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RECLAMAÇÃO.  PROPOSITURA  APÓS  O  TRÂNSITO
EM  JULGADO  DO  ACÓRDÃO  RECLAMADO.
OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SOB A
ÉGIDE DA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART.50  DA LEI
9.099/95.  CONTAGEM  DE  PRAZO  CONFORME  AS
REGRAS EM VIGOR NA DATA DO INÍCIO DO PRAZO
RECURSAL.  RECLAMAÇÃO  INTEMPESTIVA.
EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM  RESOLUÇÃO  DE
MÉRITO.

—  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,
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)

VISTOS ETC.

RELATÓRIO

A Telemar Norte Leste S/A interpôs a presente Reclamação, com
pedido de liminar para atribuir efeito suspensivo, visando atacar  a decisão da Turma
Recursal da Quarta Região que decidiu pela ilegalidade da cobrança da tarifa mensal de
assinatura telefônica em confronto com o Acórdão proferido em julgamento de recurso
representativo de controvérsia pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso
Especial nº 1.068.944/PB, que reconheceu a legalidade da cobrança da referida tarifa.

A medida liminar foi deferida, às fls. 201/202, para sobrestar a



tramitação do processo principal.

O Ministério Público ofertou parecer às fls. 255/257v, opinando
pela procedência da reclamação.

É o relatório.

DECIDO.

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
Sentença  prolatada  pelo  Juizado  Especial  Misto  da  Comarca  de  Cajazeiras  (fls.
122/146), foi julgado pela extinta Turma Recursal da Quarta Região em 19 de março de
2009  (fls.  147/154),  e  o  acórdão  respectivo  cujo  teor  está  sendo impugnado nesta
Reclamação, foi publicado no Diário da Justiça no dia 14 de maio de 2009 (fl. 155). 

A Reclamante opôs Embargos de Declaração contra esse julgado
no dia 18 de maio de 2009 (fl. 156), data correspondente ao  quarto dia do prazo de
quinze  dias de  que  dispunha  para  a  interposição  de  Recurso  Extraordinário,
suspendendo o prazo recursal.

Os  embargos  foram  rejeitados  pela  Turma  Recursal  em
10/09/2009 (fl. 173), mas somente foi publicado o acórdão em 04/04/2016 – segunda-
feira  (fl.  176)  –,  voltando  a  correr  o  prazo  recursal  no  primeiro  dia  útil  seguinte,
05/04/2016 (terça-feira), que seria o quinto dia do prazo de quinze dias, cujo termo
final foi 15/04/2016 (sexta-feira). 

À época da oposição dos  embargos de declaração,  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 contrário,  há, no

1Art. 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; ... 

2Eis 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”



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  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)

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.

Neste ponto, 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 pelas razões acima delineadas,  não incide no caso a
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, e, com a publicação do Acórdão que rejeitou esses Embargos, no dia 04 de
abril de 2016 (segunda-feira), retomado o prazo no primeiro dia útil seguinte, 05 de
abril de 2016 (terça-feira), quinto dia do prazo recursal.

Com  efeito,  aplicando-se  a  tese  acima  defendida  de  que  a
contagem dos prazos deve ser feita nos moldes do CPC de 1973 e não apenas em dias
úteis, o termo final do prazo ocorreu em 15 de abril de 2016 (sexta-feira).

No entanto, a Reclamação somente foi proposta em 18 de abril
de 2016, estando, pois, intempestiva. 

Ex  positis,  com  fulcro  no  art.  988,  §  5.º,  I,  do  Código  de
Processo Civil de 2015, revogo a medida liminar deferida às fls. 201/202 e extingo o
processo sem resolução do mérito haja vista a intempestividade da Reclamação. 

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 09 de abril de 2018. 

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator




