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RECLAMAÇÃO.  ACÓRDÃO  DE  TURMA
RECURSAL.  SUPOSTA  CONTRARIEDADE  COM
TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA EM RECURSO REPETITIVO.  SENSO DE
RECONHECIMENTO  DA  ILEGALIDADE  DA
TARIFA DE ASSINATURA BÁSICA DE TELEFONE.
DIVERGÊNCIA COM O TEOR DA SÚMULA Nº 356,
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E COM O
RECURSO  Nº  1.068.944/PB.  PROCEDÊNCIA  DO
RECLAMO. CASSAÇÃO DO DECISUM. 

- É de se julgar procedente a reclamação, fundada na
garantia da autoridade de decisão e súmula da Corte
Superior, movida contra acórdão de Turma Recursal
de  Juizado  Especial  Cível,  cujo  teor  consagrou  a
ilegalidade de tarifa de assinatura básica de telefonia
fixa,  considerando  o  senso  adotado  pelo  Superior
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Tribunal de Justiça, no Verbete nº 356 de sua Súmula
e tese decidida no Recurso Especial nº 1.068.944/PB,
processado sob o rito  do art.  543-C,  do Código de
Processo  Civil  de  1973,  caminham  em  sentido
diametralmente oposto, consignando a legitimidade
da cobrança.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Segunda Seção Especializada Cível

do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, julgar procedente o
pedido constante da inicial da presente reclamação.

Trata-se de  RECLAMAÇÃO, fls. 02/14, apresentada
pela Telemar Norte Leste S/A, visando a  anulação do acórdão proferido pela Turma
Recursal da Quarta Região - Sousa/PB - e a consequente garantia da autoridade das
decisões proferidas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,  especificamente no
que se refere ao entendimento firmado na Súmula nº 356 e no julgamento do Recurso
Especial  nº  1.068.944/PB,  julgado  sob  o  rito  dos  recursos  repetitivos,  a  saber,  a
legalidade da cobrança da tarifa básica pelo uso dos serviços de telefonia fixa. 

Aduz a reclamante, para justificar seu pleito, que a
decisão  colegiada  em  referência,  ao  manter  a  sentença  que  declarou  ilegal  a
exigibilidade  da  cobrança  da  tarifa  pelo  uso  dos  serviços  de  telefonia  fixa  e
determinou  a  restituição  em  dobro  dos  valores  respectivos,  não  respeitou  a
jurisprudência consagrada pela Corte Superior de Justiça acerca do assunto, o que
desafia a propositura da presente reclamação, nos moldes do art. 988, II, do Novo
Código de Processo Civil.

Requereu, por fim, em sede de liminar, a suspensão
dos efeitos ato impugnado, até o julgamento definitivo do presente feito.
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Por  meio  da  decisão  constante  às  fls.  185/189,  foi
deferida a pretensão emergencial, sobrestando-se os efeitos do acórdão impugnado
até o julgamento final da presente reclamação.

Nada  obstante  devidamente  cientificada,  a
beneficiária do ato não apresentou resposta, conforme noticiado na certidão de fl.
274.

A  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  do  Dr.
Alcides Orlando de Moura Jansen, opinou pela procedência do reclamo, fls. 277/279.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Nos termos do que dispõe a Constituição Federal, a
reclamação  constitui-se  um meio  de  impugnação  de  manejo  restrito,  destinado  à
preservação da competência  e  garantia  da autoridade dos julgados dos  Tribunais
Superiores, quando objetivamente violados.

O  Novo  Código  de  Processo  Civil,  todavia,  sem
descurar  da  natureza  incidental  e  excepcional  do  instituto,  inseriu,  entre  as  suas
hipóteses de cabimento, através dos regramentos constantes do art. 988, o resguardo
dos precedentes proferidos em julgados de casos repetitivos.

Além disso, a disposição do §5º, I, do mesmo artigo,
com a redação dada pela Lei  nº  13.256/2016,  estabeleceu como pressupostos para
admissibilidade de seu emprego que a sua propositura se perfaça antes do trânsito
em julgado da decisão reclamada, senão veja-se:

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

Tal  assim  se  processa,  pois,  acaso  se  admitisse  o
cabimento após formação da coisa julgada material, o reclamo assumiria natureza
desconstitutiva, o que não se desejaria, tendo em vista que o ordenamento pátrio já
dispõe da previsão de ação rescisória para esse objetivo.

Firmada  essa  premissa,  é  de  se  registrar,  em
acréscimo que,  para fins de verificação de propositura tempestiva da medida em
questão,  aplica-se o disposto no art.  1º  da Resolução n.º  12 de 2009,  do Superior
Tribunal de Justiça, segundo o qual “as reclamações destinadas a dirimir divergência
entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência do Superior
Tribunal  de  Justiça,  suas  súmulas  ou  orientações  decorrentes  do  julgamento  de
recursos especiais processados na forma do art. 543-C do Código de Processo Civil
serão oferecidas no prazo de quinze dias, contados da ciência, pela parte, da decisão
impugnada, independentemente de preparo.”

Isso  porque,  como  das  decisões  das  Turmas
Recursais, afora embargos declaratórios, somente é cabível o Recurso Extraordinário,
cujo prazo recursal para interposição é de 15 dias, igual, portanto, é o prazo para o
ajuizamento da reclamação.

Pois bem, consoante relatado, na presente hipótese,
a reclamante pretende suspender os efeitos  do acórdão proferido pela  Turma Recursal
da Quarta Região - Sousa/PB, fls. 138/145, o qual confirmou a sentença prolatada nos autos
da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Cobrança c/c Repetição de Indébito c/c Danos
Morais tombada sob o nº 013.2005.001.879-8, ajuizada por Terezinha Bezerra Alexandre, em
face da Telemar Norte Lesta S/A, fls. 96/101.

Com efeito,  do  que  se  extrai  dos  autos,  o recurso
inominado interposto pela ora reclamante contra a referida sentença foi julgado em

Reclamação nº 0000508-93.2016.815.0000                                                                                                                                                                                     4



19 de março de 2009, e as conclusões do respectivo acórdão, ora impugnado, foram
publicadas, no Diário da Justiça estadual, no dia 14 de maio do mesmo ano, fl. 146.
Em sequência, a Telemar Norte Lesta S/A opôs embargos de declaração contra esse
julgado em 18 de maio de 2009, fls. 150/164.

Tais declaratórios foram rejeitados por aquela Turma
Recursal na sessão de julgamento realizada em 10 de setembro de 2009, fls. 171/173;
no entanto, em virtude da suspensão do processo diante da pendência do julgamento
de recursos repetitivos relativos à temática, essa decisão só veio a ser publicada anos
depois, em 04 de abril de 2016, fl. 175.

Nesse  ponto,  mister  se  faz  assinalar  que,  muito
embora a Lei nº 9.099/1995, até o advento da Lei nº 13.105/15, previsse, em seu art. 50,
que, “quando interpostos contra sentença,” os embargos de declaração suspendiam o
prazo  para  recurso,  silenciou  no  tocante  aos  efeitos  de  sua  interposição  contra
Acórdão proferido pelas Turmas Recursais, caso ocorrente na espécie.

De  outra  banda,  em  casos  desse  jaez,  o  Supremo
Tribunal  Federal  estabeleceu  que  a  interpretação  dada  a  essa norma deveria  ser
restritiva, não se estendendo, portanto, à hipótese de embargos declaratórios opostos
contra  acórdão  de  turma  recursal,  à  qual  se  aplicaria  regra  constante  do  Códex
Processual vigente, que assinalava ser interruptivo o efeito incidente.

A propósito:

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  JUIZADO  ESPECIAL.
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  CONTRA
ACÓRDÃO  DA  TURMA  RECURSAL.  EFEITOS.
RECURSO PROVIDO.
 1.  Lei  9.099/95,  artigos  48  e  50.  Cabimento  de
embargos de declaração contra sentença. Suspensão
do  prazo  recursal.  Norma  restritiva  aplicável  a
sentenças, que não pode ser estendida à hipótese de
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embargos declaratórios  opostos contra  acórdão de
turma  recursal,  apesar  de  os  juizados  especiais
estarem alicerçados sobre o princípio da celeridade
processual,  cuja  observância  não  deve  implicar
redução  do  prazo  recursal.  2.  Embargos
declaratórios  opostos  contra  acórdão  de  turma
recursal. Efeito. Interrupção do prazo estabelecido
para eventual recurso. Aplicação da regra prevista
no  Código  de  Processo  Civil.  Norma  restritiva.
Interpretação. As normas restritivas interpretam-se
restritivamente. 3. Agravo regimental provido, para
afastar  a  intempestividade  prematuramente
declarada  pelo  juízo  "a  quo",  determinando-se  a
subida  do  recurso  extraordinário,  que  somente
deverá ocorrer após o transcurso do prazo concedido
ao recorrido para apresentar contra-razões. (STF - AI:
451078  RJ  ,  Relator:  Min.  EROS  GRAU,  Data  de
Julgamento:  31/08/2004,  Primeira  Turma,  Data  de
Publicação:  DJ  24-09-2004  PP-00004  EMENT  VOL-
01544-01 PP-00032 RF v. 101, n. 378, 2005, p. 263-265
RTJ VOL 00192-01 PP-00385) - negritei. 

Logo, o prazo de 15 (quinze) dias, interrompido pela
oposição dos embargos declaratórios voltou a correr em 05 de abril de 2016 (terça-
feira).  Aqui,  cumpre  observar-se  que,  cuidando-se,  como  dito,  de  casos  de
interrupção  do  prazo,  este  recomeça  por  completo;  devendo-se,  por  conseguinte,
aplicar-se o regime jurídico determinado pela lei vigente ao tempo do seu reinício,
como apontado no Enunciado 477 do Fórum Permanente de Processualistas Civis,
abaixo transcrita:

 
Enunciado  477.  (arts.  1.026  e  219)  Publicada  em
cartório ou inserida nos autos eletrônicos a decisão
que julga embargos de declaração sob a vigência do
CPC de 2015, computar-se-ão apenas os dias úteis no

Reclamação nº 0000508-93.2016.815.0000                                                                                                                                                                                     6



prazo  para  o  recurso  subsequente,  ainda  que  a
decisão embargada tenha sido proferida ao tempo do
CPC de 1973, tendo em vista a interrupção do prazo
prevista no art. 1.026. (Grupo: Direito intertemporal) 

Pois  bem,  incidindo, no  caso  concreto,  os
regramentos  do  Novo  Código  de  Processo  Civil,  pelos  quais  serão  computados
apenas os dias úteis e, ainda,  tendo em vista que, em  21 de abril de 2016 (quinta-
feira), fora feriado e, no dia 22 de abril de 2016 (sexta-feira), ponto facultativo, o
prazo se esgotaria em 28 de abril de 2016 (quinta-feira).

Contudo, através do Ato da Presidência nº 038/2016,
foi determinada a suspensão dos prazos processuais em curso nas Turmas Recursais
pelo período de 26 de abril de 2016 a 06 de maio de 2016 e, mais adiante, foi editado
um novo Ato da Presidência, o de nº 48/2016, prorrogando a suspensão dos prazos
até o dia 23 de maio de 2016, voltando, portanto, a fluir a contagem do prazo de três
dias restantes em 24 de maio de 2016.

Diante deste quadro, o termo final recursal seria a
data de  26 de maio de 2016 (sexta-feira), momento em que ocorreu o trânsito em
julgado da decisão.

Posto  isso,  e  observando-se  que  a  presente
reclamação foi protocolizada em 18 de abril de 2016, fl. 02, ou seja, antes do trânsito
em  julgado  da  decisão  reclamada,  não  há  de  se  haver  dúvidas  de  sua
admissibilidade.

Verificada  a  viabilidade  da  presente  Reclamação
nesse  aspecto,  cumpre,  pois,  examinar  se  a  decisão reclamada,  de fato,  afronta  à
autoridade dos precedentes obrigatórios referidos.

Para  tanto,  é  de  se  registrar  que,  conforme
entendimento  consolidado  no  Superior  Tribunal  de  Justiça,  a  reclamação
constitucional,  destina-se,  tão somente, à garantia da autoridade de seus julgados
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quando objetivamente violados, não podendo servir como sucedâneo recursal. 

Nesse sentido:

PROCESSUAL  CIVIL.  RECLAMAÇÃO.
USURPAÇÃO  DE  COMPETÊNCIA.  NÃO
OCORRÊNCIA.  UTILIZAÇÃO  COMO
SUCEDÂNEO  RECURSAL.  IMPOSSIBILIDADE.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 
- Para que a reclamação constitucional seja admitida,
é  imprescindível  que  se  caracterize,  de  modo
objetivo,  usurpação  de  competência  deste  Tribunal
ou ofensa direta à decisão aqui proferida. 
-  Não  é  possível  utilizar  a  reclamação  como
sucedâneo recursal. Precedentes.
- Hipótese em que não se constata a prática de ato,
pelo  Juízo  reclamado,  que  tenha  usurpado
competência do STJ.
-  Petição  inicial  indeferida  e  processo  extinto  sem
resolução  de  mérito.  (Rcl  10.224/SE,  Rel.  Min.
NANCY ANDRIGHI, Dje de 11/10/2012) 

No caso em apreço, sem grandes delongas, mostra-se
possível  identificar  ofensa  dessa  natureza  à autoridade  das  decisões  do  Superior
Tribunal de Justiça quanto à matéria em discussão, pois há manifesta divergência
entre  o  entendimento  adotado  no  acórdão  impugnado  e  a  jurisprudência  desse
Sodalício.

Com  efeito,  a  legalidade  da  cobrança  da  tarifa
básica pelo uso dos serviços de telefonia fixa  restou afirmada na jurisprudência
dessa Corte Superior ainda ano de 2008, conforme enunciado da Súmula nº 356, de
seguinte teor

É legítima a cobrança da tarifa básica pelo uso dos
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serviços  de  telefonia  fixa.  (Súmula  356,  PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 25/06/2008, DJe 08/09/2008). 

Posteriormente,  por  ocasião  do  julgamento  do
Recurso Especial nº 1.068.944/PB, processado sob o rito do art. 543-C, do Código de
Processo Civil de 1973, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça reafirmou
o entendimento previsto no enunciado em referência, consoante se extrai da ementa:

ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.
SERVIÇOS  DE  TELEFONIA.  DEMANDA  ENTRE
USUÁRIO  E  CONCESSIONÁRIA.  ANATEL.
INTERESSE  JURÍDICO.  LITISCONSÓRCIO
PASSIVO  NECESSÁRIO.  INEXISTÊNCIA.  TARIFA
DE  ASSINATURA MENSAL.  LEGITIMIDADE  DA
COBRANÇA. SÚMULA 356/STJ. 
1.  Pacificou-se  a  jurisprudência  das  Turmas  da  1ª
Seção do STJ no sentido de que, em demandas sobre
a legitimidade da cobrança de tarifas por serviço de
telefonia,  movidas  por  usuário  contra  a
concessionária,  não  se  configura  hipótese  de
litisconsórcio  passivo  necessário  da  ANATEL,  que,
na condição de concedente do serviço público, não
ostenta interesse jurídico qualificado a justificar sua
presença  na  relação  processual.  2.  Conforme
assentado na Súmula 356/STJ, "é legítima a cobrança
de tarifa  básica  pelo  uso  dos  serviços  de  telefonia
fixa". 3. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao
regime  do  art.  543-C  do  CPC  e  da  Resolução  STJ
08/08.
(REsp  1068944/PB,  Rel.  Ministro  TEORI  ALBINO
ZAVASCKI,  PRIMEIRA  SEÇÃO,  julgado  em
12/11/2008, DJe 09/02/2009).

Logo, tendo a decisão do Juízo reclamado abordado

Reclamação nº 0000508-93.2016.815.0000                                                                                                                                                                                     9



a temática material vertida em sentido diametralmente oposto, ao senso adotado pelo
Superior Tribunal de Justiça, no  Verbete nº 356 de sua Súmula e à tese decidida o
Recurso Especial nº 1.068.944/PB, processado sob o rito do art. 543-C, do Código de
Processo  Civil  de  1973,  revelando-se  imperiosa  a  procedência  da  presente
reclamação.

Na mesma direção, são os julgados deste Tribunal de
Justiça local:

RECLAMAÇÃO.  TURMA  RECURSAL  DOS
JUIZADOS  ESPECIAIS.  INOBSERVÂNCIA  DA
JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  DELEGAÇÃO  DE
COMPETÊNCIA  AOS  TRIBUNAIS  ESTADUAIS.
RESOLUÇÃO  N.º  03/2016  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  LEGITIMIDADE  DA
COBRANÇA DE TARIFA BÁSICA PELO USO DOS
SERVIÇOS  DE  TELEFONIA  FIXA.  ACÓRDÃO
RECLAMADO  EM  DISSONÂNCIA COM  A TESE
FIXADA  PELO  STJ  EM  SEDE  DE  RECURSO
REPRESENTATIVO  DA  CONTROVÉRSIA.
PERFEITO  CABIMENTO  DA  RECLAMAÇÃO.
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  988,  IV,  DO  CPC.
PROCEDÊNCIA  DA  RECLAMAÇÃO  PARA
CASSAR O ACÓRDÃO RECLAMADO. 
- Realizando o cotejo entre a Decisão Reclamada e o
que restou assentado no REsp n.º 1.068.944/PB, vê-se
que  a  Terceira  Turma  Recursal  Mista  de  Campina
Grande  contrariou  a  jurisprudência  vinculante  do
Superior  Tribunal  de  Justiça  ao  decidir  pela
ilegalidade  da  cobrança  da  tarifa  mensal  de
assinatura telefônica.
- É legítima a cobrança de tarifa básica pelo uso dos
serviços  de  telefonia  fixa  (REsp  1068944/PB,  Rel.
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Ministro  TEORI  ALBINO  ZAVASCKI,  PRIMEIRA
SEÇÃO,  julgado  em  22/10/2008,  DJe  28/10/2008).
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00004603720168150000, 1ª Seção Especializada Cível,
Relator DES. LEANDRO DOS SANTOS , j. em 26-04-
2017) 

E,

RECLAMAÇÃO.  PROPOSITURA  CONTRA
ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO
ESPECIAL  CÍVEL  -  JEC.  DECISUM  QUE
RECONHECERA A ILEGALIDADE DA TARIFA DE
ASSINATURA  BÁSICA  DE  TELEFONIA  FIXA.
ENTENDIMENTO DIVERGENTE DA SÚMULA N.
356, DO STJ, E DE RECURSO JULGADO PELO RITO
DE  RECURSOS  REPETITIVOS.  DECISÃO
CASSADA. PROCEDÊNCIA. - Salutar a procedência
da reclamação fundada na garantia da autoridade de
decisão e súmula da Corte Superior, movida contra
acórdão de Turma Recursal de Juizado Especial Cível
que reconhecera a ilegalidade de tarifa de assinatura
básica de telefonia fixa e determinara a repetição dos
valores  cobrados  a  tal  título,  porquanto  o
entendimento perfilhado pelo STJ, via Súmula n. 356
e  tese  decidida  em  recursos  repetitivos,  verte  no
sentido  oposto,  qual  seja  de  que  "É  legítima  a
cobrança  de tarifa  básica  pelo  uso dos  serviços  de
telefonia  fixa".  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  00007419020168150000,  4ª  Câmara
Especializada Cível, Relator DES. JOÃO ALVES DA
SILVA, j. em 26-04-2017) 

Ante  o  exposto, JULGO PROCEDENTE o  pedido
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constante da inicial  da presente reclamação,  a  fim de anular  o acórdão atacado,
cujo teor consagrou a ilegalidade de tarifa de assinatura básica de telefonia fixa, em
dissonância,  portanto,  com o Verbete nº  356,  da Súmula do Superior  Tribunal  de
Justiça, e com a tese firmada com o julgamento do Recurso Especial nº 1.068.944/PB,
processado sob o rito do art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973.

É o VOTO.

Presidiu  a  sessão,  o  Desembargador  Marcos
Cavalcanti  de  Albuquerque,  com  voto.  Participaram  ainda  do  julgamento,  os
Desembargadores Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator), Eduardo José
de Carvalho (Juiz de Direito Convocado para substituir a Desembargador Maria das
Graças Morais Guedes) e Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente o Dr. José Raimundo de Lima, Procurador
de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Seção  Especializada
Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. João Pessoa, 21 de março de 2018
- data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Desembargador

Relator
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