
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

RECLAMAÇÃO N.º 0000483-80.2016.815.0000.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
RECLAMANTE: Telemar Norte Leste S/A.
ADVOGADO: Wilson Sales Belchior (OAB/PB 17.314-A).
RECLAMADO: Turma Recursal da Quarta Região – Sousa.
INTERESSADO: Francisco de Assis dos Santos.

EMENTA:  RECLAMAÇÃO. VALOR  DADO  À  CAUSA  PELO
RECLAMANTE  EM  DESCOMPASSO  COM  O  PROVEITO  ECONÔMICO
PRETENDIDO.  CORREÇÃO DE OFÍCIO.  ART.  292,  §  3.º,  DO  CPC/2015.
PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO
ACÓRDÃO  RECLAMADO.  INADMISSIBILIDADE.  ART.  988,  §  5.º,  I,  DO
CPC/2015. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Nos termos do art. 292, § 3.º, do Código de Processo Civil, o juiz corrigirá, de
ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao
conteúdo  patrimonial  em  discussão  ou  ao  proveito  econômico  perseguido  pelo
autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

2.  É inadmissível  a  reclamação proposta  após o trânsito  em julgado da decisão
reclamada. Inteligência do art. 988, § 5.º, I, do Código de Processo Civil.

VISTO,  relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente  à
Reclamação n.º  0000483-80.2016.815.0000, em que figuram como Reclamante a
Telemar Norte Leste S/A e como Interessado Francisco de Assis dos Santos.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Segunda  Seção  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade, acompanhando o voto do Relator, em corrigir, de ofício, o valor da
causa e extinguir o processo sem resolução do mérito.

VOTO.

A  Telemar  Norte  Leste  S/A propôs  Reclamação contra  Acórdão  da
extinta Turma Recursal da Quarta Região, f. 203/212 e f. 233/235, que desproveu o
Recurso Inominado por  ela  interposto  contra  a  Sentença  prolatada  pelo  Juizado
Especial  Misto  da  Comarca  de  Cajazeiras,  nos  autos  da  Ação  Declaratória  de
Inexigibilidade de Cobrança c/c Repetição de Indébito em face dela ajuizada por
Francisco de Assis dos Santos, f. 136/147, que julgou parcialmente procedente o
pedido de repetição de tarifa básica de telefonia fixa.

Alegou que o julgado impugnado,  ao considerar  abusiva a cobrança da
referida tarifa, colidiu com o teor da Súmula n.º 356 do Superior Tribunal de Justiça
e com a tese firmada no Recurso Especial paradigmático n.º 1.068.944/PB.

Requereu,  sem êxito,  f.  249/250-v,  a  suspensão liminar  do processo de
referência e pediu a cassação do Acórdão em análise para que o pedido de repetição
da tarifa seja julgado improcedente.



Deu à causa o valor de R$ 100,00.

Não foram apresentadas informações pelo Presidente da Turma Recursal
da Comarca de Campina Grande, a quem compete, atualmente, o processamento e o
julgamento  de  recursos  interpostos  contra  sentenças  prolatadas  pelo  Juizado
Especial da Comarca de Cajazeiras1, e o beneficiário da Decisão impugnada, citado,
f. 262, não apresentou contestação, f. 265.

A Procuradoria de Justiça, f. 266/270, opinou pela extinção do processo
sem resolução do mérito, ao argumento de que a Reclamação foi ajuizada depois do
trânsito em julgado do Acórdão impugnado.

É o Relatório.

Considerando que a condenação imposta pelo Juizado Especial Misto da
Comarca de Cajazeiras, mantida no julgamento do Recurso Inominado, foi fixada
em R$ 4.187,90 e que a Reclamante deu a esta causa, aleatoriamente, como visto, o
valor de R$ 100,00, em descompasso com os arts. 291 e 292 do Código de Processo
Civil de 2015, impõe-se sua correção de ofício, com espeque no § 3.º do referido
art. 2922, para que passe a corresponder àquela quantia.

Estabelece o art. 988, § 5.º, inciso I, do CPC/20153, que é inadmissível a
reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.

O  Recurso  Inominado  interposto  pela  Reclamante  contra  a  Sentença
prolatada pelo Juizado Especial Misto da Comarca de Cajazeiras foi julgado pela
extinta Turma Recursal da Quarta Região em 3 de junho de 2009, f. 203/212, e o
Acórdão respectivo,  ora  impugnado,  foi  publicado no Diário  da  Justiça  no  mês
seguinte, no dia 4 de agosto do mesmo ano, f. 213.

A Reclamante opôs Embargos de Declaração contra esse Julgado em 12 de
agosto de 2009, primeiro dia útil  seguinte  ao decurso do prazo quinquenal,  que
foram rejeitados por aquela Turma Recursal em 6 de outubro de 2009, f. 233/235,
com a publicação do Acórdão em 4 de abril de 2016, f. 236.

À época da oposição dos Aclaratórios, estava em vigor a redação original
do art. 50 da Lei Federal n.º 9.099/1995, segundo a qual os embargos de declaração
apenas suspendiam – e não interrompiam, como atualmente ocorre4 – o prazo para a
interposição de outros recursos.

Considerando que, quando a Reclamante opôs os Embargos de Declaração
referidos,  havia  transcorrido  oito  dias  do  prazo  quinzenal  para  interposição  de

1 Segundo a Lei Complementar Estadual n.º 137/2015.

2 Art. 292, § 3.º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que
não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo
autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

3 Art.  988.  Caberá  reclamação da  parte  interessada  ou do Ministério  Público para:  […] §  5º  É
inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; … 

4 Eis a atual redação do dispositivo referido, dada pela Lei n.º 13.105/2015, o Código de Processo
Civil: “Art. 50. Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso”.



recurso  extraordinário,  restou-lhe,  após  a  publicação  do Acórdão que  julgou os
Aclaratórios, em 4 de abril de 2016, sete dias corridos, que se encerraram em 11 de
abril do mesmo ano, data em que, não tendo havido a interposição de qualquer outro
recurso, o Acórdão transitou em julgado.

A Reclamação foi proposta em 18 de abril de 2016, estando evidente que, à
época do seu ajuizamento, o Acórdão reclamado havia transitado em julgado.

Observe-se  que  não  incide,  na  contagem  do  prazo  posteriormente  ao
julgamento  dos  Embargos  de  Declaração,  o  art.  219  do  CPC  em  vigor,  que
determina a inclusão no cômputo dos prazos apenas dos dias úteis, porquanto o
Acórdão em questão foi publicado ainda durante a vigência do CPC/1973, sendo
firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em casos
tais,  devem ser  exigidos  os  requisitos  de  admissibilidade  na  forma  prevista  no
Código revogado, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência5.

A presente Reclamação é, portanto, inadmissível.

Posto isso,  corrijo o valor da causa para  R$ 4.187,90 e,  arrimado no
art. 988, § 5.º, I, do Código de Processo Civil de 2015, em consonância com o
parecer Ministerial, extingo o processo sem resolução do mérito, condenando a
Reclamante ao pagamento das custas processuais,  a serem calculadas tendo
como parâmetro o valor corrigido da causa.

É o voto.

Presidiu o julgamento,  realizado na Sessão Ordinária  da Segunda Seção
Especializada  Cível  do  dia  14  de  dezembro  de  2016,  conforme  Certidão  de
Julgamento, o Excelentíssimo Desembargador Saulo Henriques de Sá e Benevides e,
dele também participando, além deste Relator, o Exmo. Des. João Alves da Silva, o
Dr. Gustavo Leite Urquiza (Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho), a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes e
o Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. José
Aurélio da Cruz).  Presente à sessão o Exm.º Procurador de Justiça o Dr. Rodrigo
Vital de Almeida.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

5 PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  CONFLITO  DE  COMPETÊNCIA.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. PERDA DE OBJETO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO JULGADOS COM EFEITOS INFRINGENTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
UNIVERSAL  FIXADA.  AGRAVO  REGIMENTAL  PREJUDICADO.  1.  Inaplicabilidade  do
NCPC neste  julgamento ante os  termos  do Enunciado Administrativo  nº  2 aprovado pelo
Plenário  do  STJ  na  sessão  de  9/3/2016:  Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no
CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Considerando que o juízo universal foi
declarado competente para a prática dos atos constritivos contra os quais se insurgiu o agravante por
meio do agravo regimental ora em análise, é de rigor julgá-lo prejudicado pela perda de objeto. 3.
Agravo regimental prejudicado (STJ, AgRg no CC 144.444/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 04/11/2016).


