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ACÓRDÃO
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RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
RECLAMANTE: Telemar Norte Leste S/A.
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RECLAMADO: Turma Recursal da Quarta Região – Sousa.
INTERESSADO: Joaquim Figueiredo Neves.

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.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

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.  Embora  a  redação  originária  do  referido  art.  50  fizesse  referência  apenas  a
sentenças, a interpretação adequada desse dispositivo, coerentemente com o art. 2.º,
também da  Lei  n.º  9.099/1995, é  a  de  que  deveria  ele  ser  aplicado  também a
acórdãos,  ante a celeridade que orienta os processos dos Juizados Especiais e por
aplicação  da  máxima  “ubi  eadem  ratio  ibi  idem  jus”  (onde  houver  o  mesmo
fundamento  haverá  o  mesmo  direito).  Precedentes  da  Primeira  e  da   Segunda
Seções Especializadas Cíveis deste Tribunal de Justiça.

4. 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.

5. 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  0000503-71.2016.815.0000, em que figuram como Reclamante a
Telemar Norte Leste S/A e como Interessado Joaquim Figueiredo Neves.

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  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. 149/158 e f. 174/176, que desproveu o
Recurso Inominado por ela interposto contra a Sentença prolatada pelo 2.º Juizado
Especial  Misto  da  Comarca  de  Sousa,  nos  autos  da  Ação  Declaratória  de
Inexigibilidade de Cobrança c/c Repetição de Indébito em face dela ajuizada por
Joaquim  Figueiredo  Neves,  f.  96/100,  que  julgou  procedente  o  pedido  para
declarar a nulidade da cobrança da tarifa de assinatura mensal de linha telefônica e
condená-la à devolução em dobro dos valores pagos pelo Autor a esse título.

Sustentou, inicialmente, a tempestividade da Reclamação e a competência
deste Tribunal de Justiça para seu processamento e julgamento.

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.  193/198,  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.

O Autor da Ação de origem, citado na qualidade de beneficiário da decisão
impugnada,  f.  219  e  221,  deixou  transcorrer  in  albis o  prazo  quinzenal  para
apresentação de contestação, f. 222.

A Procuradoria de Justiça, f. 202/205, opinou pela procedência do pedido,
com  a  cassação  do  Acórdão  impugnado,  por  entender  que  houve  afronta  à
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

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 2.º Juizado Especial Misto da Comarca de Sousa foi julgado pela
extinta Turma Recursal da Quarta Região em 5 de junho de 2009, f. 149/158, e o
Acórdão  respectivo,  cujo  teor  está  sendo  impugnado  nesta  Reclamação,  foi
publicado no Diário da Justiça no dia 4 de agosto do mesmo ano, f. 159.

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; … 



A Reclamante opôs Embargos de Declaração contra esse Julgado no dia 12
de agosto de 2009, f. 159, data correspondente ao oitavo dia do prazo de quinze dias
de que dispunha para interposição de Recurso Extraordinário. 

Os Embargos foram rejeitados pela Turma Recursal no dia 4 de novembro
de 2009, f. 174/176, com a publicação do Acórdão apenas em 4 de abril de 2016, f.
177, voltando a correr o prazo recursal no primeiro dia útil seguinte, 5 de abril.

O  prazo  para  a  interposição  de  recursos  contra  o  Acórdão  da  Turma
Recursal  foi,  portanto,  suspenso  em  seu  oitavo  dia,  quando  da  oposição  dos
Embargos  de  Declaração,  e  voltou  a  correr  tão  logo  publicado  o  Acórdão  do
julgamento que os rejeitou, depois do que retomou seu curso no dia 5 de abril de
2016, encerrando-se no dia 11 de abril seguinte.

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.

Tal dispositivo, embora se refira apenas a sentenças, deve ser interpretado
extensivamente, ante a celeridade que orienta os processos dos juizados especiais,
conforme art. 2.º Lei n.º 9.099/1995, e por aplicação da máxima ubi eadem ratio ibi
idem jus (onde houver o mesmo fundamento haverá o mesmo direito), impondo-se a
conclusão de que os aclaratórios opostos contra quaisquer decisões no âmbito dos
juizados especiais suspendiam o prazo para a interposição dos demais recursos.

Embora haja nesta Corte decisões em sentido contrário3, há, no sentido ora
proposto, precedentes da Primeira e da Segunda Seções Especializadas Cíveis:

RECLAMAÇÃO.  AJUIZAMENTO  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
DO INÍCIO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA O
ACÓRDÃO PARA O ESTABELECIMENTO DAS REGRAS DE CONTAGEM
DOS PRAZOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. – Nos termos do art.
988, § 5.º, I, do CPC/2015, é inadmissível a Reclamação proposta após o trânsito em
julgado  da  Decisão  reclamada.  –  Os Embargos  de  Declaração  opostos  contra
Acórdão de Turma Recursal prolatado sob a vigência da redação original do

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”.

3 RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL. SERVIÇO
DE TELEFONIA FIXA. COBRANÇA DE ASSINATURA BÁSICA MENSAL. JULGAMENTO
DIVERGENTE DA SÚMULA 356 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DE RECURSO
REPRESENTATIVO  DE  CONTROVÉRSIA.  PROCEDÊNCIA.  –  Reclamação  ajuizada  contra
decisum de Turma Recursal que afastou a cobrança de assinatura básica em serviço de telefonia
fixa. – O acórdão da Turma Recursal  reclamada contraria,  flagrantemente,  a Súmula nº 356 do
Superior  Tribunal  de  Justiça  (É  legítima a  cobrança  de  tarifa  básica  pelo  uso  dos  serviços  de
telefonia  fixa),  bem  como  a  decisão  tomada  em  sede  de  recurso  especial  representativo  de
controvérsia (REsp 1.068.944/PB, Relator Ministro Teori Albino Zavascki,  Primeira Seção, DJe
9/2/2009) (TJPB, Reclamação n.º 00004664420168150000, em 31/01/2017).



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, devendo, por
isso, serem obedecidas às regras processuais de seu início, ou seja, do CPC de 1973,
e não do novo CPC, pelo que o prazo é contínuo, aplicando-se a máxima do “tempus
regit  actum”  (TJPB,  Processo  n.º  0000673-43.2016.815.0000,  Primeira  Seção
Especializada Cível, Rel. Des. Leandro dos Santos, julgado em 15/02/2017).

AGRAVO  INTERNO.  RECLAMAÇÃO.  INTEMPESTIVIDADE.  DECISÃO
MONOCRÁTICA  QUE  EXTINGUIU  O  PROCESSO  SEM  RESOLUÇÃO  DO
MÉRITO.  IRRESIGNAÇÃO.  APLICABILIDADE  DO  ART.  50  DA  LEI  Nº
9.099/95. VIGÊNCIA DO CPC/73. SUSPENSÃO DO PRAZO. ALEGAÇÃO DE
PRIVAÇÃO  DE  ACESSO  AOS  AUTOS.  AUSÊNCIA  DE  PROVA.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.  Embora a Lei nº.  9.099/95, ao
definir  os  efeitos  da  interposição  dos  embargos  de  declaração  em  face  de
acórdão proferido pelo Turma Recursal, se ateve apenas a situação em que a
sentença é desafiada, entendo pela aplicação subsidiária da regra contida no
Código  de  Processo  Civil,  que  não  faz  distinção  entre  sentença  e  acórdão,
aplicando-se  portanto,  em  ambas  as  hipóteses.  Os  embargos  de  declaração
opostos  contra  acórdão  de  turma  recursal  proferido  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.  Em que pese  os  argumentos  arguidos  com relação  à  possíveis  prejuízos
suportados,  em virtude  da  extinção  de  Turma  Recursal,  cabe  à  parte  colacionar
documentos  a  comprovar que esteve  privada  de  seu  direito  de acesso  aos  autos.
(TJPB, AgRg 0000737-53.2016.815.0000, Segunda Seção Especializada Cível, Rel.
Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque, DJPB 08/05/2017).

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  (TJPB,  Processo  n.º
0000743-60.2016.815.0000,  Segunda  Seção  Especializada  Cível,  Relator  Des.
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, julgado em 14/12/2016).

No mesmo sentido,  Decisões  Monocráticas  prolatadas  nas  Reclamações
n.os 0000472-51.2016.815.0000,  0000473-36.2016.815.0000  e  0000742-
75.2016.815.0000,  de  Relatoria  da  Excelentíssima  Desembargadora  Maria  das
Graças Morais Guedes, as duas primeiras ainda pendentes de julgamento de Agravo
Interno, e na Reclamação n.º 00007427520168150000, do Excelentíssimo Juiz de
Direito  Ricardo  Vital  de  Almeida,  substituindo  a  Relatora,  a  Excelentíssima
Desembargadora Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.



O Acórdão que rejeitou os Embargos de Declaração 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 oitavo dia do prazo
de  quinze  dias  que  antecedeu  o  trânsito  em  julgado,  que  foi,  por  essa  razão
suspenso, e, com a publicação do Acórdão que rejeitou esses Embargos, no dia 4 de
abril de 2016, o prazo referido teve continuidade no primeiro dia útil seguinte, 5 de
abril, encerrando-se no dia 11 de abril do mesmo ano.

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,
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, extingo o processo sem resolução do mérito.

É o voto.

Presidiu o julgamento,  realizado na Sessão Ordinária  da Segunda Seção
Especializada Cível do dia 30 de agosto de 2017, conforme Certidão de Julgamento,
com voto, a Excelentíssima Desembargadora Maria das Graças Morais Guedes e,
dele também participando, além deste Relator, os Excelentíssimos Desembargadores
João Alves da Silva, Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, Marcos Cavalcanti
de Albuquerque e  Saulo Henriques de Sá e Benevides.  Presente à sessão a Exma.
Procuradora de Justiça Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


