
Poder Judiciário
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A C Ó R D Ã O

RECLAMAÇÃO N.º 0000509-78.2016.815.0000
Relatora : Des. Maria das Graças Morais Guedes
Reclamante : Telemar Norte Leste S/A
Advogado : Wilson Sales Belchior
Reclamado : Turma Recursal da Quarta Região – Sousa
Interressado: Simone Formiga Albuquerque

RECLAMAÇÃO. TARIFA  BÁSICA  PELO  USO  DE
SERVIÇOS  DE  TELEFONIA  FIXA.  ALEGADA
DIVERGÊNCIA  ENTRE  O  ENTENDIMENTO
EXTERNADO  PELA  QUARTA  TURMA  RECURSAL
DESTE  ESTADO  E  A  JURISPRUDÊNCIA  DO  STJ.
DEMANDA AJUIZADA ORIGINARIAMENTE NESTE
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  COM  RESPALDO  NA
RESOLUÇÃO Nº 003/2016 DO STJ. ATO NORMATIVO
QUE  AMPLIA  A  COMPETÊNCIA  DO  TJPB.
INCONGRUÊNCIA MATERIAL DA RESOLUÇÃO EM
RELAÇÃO  AS  CONSTITUIÇÕES  FEDERAL  E
ESTADUAL. POSSÍVEL VIOLAÇÃO DA AUTONOMIA
DO  ESTADO  MEMBRO.  MATÉRIA  DA
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO. INCIDENTE
DE  INCONSTITUCIONALIDADE  SUSCITADO  DE
OFÍCIO.

A Resolução nº 003/2016 editada pelo Superior Tribunal
de  Justiça  é  de  natureza  normativa  e,  ao  atribuir
competência  deste  Tribunal  para  processar  e  julgar
reclamações  destinadas  a  dirimir  divergência  entre
acórdão  prolatado  por  turma  recursal  estadual  e  a
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jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  viola,
prima  facie,  o  princípio  da  autonomia  dos  estados
membros  assegurado  nas  Constituições  Estadual  e
Federal.

In casu, este Órgão judicial não detém competência para
declarar  a  inconstitucionalidade  do  ato  normativo  e
proferir  o  julgamento  de  plano,  por  ser  atribuição do
colendo Tribunal Pleno para emitir juízo de valor acerca
da  compatibilidade  ou  incongruência  da  hipótese
genérica  e  abstrata  editada  pelo  Superior  Tribunal  de
Justiça  em  relação  aos  dispositivos  constitucionais,
impondo a arguição do incidente na forma art. 211 do
Regimento Interno deste Tribunal.

V  I  S  T  O  S, relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A a egrégia Segunda Seção Especializada
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Justiça,  à  unanimidade, em  suscitar  o
incidente de inconstitucionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Reclamação  proposta  pela  Telemar  Norte
Leste  S/A em  face  do  acórdão  da  Turma  Recursal  da  Quarta  Região  -
Comarca de Sousa.

Assevera a reclamante estar o aresto na contramão do
entendimento sumulado e jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
por  ser  indevida  a  restituição  das  prestações  exigidas  do  consumidor  a
título de tarifa básica pelo uso de telefonia fixa.

Sustenta inexistir controvérsia jurídica sobre a matéria, e
ser  dever  das  Turmas  Recursais  dos  Juizados  Especiais  observarem  o
conteúdo dos julgados do STJ.
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Aduz  deter  este  Órgão  judicial  competência  para
apreciar o pedido formulado nos autos, e invoca na defesa desse argumento
a Resolução nº 003/2016, editada pela Corte Especial do Superior Tribunal
de Justiça, no julgamento de questão de ordem suscitada no AgRg na Rcl nº
18.506/SP,  que  delegou  competência  para  julgamento  das  reclamações
destinadas  a  dirimir  possível  divergência  entre  acórdão  prolatado  por
turma recursal e a jurisprudência da Corte Superior.

Requer a concessão da liminar para suspender a eficácia
do acórdão questionado nos autos e, no mérito, pugna pelo provimento da
reclamação  para  garantir  a  autoridade  do  entendimento  firmado  pelo
Colendo  Superior  Tribunal  de  Justiça  na  Súmula  nº  356  e  no  Resp.
1.068944/PB.

O julgamento da liminar foi convertido diligências para
ouvir as partes  e o  parquet sobre suposta incongruência da Resolução nº
003/2016 do STJ em relação às Constituição Federal e Estadual, f. 174/175.

O Ministério Público opina pela remessa dos autos ao
Órgão  Plenário  deste  Tribunal  para  emitir  juízo  de  valor  acerca  da
compatibilidade da Resolução 003/2016 em face das Constituições Federal e
Estadual.

O Reclamante assevera que a pretensão está respaldada
no art. 105, I, f, da CF c/c os art. 927, incisos III e IV, e 988 a 993 do Código de
Processo Civil de 2015, bem como na Resolução n° 3, de 7 de abril de 2016,
do Superior Tribunal de Justiça, f. 183/190.

O  então  Relator  deferiu  o  pedido  de  suspensão  dos
efeitos do acórdão objeto da reclamação por entender que é lícita a cobrança
de assinatura básica, f. 202/204.

Citada, f. 238, a parte interessada deixa transcorrer em
aberto o prazo da resposta, f. 249.

O opina pela procedência do pedido por entender que a
cobrança de tarifa básica dos usuários de telefonia fixa é legítima.

É o relatório.
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VOTO.

Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  –
Relatora

1- Questão de ordem

Ao ser distribuída a presente reclamação, (13.05.2017), f.
172, antes do recebimento da petição inicial, detectei possível obstáculo de
natureza processual relativo ao processamento dessa pretensão neste Órgão
judicial,  motivo  pelo  qual  apresento  a  seguinte  tese  para  ser  examinada
pelos eminentes pares.

Objetiva  a  reclamante  dirimir  a  alegada  divergência
entre o entendimento firmado por acórdão prolatado pela Turma Recursal
da Quarta Região desta Unidade Federativa e a jurisprudência do Superior
Tribunal  de  Justiça  no  tocante  à  cobrança  da  tarifa  básica  pelo  uso  dos
serviços de telefonia fixa.

A demanda foi distribuída para este Órgão judicial com
respaldo na Resolução nº 03 de 7 de abril  de 2016 editada pelo Superior
Tribunal Justiça nos seguintes termos:

Art. 1º. Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos
Tribunais  de  Justiça  a  competência  para  processar  e  julgar  as
Reclamações  destinadas  a  dirimir  divergência  entre  acórdão
prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a
jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  consolidada  em
incidente de assunção de competência e de resolução de demandas
repetitivas,  em  julgamento  de  recurso  especial  repetitivo  e  em
enunciado  das  Súmulas  do  STJ,  bem  como  para  garantir  a
observância de precedentes.

Entendo,  data  vênia,  que  a  hipótese  transcrita  é  de
natureza normativa e, ao atribuir competência deste Tribunal para processar
e  julgar  reclamações  destinadas  a  dirimir  divergência  entre  acórdão
prolatado  por  turma  recursal  estadual  e  a  jurisprudência  do  Superior
Tribunal de Justiça viola o princípio da autonomia dos estados membros
assegurado nas Constituições Estadual e Federal.

Isso porque o ato genérico e abstrato amplia a alçada
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deste Tribunal de Justiça para julgar reclamações que tenham como objetivo
analisar  a  possível  incongruência  entre  comandos  judiciais  das  turmas
recursais dos juizados especiais e precedentes jurisprudenciais do Superior
Tribunal de Justiça.

Apenas para efeito de registro, as instituições bancárias,
com respaldo na Resolução n° 003/2016 do STJ,  começaram a apresentar
reclamações  destinadas  a  questionar  acórdãos  prolatados  nas  turmas
recursais deste estado questionando as prestações pactuadas em contrato de
financiamento.

Sob o aspecto de política de gestão administrativa e de
crivo social, o aumento de demandas neste Órgão judicial será considerável,
tendo em vista a quantidade de ações revisionais em tramitação nesta Corte.

Feito  esse  parêntese,  retorno  a  apreciar  a
compatibilidade  da  Resolução  nº  003/2016  no  âmbito  do  ordenamento
jurídico vigente.

A  Constituição  Federal  no  seu  art.  105  define  a
competência do Superior Tribunal de Justiça, dispondo sobre as atribuições
de natureza recursal e originária.

A competência  originária  do  STJ  diz  respeito  àquelas
matérias,  circunstâncias  e  atores  envolvidos  que  fazem  com  que
determinadas  ações,  especificadamente  discriminadas  na  Constituição
Federal,  iniciem-se  diretamente  no  próprio  Tribunal,  diferentemente  da
competência recursal, na qual se alcança aquela Corte Superior por meio de
recursos (ordinário ou especial).

Estabelece  a  alínea  “f”  do  inciso  I  do  art.  105  da
Constituição Federal que o Superior Tribunal de Justiça é competente para
processar  e  julgar,  originariamente,  a  reclamação  para  preservar  sua
competência, ad litteram:

Art. 105. compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

f) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia
da autoridade de suas decisões;
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Portanto,  sob  esse  ângulo,  a  competência  seria  do
próprio  Superior  Tribunal  de  Justiça,  por  ter  a  Constituição  Federal
atribuído  ao  Superior  Tribunal  de  Justiça  competência  para  processar  e
julgar a reclamação para preservar sua autoridade jurisdicional e garantir a
eficácia de suas decisões.

O Código de Processo Civil vigente, embora admita o
processamento  de  reclamação  neste  Órgão  judicial,  assegura  os  fins  do
instituto  reclamatório,  que  é  preservar  a  eficácia  jurídica  do  comando
judicial prolatado.

Outrossim,  a  Constituição  Federal  no  §1º  do  art.  125
assegura  a  autoridade  dos  Estados  membros  para  sistematizar  o  poder
judiciário, conforme transcrevo:

Art.  125.  Os  Estados  organizarão  sua  Justiça,  observados  os
princípios estabelecidos nesta Constituição.

§ 1º A competência dos tribunais será definida na Constituição do
Estado,  sendo  a  lei  de  organização  judiciária  de  iniciativa  do
Tribunal de Justiça.

E  a  Constituição  do  Estado  da  Paraíba  não  confere
competência a este Tribunal de Justiça para julgar a pretensão delineada nos
autos,  por  não  deter  esta  colenda  Corte  atribuições  jurisdicionais  para
assegurar  a  autoridade dos  comandos  judiciais  prolatados  pelo  Superior
Tribunal de Justiça, segundo dispõe o art. 105 da Constituição Estadual, ex
vi:

Art. 105. Compete ainda ao Tribunal de Justiça: 

I - processar e julgar: 

a) a representação e a ação direta de inconstitucionalidade de leis
ou  de  atos  normativos  estaduais  ou  municipais  em  face  desta
Constituição,  em que obrigatoriamente intervirá a Procuradoria-
Geral de Justiça, estando legitimados para agir: 

1. o Governador do Estado;

2. a Mesa da Assembleia Legislativa;
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3. o Procurador - Geral de Justiça e o Procurador - Geral do Estado;

4. o Conselho Secional da Ordem dos Advogados do Brasil;

5.  os  partidos  políticos  com  representação  na  Assembleia
Legislativa;

6.  o  Prefeito  e  a  Mesa da Câmara de  Vereadores  do  respectivo
Município, quando se tratar de lei ou ato normativo local;

7.  federação sindical,  sindicato ou entidade de classe de âmbito
estadual.

b)  a  execução  de  acórdão  nas  causas  de  sua  competência
originária,  facultada  a  delegação  de  atribuições  a  juízo  inferior
para a prática de atos processuais; 

c) os conflitos de competência entre os juízes a ele vinculados;

d) os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e
judiciárias  do  Estado  ou  entre  autoridades  administrativas  do
Município, da Capital e do interior e judiciárias do Estado;

e)  a  representação  para  assegurar  a  observância  de  princípios
indicados nesta Constituição; 

f)  a  representação  para  prover  a  execução  de  lei,  no  caso  de
desobediência a ordem ou decisão judiciária emanada do próprio
Tribunal, de juiz de direito ou de auditor militar estadual; 

g)  a  representação  da  Presidência  do  Tribunal  de  Justiça  para
garantia do livre exercício do Poder Judiciário do Estado, quando
este se achar impedido ou coacto, encaminhando a requisição ao
Supremo Tribuna Federal para fins de intervenção da União. 

II - julgar os recursos previstos nas leis processuais. 

Outrossim,  a  Resolução n°  51,  de 19 de  dezembro de
2011,  ao  definir  a  competência  das  Seções  Especializadas,  não  previu
jurisdição para julgar reclamação na forma imposta pelo egrégio Superior
Tribunal de Justiça.

A Resolução n° 03/2016 do STJ não apenas criou uma
hipótese de competência deste Tribunal de Justiça, como também delimitou
o órgão interno deste Tribunal responsável pelo julgamento da reclamação,
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ao determinar que deveria ser realizado pelas “Câmaras Reunidas” ou pela
“Seção Especializada dos Tribunais de Justiça”.

Prima facie, a norma inserida na Resolução nº 03 de 7 de
abril de 2016 está incongruente com o art. 125, §1º da Constituição Federal e
com o art. 1º, caput, da Constituição do Estado da Paraíba.

Outro não é o entendimento dos tribunais pátrios:

RECLAMAÇÃO  -  DIVERGÊNCIA  ENTRE  ACÓRDÃO
PROLATADO  POR  TURMA  RECURSAL  ESTADUAL  E  A
JURISPRUDÊNCIA DO  SUPERIOR  TRIBUNAL DE  JUSTIÇA -
RESOLUÇÃO  Nº  03/2016  DO  STJ  -  INCIDENTE  DE
INCONSTITUCIONALIDADE  SUSCITADO  EX  OFFICIO.-  A
competência dos tribunais é matéria constitucional e definida na
Constituição  do  Estado  e  somente  mediante  lei  de  organização
judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça poderá ser atribuída
nova  competência  aos  Tribunais  Estaduais.-  Compete  ao  Órgão
Especial  manifestar-se,  internamente,  sobre  a
inconstitucionalidade  de  ato  normativo  frente  a  dispositivos
constitucionais, na forma prevista nos artigos 33, I, "c", c/c artigo
297  do  atual  Regimento  Interno  deste  Tribunal.  (TJMG  -
Reclamação  1.0000.16.035607-7/000,  Relator(a):  Des.(a)  Juliana
Campos  Horta,  2ª  Seção  Cível,  julgamento  em  28/09/2016,
publicação da súmula em 07/10/2016) 

In casu, este Órgão judicial não detém competência para
declarar a inconstitucionalidade do ato normativo e proferir o julgamento
de plano, por ser atribuição do colendo Tribunal Pleno para emitir juízo de
valor acerca da compatibilidade ou incongruência do ato normativo editado
pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça  em  relação  aos  dispositivos
constitucionais,  na  forma  art.  211  do  Regimento  Interno  deste  Tribunal,
segundo o qual:

Art. 211. Arguida, em controle difuso, a inconstitucionalidade de
lei ou de ato normativo do poder público, o relator, após ouvir o
Ministério  Público  e  as  partes,  submeterá  a  questão  à  seção
especializada  ou  à  câmara  à  qual  competir  o  conhecimento  do
processo. 

§ 1 ° Se a arguição for:

I - rejeitada, prosseguirá o julgamento;
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II - acolhida, a questão será submetida ao plenário do  Tribunal.

A  propósito,  comenta  Nelson  Nery  e  Rosa  Maria
Andrade Nery:

A  turma  ou  câmara  examinará  a  alegação  de
inconstitucionalidade, como questão prejudicial ao julgamento do
recurso  ou  ação.  Rejeitando-a,  prossegue  o  julgamento  pelo
próprio órgão do tribunal; acolhendo-a, o órgão lavra o acórdão e
submete a questão prejudicial, relativa à inconstitucionalidade de
lei,  ao  plenário  do  tribunal,  a  quem compete  declarar,  ou  não,
referida inconstitucionalidade.

A causa de competência da turma ou câmara (recurso ou ação),
fica  sobrestada  até  que  o  pleno  julgue  a  prejudicial  de
inconstitucionalidade.  O  julgamento  do  pleno,  sobre  a  questão
prejudicial,  vinculará  a  turma  ou câmara,  que  terá  de  aplicá-lo
obrigatoriamente  na  solução  do  recurso  ou  ação.(Código  de
Processo  Civil  Comentado,  2ª  ed.,  São  Paulo:  Revista  dos
Tribunais, 1996, p. 857).

A Súmula Vinculante nº 10 do STF dispõe que  "Viola a
cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de
tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou
ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte."

Deste modo, considerando que a inconstitucionalidade
da  Resolução  nº  03/2016  do  STJ  é  questão  prejudicial  ao  julgamento  da
Reclamação e, em observância ao disposto no art. 211 do Regimento Interno
deste Tribunal de Justiça, os autos deverão ser remetidos ao Órgão Plenário.

Em face do exposto, na forma do art. 948, do CPC c/c art.
211  do  RITJPB,  SUSCITO  DE  OFÍCIO  O  INCIDENTE  DE
INCONSTITUCIONALIDADE  PARA  SUBMETER  AO  ÓRGÃO
PLENÁRIO  DESTE  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  A  ANÁLISE  DA
COMPATIBILIDADE MATERIAL DA RESOLUÇÃO Nº 003/2016 DO STJ
EM RELAÇÃO AO ART. 1º DA CONSTITUIÇÃO DESTE ESTADO.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária
desta Segunda Seção Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,
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no dia 21 de março de 2018, conforme certidão de julgamento de fl. 267, o
Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque,  dele  participando,  além
desta  Relatora,  os  Excelentíssimos Desembargadores  Romero  Marcelo  da
Fonseca Oliveira  e Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.  Presente à
sessão, o Exmo. Sr. Dr. José Raimundo de Lima, Procurador de Justiça.

João Pessoa-PB, 26 de março de 2018. 

Desª. Maria das Graças Morais Guedes
              R E L A T O R A
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