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Súmula Vinculante 27

Compete à Justiça Estadual julgar causas entre consumidor e concessionária de serviço público de telefonia, quando a
ANATEL não seja litisconsorte passiva necessária, assistente, nem opoente.

Precedente Representativo

O litisconsórcio necessário estabelece-se pela natureza da relação jurídica ou por determinação legal, sendo insuficiente, para
a sua caracterização, que a decisão a ser proferida no processo possa produzir efeitos sobre esfera jurídica de terceiro.
A eficácia natural das sentenças, como regra, alcança terceiros, sem que esta circunstância obrigue à respectiva inclusão no
processo. (...) Não há disposição expressa de lei a obrigar à formação de litisconsórcio, no caso em exame. Não exige a lei a
participação da Anatel nas ações em que sejam parte as operadoras de telefonia e os consumidores. Também não resulta a
pretendida obrigatoriedade do litisconsórcio, da natureza da relação jurídica. (...) Discute-se nos autos, conforme a lide
delimitada na inicial, a relação entre o consumidor do serviço de telefonia e a concessionária, mais especificamente se há
possibilidade de cobrança dos chamados “pulsos referentes a ligações locais além da franquia”. Não é a Anatel parte na
relação de consumo. Ainda que o acolhimento do pleito do autor, ora recorrido, possa repercutir, em tese, jurídica ou
economicamente, na relação mantida entre a concessionária e a Anatel — contrato de concessão, a exigir eventual ajuste
nas bases da própria concessão, é certo que esta repercussão não decorre diretamente do resultado individual da presente
lide e que o consumidor não mantém relação jurídica com a Anatel. Também não é da natureza da relação de consumo a
participação direta de um ente fiscalizatório e normatizador. 
[RE 571.572, voto do rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 8-10-2008, DJE 30 de 13-2-2009.]

Jurisprudência selecionada

● Competência da Justiça estadual e causas entre consumidor e concessionária de serviço público de telefonia 
 
 
Em prosseguimento, tem-se que o Plenário desta Corte, em sessão realizada por meio eletrônico, concluiu, no exame do
RE 567.454/BA, relator o ministro Ayres Britto, pela existência da repercussão geral da matéria constitucional versada nestes
autos. No julgamento do mérito do recurso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que o processamento e o
julgamento dos feitos em que se discute a possibilidade da cobrança de tarifa de assinatura básica mensal de serviço de
telefonia fixa estão no âmbito da competência da Justiça comum, inclusive na esfera dos juizados especiais. 
[AI 740.217, rel. min. Dias Toffoli, dec. monocrática, j. 7-2-2012, DJE 39 de 27- 2-2012.]  
 
Caso em que não se está a discutir o contrato de concessão entre a agência reguladora e a concessionária de serviço público.
A controvérsia não vincula senão o consumidor e a concessionária de serviço de telefonia. De mais a mais, a agência
reguladora Anatel não manifestou, expressamente, interesse na solução da controvérsia. Pelo que não há falar de interesse,
jurídico ou econômico, da Anatel. 2. A questão alusiva à cobrança da assinatura básica é unicamente de direito e não
apresenta complexidade apta a afastar o seu processamento pelo Juizado Especial. 3. Entendimento diverso do adotado pela
instância judicante de origem demandaria o reexame da legislação infraconstitucional, notadamente o CDC/1990. 
[AI 611.358 AgR, rel. min. Ayres Britto, 2ª T, j. 23-11-2010, DJE 41 de 2-3-2011.]

Observação

● Vide Súmula 517. 
 
 
Data de publicação do enunciado: DJE de 11-12-2009. 
Para informações adicionais, clique aqui. 
Para pesquisar menções a esta súmula no banco de jurisprudência do STF, utilizando o nosso critério de pesquisa, clique
aqui.
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