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

ACÓRDÃO

RECLAMAÇÃO N.º 0000743-60.2016.815.0000.
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: Nelson Pereira de Souza.

EMENTA:  RECLAMAÇÃO. PROPOSITURA  APÓS  O  TRÂNSITO  EM
JULGADO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. INADMISSIBILIDADE. ART. 988,
§ 5.º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. FIXAÇÃO DA DATA DA
OPOSIÇÃO  DOS  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  COMO  MARCO  PARA
INCIDÊNCIA DA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 50 DA LEI N.º 9.099/1995
E DA DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
CONTRA  O  ACÓRDÃO  PARA  ESTABELECIMENTO  DAS  REGRAS  DE
CONTAGEM DOS PRAZOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.

1.  Nos termos do art.  988,  §  5.º,  I,  do CPC/2015,  é  inadmissível  a  reclamação
proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.

2. O art. 50 da Lei n.º 9.099/1995, na redação anterior à modificação implementada
pelo art. 1.065 do Código de Processo Civil de 2015, previa que os embargos de
declaração suspendiam – e não interrompiam, como atualmente ocorre – o prazo
para a interposição de outros recursos.

3. Os embargos de declaração opostos contra acórdão de turma recursal prolatado
sob  a  vigência  da  redação  original  do  art.  50  da  Lei  n.º  9.099/1995  apenas
suspendem o prazo recursal, ainda que o acórdão que os rejeitou seja publicado sob
a  vigência  do  CPC/2015,  porquanto  o  ato  jurídico  perfeito  e  acabado  que
configurou hipótese de incidência da referida regra de suspensão foi a oposição dos
aclaratórios, não podendo o novo Código retroagir para modificar seus efeitos.

4. Pela mesma razão, a retomada da contagem do prazo para interposição de outros
recursos  após  a  rejeição  de  embargos  de  declaração  opostos  sob  a  égide  do
CPC/1973, mesmo que tal ocorra depois de o CPC/2015 haver entrado em vigor,
deve observar o regramento do Código de Processo Civil revogado, posto que foi
sob sua vigência que se deu o termo inicial do prazo, marco do regime jurídico a ser
observado na contagem. Inteligência do art. 14 do CPC/2015.

VISTO,  relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente  à
Reclamação n.º  0000743-60.2016.815.0000, em que figuram como Reclamante a
Telemar Norte Leste S/A e como Interessado Nelson Pereira de Souza.

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 indeferir a Inicial.

VOTO.



A  Telemar  Norte  Leste  S/A propôs  Reclamação contra  Acórdão  da
extinta Turma Recursal da Quarta Região, f. 203-v/207 e f. 219/220, 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
Nelson Pereira Barbosa, f. 189/193, 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,  com êxito,  f.  230/231-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.

Intimada  para  se  manifestar  sobre  a  tempestividade  da  presente
Reclamação,  conforme art.  10 do Código de Processo Civil  em vigor,  f.  255, a
Reclamante  afirmou  que  foi  intimada  do  Acórdão  que  julgou  os  Embargos  de
Declaração  por  ela  manejados  contra  o  Aresto  que  desproveu  seu  Recurso
Inominado no dia 20 de abril de 2016 e que, no primeiro dia útil seguinte, 25 de
abril, houve a suspensão dos prazos processuais em todas as turmas recursais deste
Estado, por ato da Presidência deste Tribunal de Justiça, que perdurou até o dia 24
de maio do corrente ano, data em que teve continuidade o prazo para interposição
de  recurso  contra  o  Acórdão  que  rejeitou  seus  Aclaratórios,  cujo  termo  final,
segundo suas alegações, foi 14 de junho de 2016.

É o Relatório.

Estabelece o art. 988, § 5.º, inciso I, do CPC/20151, 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 20 de março de 2009, f. 203-v/207, e
o  Acórdão  respectivo,  cujo  teor  está  sendo  impugnado  nesta  Reclamação,  foi
publicado no Diário da Justiça no dia 14 de maio do mesmo ano, f. 207-v.

A Reclamante opôs Embargos de Declaração contra esse Julgado no dia 18
de maio de 2009, f. 208-v, data correspondente ao quarto dia do prazo de quinze
dias de que dispunha para interposição de Recurso Extraordinário. 

Os Embargos foram rejeitados pela Turma Recursal no dia 11 de setembro
de 2009, f. 219/220, com a publicação do Acórdão apenas em 20 de abril de 2016, f.
222, voltando a correr o prazo recursal no primeiro dia útil seguinte, 25 de abril.

No dia 26 de abril, a Presidência deste Tribunal de Justiça, por meio do
Ato n.º 38/2016, f. 225, suspendeu todos os atos e prazos processuais em curso nas

1 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; … 



turmas recursas até o dia 6 de maio, suspensão que foi prorrogada até o dia 23 do
mesmo mês, conforme Ato n.º 48, também da Presidência, f. 226.

O  prazo  para  a  interposição  de  recursos  contra  o  Acórdão  da  Turma
Recursal  foi,  portanto,  suspenso  em  seu  quarto  dia  quando  da  oposição  dos
Aclaratórios, voltou a correr tão logo publicado o Acórdão do julgamento que os
rejeitou  e  foi  novamente  suspenso,  depois  de  transcorrer  mais  um  dia,  pelos
referidos atos da Presidência deste Tribunal de Justiça, depois do que retomou seu
curso no dia 24 de maio de 2016, encerrando-se no dia 2 de junho do corrente ano.

À  época  da  oposição  dos  Aclaratórios,  estava  em  vigor  o  Código  de
Processo  Civil  de  1973,  com sua  regra  de contagem dos prazos  processuais  de
forma contínua,  e  a  redação original  do  art.  50  da  Lei  Federal  n.º  9.099/1995,
segundo a qual os embargos de declaração suspendiam – e não interrompiam, como
atualmente ocorre2 – o prazo para a interposição de outros recursos.

O Acórdão que rejeitou os Embargos de Declaração, porém, foi publicado
sob a vigência do atual CPC e da nova redação do referido art. 50, do que se conclui
haver um aparente conflito entre normas processuais no tempo.

Estabelece o art.  14 do Código de Processo Civil de 2015 que a norma
processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso,
respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob
a vigência da norma revogada.

Em  razão  do  disposto  nesse  dispositivo,  os  embargos  de  declaração
opostos  contra  acórdão  de  turma  recursal  prolatado  sob  a  vigência  da  redação
original do art. 50 da Lei dos Juizados Especiais apenas suspendem o prazo para
interposição de outros recursos, ainda que o acórdão que os rejeitar  venha a ser
publicado sob a vigência do CPC/2015, como no caso, porquanto o ato jurídico
perfeito e acabado que configurou hipótese de incidência da regra de suspensão foi
a oposição dos aclaratórios, não podendo o novo Código retroagir para modificar
seus efeitos.

Também não incide, no caso, pela mesma razão, na contagem do restante
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 termo inicial do prazo recursal, marco do regime jurídico a ser
observado em sua contagem, deu-se ainda durante a vigência do CPC/1973.

A Reclamante, repita-se, manejou os Aclaratórios no quarto dia do prazo
de  quinze  dias  que  antecedeu  o  trânsito  em  julgado,  que  foi,  por  essa  razão
suspenso; com a publicação do Acórdão que rejeitou esses Embargos, no dia 20 de
abril de 2016, teve continuidade o prazo referido no primeiro dia útil seguinte, 25
de abril do mesmo ano, e logo foi novamente suspenso pelos Atos da Presidência
que,  no  dia  26  de  abril,  suspenderam  todos  os  prazos  processuais  das  turmas
recursais até o dia 23 de maio do corrente ano; no dia seguinte a essa última data, 24
de maio, o prazo voltou a correr no seu sexto dia, encerrando-se no dia 2 de junho.

2 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”.



A Reclamação foi proposta em 7 de junho de 2016, estando evidente que, à
época  do  seu  ajuizamento,  o  Acórdão  reclamado  havia  transitado  em  julgado,
sendo, portanto, inadmissível, ex vi do art. 988, § 5.º, I, do CPC/2015.

Posto isso,  arrimado no art. 988, § 5.º, I, do Código de Processo Civil
de 2015, indefiro a Petição Inicial.

Custas já satisfeitas, f. 245/246.

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


