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SÚMULAS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS   



Serviços Públicos 

 

Súmula 356 - É legítima a cobrança da tarifa básica 

pelo uso dos serviços de telefonia fixa. (Súmula 356, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/06/2008, DJe 

08/09/2008). 
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Súmula 407 - É legítima a cobrança da tarifa de água fixada 

de acordo com as categorias de usuários e as faixas de 

consumo. (Súmula 407, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

28/10/2009, DJe 24/11/2009, REPDJe 25/11/2009). 
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• Precedentes Originários 

"É legítima a cobrança de tarifa de água fixada por sistema progressivo. A 
jurisprudência do Tribunal, no que concerne à tarifa de água, firmou seu 
entendimento com base na Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 (Dispõe 
sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços 
públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras 
providências), cujo art. 13 dispõe: Art. 13. As tarifas poderão ser 
diferenciadas em função das características técnicase dos custos 
específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de 
usuários." (REsp 1113403 RJ, submetido ao procedimento dos recursos 
especiais repetitivos, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA 
SEÇÃO, julgado em 09/09/2009. 

http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?i=1&b=ACOR&livre=(('RESP'.clas.+e+@num='1113403')+ou+('RESP'+adj+'1113403'.suce.))&thesaurus=JURIDICO
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?i=1&b=ACOR&livre=(('RESP'.clas.+e+@num='1113403')+ou+('RESP'+adj+'1113403'.suce.))&thesaurus=JURIDICO
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?i=1&b=ACOR&livre=(('RESP'.clas.+e+@num='1113403')+ou+('RESP'+adj+'1113403'.suce.))&thesaurus=JURIDICO
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Súmula 412 - A ação de repetição de indébito de 

tarifas de água e esgoto sujeita-se ao prazo 

prescricional estabelecido no Código Civil. (Súmula 

412, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 

16/12/2009) 
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CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. COBRANÇA 
INDEVIDA. SERVIÇO TELEFÔNICO. PRAZO DECENAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 
SÚMULA 7/STJ. 1. A Primeira Seção do STJ, examinando o REsp 1.113.403/RJ na 
forma do art. 543-C do CPC/1973, decidiu que o prazo prescricional da 
pretensão de ressarcimento por cobrança indevida de coleta de esgoto é de 10 
(dez) anos, nos termos do art. 205 do CCB. 2. Nessa linha, também é decenal o 
prazo na hipótese de exigência imprópria por serviço telefônico. Precedentes. 3. 
Conforme o decidido pela Corte Especial do STJ na apreciação do CC 
138.405/DF, é da Primeira Seção a competência para o julgamento dos feitos que 
envolvem essa matéria. 4. No caso, o Tribunal de origem, à luz dos elementos 
fáticos dos autos, concluiu pelo dever de repetir o indébito. Assim, fica vedado o 
reexame pelo óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno a que se nega 
provimento. 


