Disciplina da OAB.

Por outro lado, cumpre notar que não se está aqui de forma alguma 

inviabilizando a obtenção dos documentos e dados pelo Ministério Público, 

uma vez que, ante a presença e a estruturação do Parquet, decerto não importa 

em ônus excessivo ao órgão ministerial a necessidade de requerer tal acesso 

judicialmente. Ao contrário, tal exigência, além de assegurar a plena vigência de 

um sistema de freios e contrapesos, próprios do regime republicano, também 

afasta o risco de que as informações sigilosas juntadas aos autos sejam no futuro 

consideradas nulas, contaminando todo o procedimento investigatório e uma 

eventual ação judicial, uma vez que o acesso teria sido obtido diretamente 

pelo Ministério Público, sem a autorização judicial, com base no art. 8º da Lei 

Complementar n. 75/1993, em divergência com o que prescreve o STJ.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal considera que não é 

dispensável a autorização judicial prévia:

Direito Processual Penal. Recurso extraordinário. Mandado de segurança. Pedido 

de afastamento de sigilo bancário e fiscal de investigado. Procedimento judicial. 

Poderes investigatórios do Ministério Público. Improvimento da parte conhecida. [...] 

4. Remanesce a questão afeta à possibilidade de o Ministério Público promover 

procedimento administrativo de cunho investigatório e o possível malferimento 

da norma contida no art. 144, § 1º, I e IV, da Constituição Federal. 5. No caso 

concreto, tal debate se mostra irrelevante, eis que houve instauração de inquérito 

policial para apurar fatos relacionados às movimentações de signifi cativas somas 

pecuniárias em contas bancárias, sendo que o Ministério Público requereu, a título 

de tutela cautelar inominada, a concessão de provimento jurisdicional que afastasse 

o sigilo dos dados bancários e fi scais do recorrente. Tal requerimento foi feito junto 

ao juízo competente e, portanto, não se tratou de medida adotada pelo Ministério 

Público sem qualquer provimento jurisdicional. 6. Contudo, ainda que se tratasse 

da temática dos poderes investigatórios do Ministério Público, melhor sorte 

não assistiria ao recorrente. A denúncia pode ser fundamentada em peças de 

informação obtidas pelo órgão do MPF sem a necessidade do prévio inquérito 

policial, como já previa o Código de Processo Penal. Não há óbice a que o 

Ministério Público requisite esclarecimentos ou diligencie diretamente a obtenção 

da prova de modo a formar seu convencimento a respeito de determinado fato, 

aperfeiçoando a persecução penal, mormente em casos graves como o presente 

que envolvem altas somas em dinheiro movimentadas em contas bancárias. 7. A 

hipótese não envolve a efi cácia retroativa da Lei n. 10.174/2001 - eis que esta se 

restringiu à autorização da utilização de dados para fi ns fi scais -, e sim a apuração 

de ilícito penal mediante obtenção das informações bancárias. 8. Recurso 

parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido. (RE 535.478, Relator(a): Min. 
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Ellen Gracie, Segunda Turma, julgado em 28.10.2008, DJe-222 divulg 20.11.2008 

public 21.11.2008 Ement vol-02342-11 pp-02204 RTJ vol-00209-02 pp-00907 - 

grifamos)

1. Recurso. Extraordinário. Inadmissibilidade. Instituições Financeiras. Sigilo 

bancário. Quebra. Requisição. Ilegitimidade do Ministério Público. Necessidade de 

autorização judicial. Jurisprudência assentada. Ausência de razões novas. Decisão 

mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental 

tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada em jurisprudência 

assente na Corte. 2. Recurso. Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre 

a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. 

Aplicação do art. 557, § 2º, c.c. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva 

a interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o 

Tribunal condenar a agravante a pagar multa ao agravado (RE 318.136 AgR, 

Relator Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, julgado em 12.9.2006, DJ 6.10.2006 

pp-00064, Ement, vol-02250-04 pp-00800.).

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial.

É como penso. É como voto.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Herman Benjamin: Trata-se de Recurso Especial 

apresentado pela Seção da Ordem dos Advogados do Brasil do Estado do 

Paraná contra acórdão exarado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região 

assim ementado:

Apelação cível. Processo administrativo disciplinar. OAB. Sigilo. Requisição de 

informações pelo MPF.

1. O sigilo não pode prevalecer, seja em virtude da determinação expressa 

da Lei Orgânica do Ministério Público, seja em decorrência da inexistência de 

determinação de autorização judicial para tal hipótese. Quando a Constituição 

exigiu “cláusula de reserva de jurisdição”, o fez de forma expressa, conforme se 

verifi ca no art. 50, incisos XI e XII, neste último caso não estando incluídos os 

processos administrativos inconclusos.

2. A transferência dos dados se dá pela cooperação entre as instituições, 

para que cada uma possa exercer plenamente as suas atribuições. O sigilo das 

informações propriamente dito não é quebrado, tendo em vista a expressa 

disposição contida no § . do artigo 80 da LC n. 75/1993, estabelecendo que o 

membro do Ministério Público será civil e criminalmente responsável pelo uso 

indevido das informações e documentos que requisitar; a ação penal, na hipótese, 
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poderá ser proposta também pelo ofendido, subsidiariamente, na forma da lei 

processual penal.

A Seção da Ordem dos Advogados do Brasil no Paraná apresentou 

Recurso Especial contra a decisão acima sustentando violação ao art. 72, § 2º, da 

Lei n. 8.906/1994. Alega que o processo disciplinar contra advogados tramita 

em sigilo e que somente por autorização judicial é possível fornecer tais dados 

ao Ministério Público.

O Conselho Federal da OAB pediu o ingresso no feito na condição de 

assistente da recorrente, o que foi deferido pelo e. relator, Ministro Humberto 

Martins (fl . 337/e-STJ). Reiterando a tese da recorrente, asseverou ainda que 

o controle do sigilo deve ser feito por quem detém imparcialidade, ou seja, 

pela autoridade judicial. Aponta que o Estatuto da Advocacia salvaguarda os 

advogados de possíveis condutas temerárias vindas do Parquet.

A Segunda Turma, em questão de ordem suscitada pelo e. Relator, decidiu 

remeter o feito à Corte Especial para deliberar sobre a matéria.

O e. Relator, Ministro Humberto Martins, apresentou voto para dar 

provimento ao Recurso Especial. Em síntese, defendeu que, à luz de uma 

interpretação sistemática do art. 72, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 e do art. 8º, II, 

§ 2º, da Lei Complementar n. 75/1993, o Ministério Público somente pode 

ter acesso a processo disciplinar aberto contra advogado mediante autorização 

judicial.

Pedi vista dos autos.

Eu havia feito um estudo sobre as razões de mérito, mas, após as 

considerações do Min. Mauro Campbell sobre o conhecimento do recurso, 

tenho que não há falar de admissão do Recurso Especial.

Isso porque não há debate na origem acerca da aplicação do art. 72, § 2º, 

do Estatuto da Advocacia ao caso, tendo o Tribunal a quo somente vislumbrado 

a resolução da controvérsia sob o que fundamenta a Lei Complementar 

75/1993. A propósito, transcrevo a íntegra do voto condutor do acórdão da 

Corte Regional (fl s. 130-131/e-STJ):

Quando do julgamento do Agravo de Instrumento no 2008.04.00.002717-0, 

interposto contra a decisão que indeferiu a liminar na ação cautelar ajuizada pela 

OAB, assim me manifestei:

“O Ministério Público Federal requisitou informações sobre todos os 

procedimentos disciplinares existentes em relação a dois advogados. Sequer a 
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OAB informou que todos não estão conclusos, escudando-se, por outro lado, no 

direito à privacidade, ao sigilo das informações e à presunção de inocência para 

o não-fornecimento das informações requisitadas. Tenho que o alegado sigilo 

não pode prevalecer, seja em virtude da determinação expressa da Lei Orgânica 

do Ministério Público, seja em decorrência da inexistência de determinação de 

autorização judicial para tal hipótese. Quando a Constituição exigiu “cláusula 

de reserva de jurisdição’” o fez de forma expressa, conforme se verifica no 

art. 5º incisos XI e XII, neste último caso não estando incluídos os processos 

administrativos inconclusos.

Não vejo razão para alterar este entendimento.

A Lei Complementar n. 75/1993 possibilita ao Ministério Público da União, 

para o exercício de suas atribuições, requisitar informações, exames, perídas e 

documentos de autoridades da Administração Pública direta e indireta (artigo 

80, inciso II); informações e documentas a entidades privadas (inciso IV). Prevê, 

ainda, no § 2º, do artigo 8º, que nenhuma autoridade poderá opor ao Ministério 

Público, sob qualquer pretexto, a exceção de sigilo, sem prejuízo da subsistência 

do caráter sigiloso da informação, do registro, do dado ou do documento que lhe 

seja fornecido.

A transferência dos dados se dá pela cooperação entre as instituições, para que 

cada uma possa exercer plenamente as suas atribuições. O sigilo das informações 

propriamente dito não é quebrado, tenda em vista a expressa disposição contida 

no § 1º do artigo 8º da LC n. 75/1993, estabelecendo que o membro do Ministério 

Público será civil e criminalmente responsável pelo uso indevido das informações 

e documentos que requisitar; a ação penal, na hipótese, poderá ser proposta 

também pelo ofendido, subsidiariamente, na forma da lei processual penal.

Assim sendo, mantenho a sentença que julgou improcedente a ação.

Por fim, quanto ao prequestionamento, não há necessidade do julgador 

mencionar os dispositivos legais e constitucionais em que fundamenta sua 

decisão, tampouco os citados pelas partes, pois o enfrentamento da matéria 

através do julgamento feito pelo Tribunal justifi ca o conhecimento de eventual 

recurso pelos Tribunais Superiores (STJ, EREsp n. 155.621-SP, Corte Especial, Rel. 

Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 13.9.1999).

Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação.

Assim, concluo que incide, por analogia, a Súmula 282/STF (“é 

inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, 

a questão federal suscitada”) ao presente caso, já que ausente o requisito do 

prequestionamento.

Por todo o exposto, com a devida vênia, divirjo do e. Relator, Ministro 

Humberto Martins, para não conhecer do Recurso Especial.

É como voto.
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VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Og Fernandes: Trata-se de recurso especial interposto 

pela Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Estado do Paraná, com 

fundamento na alínea “a” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal/1988, 

contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal - 4ª Região, assim 

ementado (e-STJ, fl . 133):

Apelação cível. Processo administrativo disciplinar. OAB. Sigilo. Requisição de 

informações pelo MPF.

1. O sigilo não pode prevalecer, seja em virtude da determinação expressa 

da Lei Orgânica do Ministério Público, seja em decorrência da inexistência de 

determinação de autorização judicial para tal hipótese. Quando a Constituição 

exigiu “cláusula de reserva de jurisdição”, o fez de forma expressa, conforme se 

verifi ca no art. 50, incisos XI e XII, neste último caso não estando incluídos os 

processos administrativos inconclusos.

2. A transferência dos dados se dá pela cooperação entre as instituições, 

para que cada uma possa exercer plenamente as suas atribuições. O sigilo das 

informações propriamente dito não é quebrado, tendo em vista a expressa 

disposição contida no § 1º do artigo 8º da LC n. 75/1993, estabelecendo que o 

membro do Ministério Público será civil e criminalmente responsável pelo uso 

indevido das informações e documentos que requisitar; a ação penal, na hipótese, 

poderá ser proposta também pelo ofendido, subsidiariamente, na forma da lei 

processual penal.

Alega a recorrente, nas razões do especial, violação do disposto no art. 72, § 

2º, da Lei n. 8.906/1994 (que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem 

dos Advogados do Brasil - OAB). Defende, em síntese, que somente por 

autorização judicial é possível fornecer ao Ministério Público dados constantes 

de processo disciplinar, sob sigilo, instaurado contra advogado no âmbito da 

referida entidade profi ssional.

O e. Relator, Ministro Humberto Martins, em seu voto, deu provimento 

ao Recurso Especial, acolhendo a tese apresentada pela Ordem dos Advogados 

do Brasil, no sentido de que o Ministério Público teria acesso apenas a processo 

disciplinar (instaurado contra advogado) mediante autorização judicial.

Em voto-vista, o e. Ministro Herman Benjamin, após considerações tecidas 

pelo Ministro Mauro Campbell sobre questões associadas à admissibilidade do 

recurso, aplicou a orientação fi xada pela Súmula 282/STF, para não conhecer da 

via especial, ao fundamento de que o dispositivo de lei apontado como violado 

não teria sido objeto do devido prequestionamento na instância de origem.
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Pedi vista dos autos para melhor exame da matéria.

Como é possível verifi car, a divergência instalada nos autos diz respeito à 

admissibilidade do recurso especial, mais precisamente em torno da existência, 

ou não, do prequestionamento da legislação federal invocada.

Rogando máxima vênia ao posicionamento divergente inaugurado pelo e. 

Ministro Herman Benjamin, entendo assistir razão ao Ministro Relator quando 

salienta, em seu voto, que:

[...] o art. 72, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 pode ser considerado como 

prequestionado, uma vez que foi sopesado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região em relação ao art. 8º, § 1º, da Lei Complementar n. 75/1993.

Assim, da leitura do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal se infere 

que ele considerou que a requisição de informações sobre os procedimentos 

disciplinares conduzidos pela Ordem dos Advogados do Brasil seria possível sem 

autorização judicial prévia, em razão de o art. 8º, § 1º, da Lei Complementar 

n. 75/1993 atribuir o dever de mantença do sigilo aos membros do Ministério 

Público.

De fato, a análise do inteiro teor do acórdão recorrido denota que o 

dispositivo de lei federal apontado como contrariado foi objeto de exame pela 

instância de origem. É o que se depreende da leitura dos seguintes trechos do 

voto condutor do acórdão ora recorrido (e-STJ, fl s. 130/131):

Quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 2008.04.00.002717-0, 

interposto contra a decisão que indeferiu a liminar na ação cautelar ajuizada pela 

OAB, assim me manifestei:

“O Ministério Público Federal requisitou informações sobre todos os 

procedimentos disciplinares existentes em relação a dois advogados. Sequer a 

OAB informou que todos não estão conclusos, escudando-se, por outro lado, 

no direito à privacidade, ao sigilo das informações e à presunção de inocência 

para o não-fornecimento das informações requisitadas. Tenho que o alegado 

sigilo não pode prevalecer, seja em virtude da determinação expressa da Lei 

Orgânica do Ministério Público, seja em decorrência da inexistência de determinação 

de autorização judicial para tal hipótese. Quando a Constituição exigiu “cláusula 

de reserva de jurisdição’” o fez de forma expressa, conforme se verifi ca no art. 5º, 

incisos XI e XII, neste último caso não estando incluídos os processos administrativos 

inconclusos.

Não vejo razão para alterar este entendimento.

A Lei Complementar n. 75/1993 possibilita ao Ministério Público da União, 

para o exercício de suas atribuições, requisitar informações, exames, perícias e 
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documentos de autoridades da Administração Pública direta e indireta (artigo 80, 

inciso II); informações e documentas a entidades privadas (inciso IV).

Prevê, ainda, no § 2º, do artigo 80, que nenhuma autoridade poderá opor 

ao Ministério Público, sob qualquer pretexto, a exceção de sigilo, sem prejuízo 

da subsistência do caráter sigiloso da informação, do registro, do dado ou do 

documento que lhe seja fornecido.

A transferência dos dados se dá pela cooperação entre as instituições, para que 

cada uma possa exercer plenamente as suas atribuições. O sigilo das informações 

propriamente dito não é quebrado, tenda em vista a expressa disposição contida 

no § 1º do artigo 80 da LC n. 75/1993, estabelecendo que o membro do Ministério 

Público será civil e criminalmente responsável pelo uso indevido das informações 

e documentos que requisitar; a ação penal, na hipótese, poderá ser proposta 

também pelo ofendido, subsidiariamente, na forma da lei processual penal.

Assim sendo, mantenho a sentença que julgou improcedente a ação.

Por fim, quanto ao prequestionamento, não há necessidade do julgador 

mencionar os dispositivos legais e constitucionais em que fundamenta sua 

decisão, tampouco os citados pelas partes, pois o enfrentamento da matéria 

através do julgamento feito pelo Tribunal justifi ca o conhecimento de eventual 

recurso pelos Tribunais Superiores (STJ, EREsp n. 155.621-SP, Corte Especial, Rei. 

Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 13.9.1999).

Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação. (grifos acrescidos)

Ao que me parece, no momento em que a Corte de origem afi rmou que o 

“[...] alegado sigilo não poderia prevalecer [...]”, estava a se referir ao conteúdo 

normativo do art. 72, § 2º, da Lei n. 8.906/1994, o que se torna ainda mais 

claro se lermos o relatório do acórdão, no qual há referências expressas ao citado 

dispositivo legal.

Cuido que o Tribunal a quo concluiu que o sigilo estabelecido pelo art. 

72, § 2º, do Estatuto da Advocacia não poderia ser invocado ou mesmo prevalecer 

diante das prerrogativas asseguradas aos órgãos do Ministério Público pela Lei 

Complementar n. 75/1993. Portanto, ainda que não tenha se referido numérica 

ou expressamente ao dispositivo estatutário, o acórdão lhe fez valoração jurídica, 

sendo certo que o sigilo de informações contidas em processos disciplinares presididos 

pela Ordem dos Advogados constituiu matéria intrínseca ao julgamento proferido pela 

Corte de origem.

Constituindo-se esse o quadro, entendo que o teor do art. 72, § 2º, da Lei 

n. 8.906/1994 foi submetido a juízo de valor decisório pela instância regional, o 

que perfaz: (i) o requisito do prequestionamento; e, ante a presença dos demais 

pressupostos de admissibilidade, (ii) o conhecimento do recurso especial em tela.
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É válido pontuar, por fi m, que, ainda que o prequestionamento, no caso 

dos autos, não fosse considerado explícito, seria a hipótese de aplicarmos o 

entendimento consolidado por nosso Tribunal, em diversos arestos, os quais 

admitem o prequestionamento implícito:

[...]

II. Ante a natureza extraordinária do Recurso Especial, a sua admissibilidade 

demanda o prequestionamento da matéria controvertida. Nesse sentido: STJ, 

AgRg no REsp 1.426.626/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 

17.11.2014; AgRg no AREsp 543.399/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda 

Turma, DJe de 17.11.2014. Todavia, tem esta Corte admitido o prequestionamento 

implícito, nas hipóteses em que “os pontos debatidos no Recurso Especial foram 

decididos no acórdão recorrido, sem explícita indicação dos artigos de lei que 

fundamentam a decisão” (STJ, AgRg no REsp 1.398.869/PB, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, Segunda Turma, DJe de 11.10.2013).

[...]

(AgRg no AREsp 724.653/RN, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda 

Turma, julgado em 18.2.2016, DJe 29.2.2016) - grifos acrescidos

[...]

3. Não obstante inexista referência expressa, no acórdão recorrido, aos arts. 460 

e 467 do CPC, que ampararam o recurso especial da União, a matéria é intrínseca 

ao que foi debatido no aresto vergastado. Tem-se, pois, o prequestionamento 

implícito do tema em debate, uma vez que o Tribunal de origem emitiu juízo de valor 

sobre a aplicação da norma federal à matéria controvertida.

[...]

(AgRg no REsp 1.503.023/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 

julgado em 5.11.2015, DJe 13.11.2015)

[...]

I - Consoante jurisprudência do STJ, não se faz necessário que os dispositivos legais 

tidos por violados constem, expressamente, do acórdão recorrido, sendo sufi ciente 

que a questão federal tenha sido enfrentada pela Corte a quo, admitindo-se, pois, o 

chamado prequestionamento implícito.

[...]

(AgRg no REsp 1.099.710/RS, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, Sexta Turma, julgado 

em 17.9.2015, DJe 13.10.2015) - grifos acrescidos

Com base nessas considerações, com a máxima vênia do posicionamento 

divergente do e. Ministro Herman Benjamin, acompanho o voto do e. Ministro 

Relator, no sentido de conhecer do recurso especial.
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No mérito, assim como o e. Ministro Relator, dou provimento ao recurso 

especial, para reconhecer, com base em precedentes do Superior Tribunal de 

Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que as prerrogativas asseguradas pelo 

art. 8º da Lei Complementar n. 75/1993 não eximem o Ministério Público de 

requerer autorização judicial prévia para o acesso a documentos protegidos por 

sigilo legalmente estabelecido.

No caso dos autos, a ação originária foi proposta em virtude de requisição 

formulada pelo Ministério Público Federal para acessar informações sigilosas 

inseridas em procedimentos disciplinares presididos pela Ordem dos Advogados 

do Brasil.

A referida entidade profi ssional, por sua vez, alegou a impossibilidade 

de tal acesso, tendo em vista as disposições contidas no art. 72, § 2º, da Lei n. 

8.906/1994, as quais possuem a seguinte redação:

Art. 72. O processo disciplinar instaura-se de ofício ou mediante representação 

de qualquer autoridade ou pessoa interessada.

[...]

§ 2º O processo disciplinar tramita em sigilo, até o seu término, só tendo 

acesso às suas informações as partes, seus defensores e a autoridade judiciária 

competente.

Em contra-argumentação, o Ministério Público Federal requisitante 

ponderou que as disposições legais acima mencionadas não seriam violadas, 

considerando o disposto no art. 8º, II, § 2º, da Lei Complementar n. 75/1993, 

assim redigido:

Art. 8º Para o exercício de suas atribuições, o Ministério Público da União 

poderá, nos procedimentos de sua competência:

[...]

II - requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades da 

Administração Pública direta ou indireta;

[...]

§ 1º O membro do Ministério Público será civil e criminalmente responsável 

pelo uso indevido das informações e documentos que requisitar; a ação penal, 

na hipótese, poderá ser proposta também pelo ofendido, subsidiariamente, na 

forma da lei processual penal.

§ 2º Nenhuma autoridade poderá opor ao Ministério Público, sob qualquer 

pretexto, a exceção de sigilo, sem prejuízo da subsistência do caráter sigiloso da 

informação, do registro, do dado ou do documento que lhe seja fornecido.
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Sobre a controvérsia, pareceram-me acertados os motivos que levaram 

o e. Ministro Relator a prover o recurso especial interposto pela Ordem dos 

Advogados do Brasil, na medida em que os mesmos critérios que devem ser 

aplicados “[...] aos demais tipos de sigilo protegidos por lei devem ser aplicados 

ao sigilo ético, fi xado pela Lei n. 8.906/1994. Com efeito, nos expressos termos 

do § 2º do art. 72 da Lei n. 8.906/1994, “o processo disciplinar tramita em 

sigilo, até o seu término, só tendo acesso às suas informações as partes, seus defensores 

e a autoridade judiciária competente”. Assim, diante dos termos claros com que 

foi redigida a norma, fi ca evidente que a obtenção de cópia dos processos 

ético-disciplinares é matéria submetida à reserva de jurisdição, de modo 

que, excetuado o acesso pelas partes e seus procuradores, somente mediante 

autorização judicial é que poderá ser dado acesso a terceiros, ainda que sejam 

eles órgãos de persecução dotados de poderes de requisição”.

Nessa esteira, a quebra dos sigilos legalmente assegurados, diante de 

sua excepcionalidade, só poderia ser levada a cabo após prévio controle a ser 

exercido por órgão do Poder Judiciário.

Entendo, ainda, que não temos como estabelecer ressalvas ao exercício 

de um direito fundamental (sigilo de dados), excluindo a necessária apreciação 

prévia do Poder Judiciário, a qual traria àquela excepcionalidade (quebra dos 

sigilos legalmente assegurados) a carga de legitimidade jurídica necessária.

Nesse sentido, estou convencido de que haveremos de garantir a 

preservação do sigilo, sem excluirmos o exercício das prerrogativas ministeriais, 

impondo a essa situação de aparente confl ito de normas solução que se espelhe 

na intencionalidade do constituinte ao proteger a intimidade e o sigilo de dados.

Portanto, entendo que a melhor interpretação a ser conferida às 

prerrogativas asseguradas ao Ministério Público pela legislação de regência não 

afasta a exigibilidade do pronunciamento judicial a respeito da quebra de sigilo, 

nomeadamente por se tratar “[...] de incursão estatal em direitos individuais 

protegidos pela Constituição da República, em seu artigo 5º, incisos X e XII” 

(cf. AgRg no HC 234.857/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 

8.5.2014).

Por fi m, não é demais lembrar que “[...] não se está aqui, de forma alguma, 

inviabilizando a obtenção de documentos e dados pelo Ministério Público, 

uma vez que, ante a presença e a estruturação do Parquet, decerto não importa 

em ônus excessivo ao órgão ministerial a necessidade de requerer tal acesso 

judicialmente. Ao contrário, tal exigência, além de assegurar a plena vigência de 
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um sistema de freios e contrapesos, próprios do regime republicano, também 

afasta o risco de que as informações sigilosas juntadas aos autos sejam no futuro 

consideradas nulas, contaminando todo o procedimento investigatório e uma 

eventual ação judicial, uma vez que o acesso teria sido obtido diretamente 

pelo Ministério Público, sem a autorização judicial, com base no art. 8º da Lei 

Complementar n. 75/1993, em divergência com o que prescreve o STJ”.

Ante o exposto, com a máxima vênia do posicionamento divergente do 

e. Ministro Herman Benjamin, acompanho o voto do e. Ministro Relator, no 

sentido de conhecer do recurso especial.

No mérito, assim como o e. Ministro Relator, dou provimento ao recurso 

especial, para reconhecer, com base em precedentes do Superior Tribunal de 

Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que as prerrogativas asseguradas pelo 

artigo 8º da Lei Complementar n. 75/1993 não eximem o Ministério Público, 

no caso dos autos, de requerer autorização judicial prévia para o acesso a 

documentos protegidos por sigilo legalmente estabelecido.

É como voto.

VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques: Senhor Presidente, se 

recordarmos da assentada em que começou esse julgamento, após o voto 

divergente de Sua Excelência, o Ministro Herman Benjamin, que já entrava no 

mérito para divergir, eu fi z chegar à Corte a informação de que o dispositivo 

legal que se busca interpretar aqui não foi prequestionado. Sua Excelência, o 

eminente Ministro Og Fernandes, optou por suplantar isso, não como a falta 

de prequestionamento, mas entender que o prequestionamento era implícito no 

caso presente.

Permaneço com a minha posição de não conhecimento do recurso, pedindo 

vênias ao Ministro Relator, Humberto Martins, ao Ministro Og Fernandes, que 

proferiu seu voto agora, e ao Ministro Jorge Mussi, que realinhou sua posição.

Não conheço do recurso especial.

VOTO-VOGAL

O Sr. Ministro Raul Araújo: Senhor Presidente, o Ministério Público e 

a Advocacia vivem em permanente tensão. A Constituição Federal os alinha 
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como funções essenciais à Justiça, devem ter paridade de armas, igualdade. O 

que temos aqui é o exemplo típico dessas tensões: de um lado o Ministério 

Público, na defesa de suas prerrogativas; de outro lado, a Advocacia, pela OAB, 

também na defesa das prerrogativas da Advocacia, que reclamam garantia de 

independência e altivez. Penso que, no embate institucional entre essas funções 

essenciais da Justiça, a intervenção do Judiciário é fundamental.

Conheço do recurso especial e acompanho o eminente Relator, com a 

devida vênia da divergência.






