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Resumo: Em ação de natureza consumerista, perante o Juizado Especial da Leopoldina, 
a sentença foi favorável à autora, defendida pela Defensoria Pública. Todavia, a parte 
ré, a Sky Serviços de Banda Larga, obteve a reforma da sentença junto à Segunda 
Turma Recursal (relator o magistrado Mauro Nicolau). Tendo-se em vista que a Turma 
não enfrentou minimamente as razões da sentença reformada, tampouco procedeu 
ao distinguishing que era cabível no caso, a Defensoria, em nome da parte, opôs 
embargos de declaração. Tais declaratórios foram desprovidos e, além disso, a Turma 
os considerou protelatórios, impondo multa à embargante. Dessa forma, a autora, 
hipossuficiente e idosa, não só se frustrou quanto à resolução do seu problema de 
consumo, mas também saiu do processo na condição de devedora em relação à Sky. 
Visando reverter essa desconcertante situação, foi intentada reclamação, em prol da 
consumidora, perante a Seção Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 
Em um primeiro momento, a reclamação foi rechaçada. Seguiu-se agravo interno e 
este foi bem-sucedido. A Seção Cível, por unanimidade, cassou a multa imposta pela 
Segunda Turma Recursal, por violação a precedente vinculante do Superior Tribunal 
de Justiça. Além disso, deliberou o colegiado, dada a relevância do julgamento, 
pelo envio de cópia do acórdão ao CEDES (Centro de Estudos e Debates do TJ/RJ).  
O defensor público José Augusto Garcia de Sousa, designado especialmente para o 
caso, elaborou a reclamação e o agravo interno, além de realizar sustentação oral na 
sessão de julgamento, ocorrida em 07/07/22.

Palavras-chave: Juizado Especial Cível; turma recursal; multa; violação de precedente 
vinculante; reclamação procedente.
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EXMO. SR. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO

Ref.: Proc. 0035335-66.2019.8.19.0210 (Segunda Turma Recursal)

 S. A. O., brasileira, divorciada, técnica de enfermagem, residente e domiciliada 
na Rua..., identidade nº ..., CPF nº ..., pessoa hipossuficiente e maior de 60 anos, 
fazendo jus à gratuidade de justiça e à prioridade de tramitação processual (art. 1.048, 
I, do CPC), vem, pela Defensoria Pública, apresentar

RECLAMAÇÃO

em face de decisões proferidas pela Segunda Turma Recursal do Conselho Recursal 
dos Juizados Cíveis e Criminais que afrontaram precedentes do Superior Tribunal de 
Justiça e, em especial, súmula da Corte e tese consolidada em julgamento de recurso 
especial representativo de controvérsia, tendo como beneficiária dos atos reclamados 
a SKY Serviços de Banda Larga Ltda, pessoa jurídica de direito privado com sede na Av. 
das Nações Unidas, 12.901, 14º andar, Torre Norte, Brooklin Paulista, São Paulo - SP, 
CEP 04.578-000, CNPJ 72.820.822/0001-20.
 Oferecem-se a seguir os fatos e fundamentos que embasam a presente reclamação.
 Requer-se a distribuição do feito à Seção Cível desse egrégio Tribunal, para 
processamento e julgamento.

Rio de Janeiro, 16 de julho de 2021.

JOSÉ AUGUSTO GARCIA DE SOUSA
Defensor Público – matr. 265.801-1
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RAZÕES DA RECLAMAÇÃO

 Egrégia Seção Cível:

 Conforme se verá ao longo da petição, trata-se de reclamação que ataca decisões 
que afrontaram precedentes do Superior Tribunal de Justiça e, em especial, súmula 
da Corte e tese consolidada em julgamento de recurso especial representativo de 
controvérsia. Antes, todavia, da demonstração cabal dessas afrontas, cumpre declinar 
o histórico do processo em referência, bem como enfatizar o cabimento do presente 
remédio processual.
 Quanto ao histórico, que virá logo a seguir, saliente-se que se anexam a esta 
petição as principais peças do processo de origem.

1. HISTÓRICO

 Em outubro de 2019, a ora reclamante ajuizou ação, perante o Juizado Especial 
da Leopoldina, em face da SKY, com quem travava relação de consumo.
 Alegou que possuía o pacote “Sky livre” desde 2012, que em 2016 se transformou 
em um plano pré-pago, sem prejuízo para ela. Em julho de 2019, teve problemas 
com o sinal, que foi retirado e depois restabelecido. Um pouco depois – e aí vem o 
cerne da lide –, a imagem da televisão passou a embaçar nos pontos da reclamante, 
motivando inúmeras queixas que não foram atendidas. A reclamante solicitou a troca 
dos equipamentos, mas a empresa negou, dizendo que só trocaria se a consumidora 
comprasse os novos equipamentos.
 Frise-se bem. Desde o início, o ponto fundamental da demanda foram os 
problemas de imagem. Tanto assim que, na inicial, é dito: “[...] As respostas que 
a autora recebeu foi [sic] somente sobre a SKYLIVRE, em nenhum momento a ré se 
referiu aos problemas de imagem nos pontos da autora”. Além disso, um documento 
acostado à inicial (conforme se poderá conferir nos anexos) foi exatamente um conjunto 
de fotos das imagens imperfeitas.
 Com plena coerência em relação à causa de pedir, o pedido da autora, ora 
reclamante, foi de condenar a ré a “realizar a troca dos aparelhos” – o que está 
grifado em caixa alta na inicial –, além de indenização por danos morais no valor de 
R$ 2.000,00.
 Em sua contestação, a SKY trouxe peça longa, cansativa e padronizada, que 
pouco ou nada falou sobre a queixa específica da autora. Ilustrativamente, veja-se a 
seguinte passagem à p. 139: “Assim sendo, passa-se a expor os motivos pelos quais 
se deu a retirada dos canais mencionados pelo Autor na petição inicial da demanda”.
 Ora, a autora não é “autor” e em nenhum momento mencionou na petição 
inicial “retirada de canais”.
 De forma bastante analítica e consistente, o projeto de sentença, homologado 
pela Sra. Juíza titular do 10º Juizado Especial Cível, reconheceu a existência de 
uniformização de jurisprudência a respeito dos serviços prestados pela SKY, mas 
realizou o imprescindível distinguishing, julgando procedente o pedido, aí incluída 
a indenização por danos morais. Confira-se [negritos nossos]:
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[...] Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passa-se à 
análise do mérito da causa.
Aplicável à espécie a Lei 8.078/90, à vista da natureza consumerista da relação 
jurídica mantida entre as partes, notadamente, à luz dos artigos 2º e 3º do 
diploma legal mencionado.
A responsabilidade do fornecedor pela falha na prestação do serviço é objetiva, 
nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Aquele que se 
dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios 
dele decorrentes ou nele presentes, independentemente de culpa. O rompimento 
do nexo causal, com a consequente exclusão do dever de indenizar, somente 
ocorre nas estritas hipóteses do § 3° do dispositivo legal supracitado, ou seja, se 
inexistir defeito ou nos casos de fato exclusivo do consumidor ou terceiro.
Do cotejo das provas produzidas nos autos deste processo, verifica-se que a ré 
não se desincumbiu do seu ônus probatório, a teor do artigo 373, II do Código 
de Processo Civil, haja vista que não há qualquer indício de que não houve piora 
na imagem dos pontos pertencentes à autora.
Em que pese assistir razão à ré quanto à possibilidade de suspensão do 
serviço de SKYLIVRE, ante o desligamento do sinal analógico no Estado 
do Rio de Janeiro, consoante súmula da Turma de Uniformização Cível 
das Turmas Recursais; tal decisão não afasta a responsabilidade da ré pela 
má prestação dos serviços.
Isso porque, a reclamação da autora diz respeito aos problemas na imagem 
que não foram resolvidos pela ré, que sequer enviou técnicos à residência 
da autora; mas apenas afirma que a imagem está ruim em função dos 
equipamentos da autora serem da extinta modalidade SKYLIVRE.
Ora, diferente do alegado pela ré, a responsabilidade pela troca dos equipamentos 
é sua e não da autora, já que optou por descontinuar o serviço.
Além disso, a própria ré afirma que a autora possui dois pontos de SKY pré-
pago, de modo que faz jus ao fornecimento adequado do serviço. Assim, a 
autora faz jus à troca dos equipamentos relacionados às suas assinaturas junto 
a ré. [...]

 Observe-se que, logo após a sentença, a SKY chegou a mandar técnico à 
residência da autora para trocar os equipamentos, conforme determinado na sentença, 
mas a tarefa não pôde ser realizada, porque os equipamentos trazidos pela empresa 
“se encontravam”, pasme-se, “em péssimas condições, engordurados e enferrujados, 
tendo a autora percebido que se tratavam [sic] de aparelhos usados” (conforme relato 
da petição de p. 192/193).
 Inconformada com a sentença, a SKY interpôs recurso inominado, reeditando 
seus argumentos padronizados e desfocados do caso concreto, a todo momento 
mencionando “retirada de canais”, coisa que não estava em discussão.
 Veja-se, por exemplo, o que diz o recurso à p. 211: “Por conseguinte, é possível 
observar que a pretensão da parte autora de restabelecer o sinal dos canais de TV 
aberta, sob pena de multa diária, e de receber indenização pelos supostos danos morais 
não encontra amparo no entendimento contido na decisão proferida pela Turma de 
Uniformização de Jurisprudência (doc. 01), motivo pelo qual requer o julgamento 
antecipado da lide, devendo portanto, a presente ação ser julgada improcedente e 
consequentemente arquivada.”
 “Restabelecer o sinal dos canais de TV aberta”?! “Julgamento antecipado 
da lide”?!
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 Na verdade, são 20 páginas absolutamente ocas, não tendo o recurso, 
em nenhum momento, enfrentado minimamente qualquer dos fundamentos 
lançados pela sentença condenatória. Todos os fundamentos da sentença, 
sem exceção, foram solenemente ignorados pelo recurso. Não bastasse, o 
recurso tratou de uma demanda diversa, e não da demanda proposta pela 
autora ora reclamante.
 Ou seja, o recurso da SKY não deveria sequer ter sido conhecido, por violar 
por completo o princípio da dialeticidade, importante requisito de admissibi-
lidade recursal.
 Para a elaboração das contrarrazões, a autora ora reclamante valeu-se da 
Defensoria Pública, depois de afirmar e comprovar fartamente a sua hipossuficiência 
(p. 242/314).
 As contrarrazões de p. 319/333 assinalaram o descompasso do recurso com  
a demanda trazida pela consumidora. Veja-se, ilustrativamente, o seguinte trecho  
(p. 325):

[...] Ou seja, a realidade é que a Recorrente tenta se escusar de sua 
responsabilidade, justificando a sua falha no fato de que a Recorrida já foi 
cliente Sky Livre. Ocorre que não é mais essa a questão que se discute nos 
autos. Como a própria Recorrente destaca em suas razões, o desligamento do 
sinal analógico há muito se deu; contudo, questiona a Recorrida o fato de que, 
sendo assinante da Sky pré-paga, com recarga feita por 01 ano, não mais estava 
recebendo o serviço com a qualidade esperada, já que as imagens estavam ruins 
e embaçadas. [...]

 Infelizmente, o inadmissível recurso da SKY foi, não apenas admitido, como 
também provido pela Segunda Turma Recursal, que também não enfrentou, em 
momento algum, a bem lançada fundamentação da sentença condenatória. 
Eis a singela súmula de julgamento, desacompanhada de qualquer voto:

Acordam os Juízes que integram a 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 
Cíveis, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento para 
julgar IMPROCEDENTES os pedidos autorais em atenção ao que decidido nos 
autos do Processo 0052243-57.2017.8.19.0021, na sessão de Uniformização 
de Jurisprudência havida em 13/11/2018 onde ficou decidida a improcedência 
dos pedidos das ações versadas sobre o serviço “Sky livre”, tendo sido todas 
as questões aduzidas no recurso apreciadas, sendo dispensada a transcrição 
das conclusões em homenagem aos princípios informativos previstos no artigo 
2º da Lei 9099/95, e na forma do artigo 46, segunda parte, da mesma Lei, 
frisando-se, outrossim, que a motivação concisa atende à exigência do artigo 
93 da Constituição Federal, e está em conformidade com o disposto no artigo 
26 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução do Conselho da 
Magistratura do TJ/RJ nº 14/2012).

 E nada mais foi dito.
 Importa transcrever a súmula do que foi decidido nos autos do Processo 
0052243-57.2017.8.19.0021, na sessão de Uniformização de Jurisprudência havida 
em 13/11/2018, citada pela decisão da Segunda Turma Recursal desfavorável à  
ora reclamante: 
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Acordam os Juízes que integram a Turma Recursal de Uniformização Cível, por 
unanimidade de votos, com ressalva nos entendimentos pessoais dos Exmos. 
Juízes Dr. Paulo Mello Feijó, Dra. Cristina Gomes Campos de Seta, Dr. Marcos 
Antonio Ribeiro de Moura Brito, Dra. Flávia de Azevedo Faria R. Chagas, Dra. 
Jussara Maria de Abreu Guimarães e Dra. Veleda Suzete Saldanha Carvalho, nos 
termos do voto da Exma. Juíza Relatora, em fixar as seguintes teses: 1º - o “Sky 
Livre” constitui serviço; 2º - reconhece-se a existência de propaganda enganosa 
no oferecimento do serviço, mas da qual não advém dano; 3º - rejeita-se o 
argumento do fato do príncipe para afastamento do nexo causal; 4º - proclama-
se a improcedência do pedido de restabelecimento do serviço. Comunique-se 
à coordenação da Turmas para veiculação dos jugados às Turmas Julgadoras e 
através da COJES aos Juízes dos Juizados.

 Ora, tal uniformização, que chegou a admitir inclusive a existência 
de propaganda enganosa, teria o condão de prejudicar de alguma forma a 
demanda da ora reclamante e sua procedência? Evidentemente que não. No 
mínimo, caberia à Segunda Turma Recursal esclarecer detidamente o porquê 
da aplicação da uniformização ao caso da ora reclamante.
 Naturalmente, a autora ora reclamante, representada pela Defensoria Pública, 
opôs embargos de declaração com pretensões infringentes (p. 340/343), encarecendo 
a inaplicabilidade do precedente invocado pela Segunda Turma ao caso concreto e 
apontando o vício de fundamentação ocorrido, em detrimento do art. 93, IX, da 
Constituição. Confira-se o seguinte excerto:

Efetivamente, o referido processo de uniformização de jurisprudência dá conta 
sobre a questão do sinal dialógico e sinal digital.
O processo em tela, no entanto, não cogita da questão do sinal e sim quanto 
aos defeitos nos aparelhos (a embargante possui pontos SKY pré-pago).

 Intimada por engano para apresentar contrarrazões, a diligente defensora pública 
aproveitou, na petição de p. 347, para reiterar que “o pedido formulado nestes autos 
não guarda nenhuma relação com o processo de uniformização de jurisprudência de 
interesse da SKY. O pedido neste processo é tão somente quanto aos aparelhos e não 
sinal (vide inicial, o pedido é troca de aparelhos). Aqui é fornecimento de aparelho; 
na uniformização, a questão é referente à liberação de sinal de TV”.
 Se o processo já se mostrava bastante defectivo até então, tudo piorou 
sensivelmente com o julgamento dos embargos de declaração da ora reclamante. 
Não só os embargos foram rejeitados, como, ainda por cima, foi imposta multa à 
recorrente, com base no art. 1.026, § 2º, do CPC, tendo-se em vista um suposto 
“caráter eminentemente protelatório e procrastinatório” dos embargos.
 Eis o voto do relator, Exmo. Juiz Mauro Nicolau Jr.:

Apresenta a autora, embargos de declaração que se volta contra o julgamento do 
colegiado que se deu em aplicação de entendimento pacificado em procedimento 
de uniformização de jurisprudência. Sustenta que o caso fático não se enquadra a 
esse entendimento no que, com todas as vênias, não lhe assiste razão.
Os embargos se revelam nitidamente procrastinatórios e não preenchem os 
requisitos e pressupostos de admissibilidade na medida em que o julgado deve 
apresentar as razões pelo que o faz e não pelo que deixa de fazer ou de acolher.
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Se porventura houvesse um mínimo de plausibilidade na tese expendida nos 
embargos, qualquer julgamento teria a obrigação absolutamente impossível de ser 
cumprida de rechaçar todas as teses que poderiam ser, eventualmente, aplicadas 
ao caso concreto. Penso que não são necessárias mais palavras para demonstrar 
terem sido apresentados os embargos por verdadeiro e notório “erro crasso”. [...]

 Note-se que, uma vez mais, fugiu-se do enfrentamento do distinguishing articulado 
não só pela ora reclamante, mas também pela própria sentença condenatória de piso.
 Por conta de mero lapso material, também a parte contrária apresentou embargos 
de declaração, que foram providos.
 No momento, está fluindo o prazo para a interposição de eventual recurso, que 
se iniciou, após o decurso dos 10 dias da intimação tácita, em 12/07/21, segunda-feira.
 Não se deixe de observar que, em vários outros processos da Segunda Turma 
Recursal, multas igualmente despropositadas foram impostas. Nesse sentido, podem 
ser citados, ilustrativamente, os Proc. 0003748-11.2020.8.19.0042 e 0001085-
56.2019.8.19.0032. No primeiro, a parte assistida pela Defensoria foi vitoriosa, mas 
ainda assim os embargos de declaração opostos foram considerados protelatórios.
 No segundo processo citado, algo ainda mais insólito aconteceu. Como a multa 
de 5% concretamente imposta tivesse excedido o limite de 2% estabelecido pelo art. 
1.026, § 2º, do CPC – dispositivo citado expressamente na decisão –, novos embargos 
de declaração foram opostos, fundados na existência de erro material. Em resposta, 
para justificar o excesso, a Segunda Turma Recursal simplesmente alterou o fundamento 
da multa, que passou a ser o art. 77, § 2º, do CPC (confira-se na documentação 
anexa): “Embargante que afirma que a multa que lhe foi aplicada por litigância de má 
fé superaria o máximo legal o que não corresponde à realidade na medida em que o 
artigo 77 par. 2º do CPC permite que a multa chegue a 20% do valor da causa em 
hipótese de ato atentatório à dignidade da justiça como é a interposição indiscriminada, 
injustificada e abusiva de recursos”.
 A citação do que está ocorrendo em outros processos não é despicienda aqui, 
na medida em que indica o propósito da Segunda Turma Recursal de, afrontando 
claramente o devido processo legal, desestimular de modo excessivo a legítima utilização 
de recursos disponibilizados pela lei processual.

2. O CABIMENTO DA PRESENTE RECLAMAÇÃO

 Dispõe o art. 1º da Resolução STJ nº 03/2016:

Art. 1º Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais 
de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a 
dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do 
Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em 
incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, 
em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do 
STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.

 Como se verá, inúmeros foram os precedentes do STJ violados pela Segunda 
Turma Recursal no processo em referência, aí incluída a desconsideração de súmula 
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da Corte e de tese consolidada em julgamento de recurso especial representativo  
de controvérsia.
 Portanto, o cabimento da presente reclamação é inquestionável.
 Quanto aos requisitos postos pelo CPC nos arts. 988 a 993, aplicáveis no que 
couber ao presente remédio processual, conforme art. 2º da Resolução STJ nº 03/2016, 
também estão inegavelmente presentes, notadamente o esgotamento das instâncias 
ordinárias e a inexistência de trânsito em julgado (art. 988, § 5º, I e II, do CPC).
 Dessa forma, é indiscutivelmente admissível esta reclamação.
 Vale acrescentar, ao ensejo, que não é de se estranhar, nem muito menos lamentar, 
os contornos abrangentes da reclamação em face de decisões dos Juizados Especiais 
estaduais – remédio hábil, nos termos da Resolução STJ nº 03/2016, ao enfrentamento 
de decisões que deixem de observar os precedentes do STJ de uma forma geral.
 Em primeiro lugar, razões de ordem histórica abonam essa amplitude. Consoante 
palavras muito citadas do Min. Djaci Falcão, do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 
da Representação nº 1.092/DF, sessão de 31/10/84, “a reclamação começou por uma 
construção pretoriana do mais elevado alcance”. Notabilizada por essa gênese peculiar, 
em um país extremamente legalista, a reclamação foi ganhando cada vez mais prestígio 
entre nós. Em 2003, em outro importante momento da sua trajetória, entendeu-se 
que a reclamação, “instituto de natureza processual constitucional situado no âmbito 
do direito de petição previsto no art. 5º, inciso XXXIV, ‘a’, da Constituição”, poderia 
ser adotada pelos Estados-membros, estando em sintonia com o princípio da simetria 
e em consonância com o princípio da efetividade das decisões judiciais (ADI 2.212, 
rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, julgamento em 02/10/03)
 Mais recentemente, a reclamação aportou no Código de Processo Civil de maneira 
assaz destacada, prestando-se a dar efetividade à mais profunda inovação do Código, 
qual seja, o sistema de precedentes. Refletindo a relevância do instituto na ambiência 
do processo civil brasileiro contemporâneo, o art. 992 do CPC prevê que, em caso 
de procedência da reclamação, além da solução tradicional da cassação da decisão 
exorbitante, o tribunal poderá, ainda, determinar a “medida adequada à solução da 
controvérsia”, o que expande consideravelmente o perímetro da reclamação.
 Nessa breve resenha histórica, não se deixe de lembrar que a reclamação avançou 
tanto, no direito brasileiro, que já foi utilizada, inclusive, em um sentido aparentemente 
contrário às suas finalidades básicas, servindo não à consolidação de precedentes, 
mas sim a sua superação (confiram-se a respeito, no STF, a Rcl 4.374, rel. Min. Gilmar 
Mendes, Plenário, DJ 18/04/13, e a MC na Rcl 25.236, rel. Min. Roberto Barroso, 
decisão monocrática, DJ 28/10/16). Embora controversa tal aplicação, ela demonstra 
a força que a reclamação ganhou no ordenamento brasileiro.
 Além da influência dessa formidável evolução histórica do instituto, a reclamação 
em face especificamente de decisões dos Juizados Especiais não pode de forma alguma 
ser apequenada, sob pena de grave afronta ao direito fundamental de acesso à justiça.
 De fato, são extremamente limitadas, nos Juizados, as chances de um recurso 
excepcional, que aliás só pode ser o recurso extraordinário. Além disso, não cabem 
ações rescisórias. Por sinal, uma das previsões mais relevantes de ação rescisória no 
processo civil brasileiro, atualmente, é a do § 5º do art. 966 do CPC – “Cabe ação 
rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada 
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em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que 
não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo 
e o padrão decisório que lhe deu fundamento”.
 Disso tudo se extrai que os Juizados têm um papel constitucional relevantíssimo 
a cumprir, mas deve haver brechas para que se possa exercer, minimamente, o 
controle de eventuais decisões aberrantes. Só assim se pode chegar a um regime 
constitucionalmente adequado para os Juizados, viabilizando-se a subsistência dos 
inevitáveis “déficits garantísticos” (na expressão de Leonardo Greco) que existem no 
respectivo procedimento.
 É exatamente nesse contexto, visando equilibrar constitucionalmente os Juizados, 
que se insere a reclamação, na forma como regulada pelo STJ.
 Antes de seguir, reitere-se que não pode haver qualquer dúvida quanto ao 
cabimento da presente reclamação. As considerações que acabaram de ser feitas não 
estão preocupadas, então, com a questão do cabimento, mas sim com a interpretação 
global do instituto, inclusive no tocante ao aspecto do julgamento.
 A interpretação global desta modalidade de reclamação, reitere-se, não pode ser 
restritiva, muito pelo contrário. E o próprio julgamento de procedência, à luz do art. 
992 do CPC, pode ir além da mera cassação. Em complemento, uma vez conhecendo 
da reclamação – o que no caso se mostra inevitável –, o órgão julgador pode julgar 
a causa, aplicando o direito à espécie, à semelhança do que ocorre com os recursos 
excepcionais (nos termos do enunciado 456 da súmula do STF).

3. A VIOLAÇÃO AOS PRECEDENTES DO STJ RELATIVOS AO 
PRINCÍPIO RECURSAL DA DIALETICIDADE (ART. 932, III, PARTE 
FINAL, DO CPC), AÍ INCLUÍDA SÚMULA DA CORTE

 A primeira grave violação aos precedentes do STJ diz respeito ao princípio 
recursal da dialeticidade, previsto expressamente pelo CPC em seu art. 932, III, parte 
final, verbis:

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha 
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

 Observe-se que o princípio da dialeticidade assumiu grande importância no 
CPC de 2015. Ao mesmo tempo em que os precedentes são valorizados, a atenção ao 
contexto empírico da causa – de tanta relevância na própria aplicação do sistema de 
precedentes – também é bastante encarecida. Nesse sentido, dispõe o § 1º do art. 489 
que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que [negritos nossos]:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem 
explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo 
concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;



205

PEÇAS PROCESSUAIS - Revista de Direito da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro nº 32 - 2022

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em 
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar 
seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob 
julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente 
invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em 
julgamento ou a superação do entendimento.

 Simetricamente, as partes, sobretudo no momento de recorrerem, têm o ônus 
de enfrentar as peculiaridades do caso concreto e, sobretudo, enfrentar as razões da 
decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso, nos termos do art. 932, III, parte 
final, do CPC.
 O STJ, a respeito, possui entendimento absolutamente pacífico e consolidado 
no sentido de que a violação ao princípio da dialeticidade implica forçosamente o não 
conhecimento do recurso. Entrando-se na parte do portal do STJ relativa à jurisprudência 
da Corte e digitando-se “princípio da dialeticidade”, acham-se, na presente data, 1.843 
acórdãos e 197.888 decisões monocráticas.
 O precedente mais antigo data de 1994. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRINCÍPIO DA “DIALETICIDADE”. SE O RECURSO, 
QUALQUER QUE SEJA, NÃO OPUGNA A DECISÃO RECORRIDA, PADECE DE 
DEFEITO A FAVORECER SEU NÃO CONHECIMENTO, SEU NÃO SEGUIMENTO OU A 
DECLARAÇÃO DE SUA INÉPCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA “DIALETICIDADE”.
(AgRg no Ag 32.739/SP, Rel. Ministro CLAUDIO SANTOS, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 21/06/1994, DJ 08/05/1995, p. 12385)

 O mais recente, de 18 dias atrás:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO 
DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO 
CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
1. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de 
modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o 
que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. Esta Corte Superior possui o entendimento segundo o qual as normas do 
Regimento Interno que conferem atribuição aos seus órgãos fracionários tratam 
de competência relativa, e, portanto, prorrogável, razão pela qual eventual 
questionamento a esse respeito deve ser suscitado antes do julgamento (logo 
após a distribuição do feito), sob pena de preclusão. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1720732/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, 
julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021)

 Entre um e outro, insista-se, há centenas e centenas de decisões no mesmo 
sentido. Não parece necessário insistir na reprodução de julgados da Corte. Reproduza-
se apenas mais um [negritos nossos]:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO 
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 
INICIAL. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
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RECLASSIFICAÇÃO COM AMPARO NA ANULAÇÃO DE QUESTÕES, EM PROCESSO 
JUDICIAL DIVERSO. ESCOAMENTO DO PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS PARA 
IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO 
DO TRIBUNAL DE ORIGEM, SUFICIENTE PARA A SUA MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA 
DA SÚMULA 283/STF, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Trata-se de Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto 
contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.
[...]
IV. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a petição 
do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, a teor dos arts. 1.010, 
II, 1.027, II, e 1.028 do CPC/2015 - vigentes na data da interposição do 
recurso - e 247 do RISTJ, deve apresentar as razões pelas quais o recorrente 
não se conforma com o acórdão proferido pelo Tribunal de origem. Com 
efeito, “no recurso ordinário interposto contra acórdão denegatório de 
mandado de segurança também se impõe à parte recorrente o ônus de 
impugnar especificadamente os fundamentos adotados no acórdão, pena 
de não conhecimento por descumprimento da dialeticidade” (STJ, AgInt 
nos EDcl no RMS 29.098/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 
SEGUNDA TURMA, DJe de 02/05/2017).
V. Pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a Súmula 
n° 283 do STF prestigia o princípio da dialeticidade, por isso não se 
limita ao recurso extraordinário, também incidindo, por analogia, no 
recurso ordinário, quando o interessado não impugna, especificamente, 
fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido” (STJ, 
AgRg no RMS 30.555/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, 
DJe de 01/08/2012).
VI. Agravo interno improvido.
(AgInt no RMS 58.202/BA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 04/04/2019)

 Tão forte é o entendimento do STJ que o princípio da dialeticidade foi inclusive 
sumulado. Conforme o enunciado 182 da súmula da Corte, “É inviável o agravo do art. 
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”.
 Naturalmente, a aplicação do entendimento sumulado não deve limitar-se ao 
agravo interno de que tratava o art. 545 do CPC de 1973, mas a todos os recursos, 
uma vez que o princípio da dialeticidade consiste em um princípio recursal geral.1

 Depois de demonstrado à saciedade que a jurisprudência do STJ é esmagadora 
no sentido da não admissão dos recursos insubmissos ao ônus da dialeticidade, 
entendimento que é inclusive objeto de súmula da Corte, tornemos ao caso concreto.
 Como foi visto no histórico do processo de origem, mais acima, o recurso 
inominado da SKY (p. 207/226) é um amontoado de alegações genéricas que, em 
nenhum momento, aterrissam no caso concreto. Na verdade, trata-se de peça que se 
refere a lide distinta. Constantemente se fala, por exemplo, em “retirada de canais” 
e coisas semelhantes, questões que não estavam em jogo na demanda proposta pela 
ora reclamante.

1  “Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, 
discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame. [...] As razões do recurso são elemento 
indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto 
com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, 
precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões 
pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial” (NERY JUNIOR, Nelson. Teoria geral dos 
recursos. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 176-177).
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 Veja-se, por exemplo, o que diz o recurso à p. 211: “Por conseguinte, é possível 
observar que a pretensão da parte autora de restabelecer o sinal dos canais de TV 
aberta, sob pena de multa diária, e de receber indenização pelos supostos danos morais 
não encontra amparo no entendimento contido na decisão proferida pela Turma de 
Uniformização de Jurisprudência (doc. 01), motivo pelo qual requer o julgamento 
antecipado da lide, devendo portanto, a presente ação ser julgada improcedente e 
consequentemente arquivada”.
 “Restabelecer o sinal dos canais de TV aberta”?! “Julgamento antecipado  
da lide”?!
 Reitere-se: são 20 páginas absolutamente ocas. Além de tratar de uma 
demanda diversa, o recurso deixou de enfrentar, minimamente, qualquer dos 
fundamentos lançados pela sentença condenatória. Todos os fundamentos 
da sentença, sem exceção, foram solenemente ignorados pelo recurso. Não 
houve, enfim, qualquer diálogo com as razões da sentença condenatória.
 Caso se tivesse levado a sério a jurisprudência sumulada do STJ, o recurso da 
SKY não poderia sequer ter sido conhecido, quanto mais merecer provimento.
 Eis aí, pois, o primeiro fundamento desta reclamação, que deve ter procedência 
para que seja cassada a decisão da Segunda Turma Recursal que recebeu e deu 
provimento ao recurso inominado da SKY, reconhecendo-se, em consequência, a 
inadmissibilidade do recurso e o trânsito em julgado da sentença condenatória favorável 
à ora reclamante.

4. A VIOLAÇÃO AOS PRECEDENTES DO STJ RELATIVOS À MULTA 
DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC, AÍ INCLUÍDA TESE CONSOLIDADA 
EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA

 Acaso se pudesse vencer o primeiro fundamento desta reclamação, o que  
não parece possível, o segundo fundamento se afigura igualmente irrespondível, 
dizendo respeito à multa imposta à ora reclamante com base no art. 1.026, § 2º, do 
CPC, verbis:

Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou 
o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao 
embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

 Em mais esse ponto, a colidência com a jurisprudência do STJ é patente. Veja-se 
a tese consolidada pela Corte [negritos nossos]:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 538, 
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. 
ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPROVIMENTO DO RECURSO 
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA.
1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a 
seguinte tese: “Caracterizam-se como protelatórios os embargos de 
declaração que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela 
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Corte de origem em conformidade com súmula do STJ ou STF ou, ainda, 
precedente julgado pelo rito dos artigos 543-C e 543-B, do CPC.”
2.- No caso concreto, houve manifestação adequada das instâncias ordinárias 
acerca dos pontos suscitados no recurso de apelação. Assim, os Embargos de 
Declaração interpostos com a finalidade de rediscutir o prazo prescricional 
aplicável ao caso, sob a ótica do princípio da isonomia, não buscavam sanar 
omissão, contradição ou obscuridade do julgado, requisitos indispensáveis para 
conhecimento do recurso com fundamento no art. 535 do Cód. Proc. Civil, 
mas rediscutir matéria já apreciada e julgada na Corte de origem, tratando-se, 
portanto, de recurso protelatório.
3.- Recurso Especial improvido: a) consolidando-se a tese supra, no regime do 
art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior 
Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, nega-se provimento ao Recurso Especial.
(REsp 1410839/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 
14/05/2014, DJe 22/05/2014)

 Assim, podem ser considerados protelatórios, para fins de imposição de multa, 
“os embargos de declaração que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela 
Corte de origem em conformidade com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente 
julgado pelo rito dos artigos 543-C e 543-B, do CPC.”
 Logo se verá que esse não era jamais o caso dos embargos de declaração opostos 
pela ora reclamante. 
 Antes, porém, convém citar vários outros precedentes do STJ, incontroversos, 
que limitam as multas recursais [negritos nossos]:

Processual civil. Recurso especial. Acórdão recorrido. Rejeição dos embargos de 
declaração. Omissão. Existência. Multa. Não incidência.
- Deve ser declarado nulo o acórdão recorrido para que outro julgamento seja 
proferido, em obediência ao devido processo legal, quando o Tribunal de origem 
deixa de apreciar fundamentadamente questões indispensáveis ao deslinde da 
controvérsia, mesmo instado a fazê-lo por meio de embargos de declaração.
- Descabe a imposição de multa em embargos de declaração interpostos 
com o intuito de provocar manifestação pelo Tribunal a respeito de 
questões que deveriam ter sido enfrentadas no acórdão embargado.
Recurso especial provido.
(REsp 827.828/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 
em 19/09/2006, DJ 02/10/2006, p. 279)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO 
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 
EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO 
EXISTENCIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE 
AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO 
CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a jurisprudência 
do STJ, segundo a qual é possível, em situações excepcionais, a mitigação da 
impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde 
que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência 
do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração 
as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e 
razoabilidade.
2. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no 
enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve 
indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na 
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decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial 
desta Corte.
3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é 
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do 
agravo interno em votação unânime. A condenação da parte agravante ao 
pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, 
em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-
se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal 
forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de 
plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na 
hipótese ora examinada.
4. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1386524/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 28/03/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL. 
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA AFETADA 
À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. DECISÃO IRRECORRÍVEL. 
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 
DE 2015. DESCABIMENTO. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do 
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo 
Civil de 2015.
II - É irrecorrível a decisão que determina a devolução dos autos ao tribunal 
de origem, a fim de aguardar o julgamento de matéria submetida ao rito dos 
recursos repetitivos. Precedentes.
III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do 
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo 
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta 
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que 
não ocorreu no caso.
IV - Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 17, VII, e 18, 
§ 2º, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto 
processual civil de 2015, porquanto ausente demonstração de que a 
parte recorrente agiu com culpa grave ou dolo. Precedente do Supremo 
Tribunal Federal).
V - Agravo Interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1805633/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)

 Exposta a jurisprudência do STJ, tornemos ao caso concreto. A indagação 
fundamental, à vista da tese extraída de julgamento de recurso repetitivo, é a seguinte: 
os embargos de declaração opostos pela ora reclamante visaram “rediscutir matéria já 
apreciada e decidida pela Corte de origem em conformidade com súmula do STJ ou 
STF ou, ainda, precedente julgado pelo rito dos artigos 543-C e 543-B, do CPC”?
 Evidentemente que não e muito pelo contrário. Sem qualquer intento 
procrastinatório – até porque a ora reclamante ocupa o polo ativo da relação processual 
–, os embargos de declaração tinham por objetivo, nos termos da ementa do REsp 
827.828, “provocar manifestação pelo Tribunal a respeito de questões que deveriam 
ter sido enfrentadas no acórdão embargado.”
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 Saliente-se que estamos tratando de um caso em que, ao invés de declaratórios 
“manifestamente protelatórios”, o que temos é um exemplo irretocável de manifesta 
impropriedade da multa.
 Retome-se o histórico. A sentença, muito bem fundamentada, dá 
procedência ao pedido, fazendo o devido distinguishing e afastando a aplicação 
da uniformização de jurisprudência invocada pela parte ré, de resto uma 
uniformização que pouco ou nada tem a dizer para o caso concreto. A empresa, 
sem se ater minimamente às razões da sentença, apresenta recurso inominado. 
A decisão da Segunda Turma Recursal, dando procedência ao recurso a rigor 
inadmissível, é lacônica e se mostra alheia às exigências do art. 489 do CPC, 
dispositivo capital que não pode, por óbvio, ser varrido da seara dos Juizados. 
Mais do que uma faculdade, a defensora pública da ora reclamante – pessoa 
carente que não escolhe quem vai lhe defender – tinha verdadeiramente o 
dever funcional de opor os embargos declaratórios, a fim de que a Segunda 
Turma Recursal – a quem também cabe o dever da dialeticidade – ao menos se 
pronunciasse sobre a sentença recorrida e sobre as contrarrazões da reclamante. 
Em vez disso, porém, o que sucede é a chocante imposição de multa.
 O cenário, definitivamente, é de franca denegação do devido processo legal e 
do acesso substancial à justiça, além, claro, de aberto desafio à jurisprudência do STJ, 
aí incluída tese consolidada em julgamento de recurso repetitivo da Corte.
 Por mais este fundamento, merece procedência a presente reclamação. 
Evidentemente, caso seja acolhido o primeiro fundamento, fica prejudicado o que 
acabou de ser desenvolvido.
 Mas não terminou ainda.

5. MAIS UM FUNDAMENTO: A NECESSIDADE SISTÊMICA DE 
CASSAR DECISÕES TERATOLÓGICAS E A POSSIBILIDADE DE 
FAZÊ-LO POR MEIO DE RECLAMAÇÃO

 É certo que, nos dois itens anteriores, já se demonstrou à saciedade a violação 
de relevantes precedentes do STJ, o que já é plenamente suficiente à procedência 
da reclamação. Ainda, porém, que não houvesse essas divergências, as decisões da 
Segunda Turma Recursal poderiam ser cassadas, em virtude do seu caráter, data venia, 
teratológico.
 Por mais de um aspecto, é forçoso reconhecer, com todas as vênias, esse caráter 
teratológico.
 Escreveu Luiz Fux, atual presidente do STF, em artigo intitulado “Juizados Especiais: 
um sonho de justiça” (Revista de Processo, São Paulo, v. 23, n. 90, p. 151-158, abr./
jun. 1998):

[...] Não obstante, o juiz não está para a lei como um prisioneiro para o cárcere, 
permitindo-se-lhe, na tarefa de aplicar a norma jurídica ao caso concreto, 
através da função jurisdicional, observar os “fins sociais a que a lei se destina” 
e, conseguintemente, plasmar ante a letra fria da lei uma obra de justiça, de 
sensibilidade, de sabedoria e caridade. A balança que simboliza a justiça pode 
perfeitamente sustentar num de seus pratos um volumoso código e noutro uma 
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rosa, e este último se revelar o mais pesado, tal como entreviu Paolo Barile ao 
homenagear Calamandrei na terceira edição de seu Elogio aos juízes por um 
advogado, numa demonstração inequívoca de que, diante da letra injusta da 
lei, prevalece a sabedoria caridosa, a verdade e, por que não, a poesia humana.

 Por seu turno, a Desembargadora Cristina Tereza Gaulia, no ensaio “Juizados 
Especiais: temas relevantes e inovações - microssistemas constitucionais” (Direito em 
Movimento, Rio de Janeiro, v. 15, n. 2, p. 72-90, 2. sem. 2017), salientou o quanto 
os Juizados fizeram bem ao direito do consumidor no Brasil.

Importante dizer que os fornecedores teimam em descumprir a Lei 8.078/90, o 
Código de Defesa do Consumidor, e foi, inequivocadamente, o microssistema de 
Juizados Especiais que se tornou o principal aliado do consumidor na resolução 
de conflitos de consumo.

 Aliás, em obra anterior (Juizados especiais cíveis: o espaço do cidadão no 
Poder Judiciário. Rio de Janeiro: Renovar, 2005), a mesma autora já havia salientado 
a importância dos Juizados para a cidadania no Brasil.
 Pois bem. O que temos no caso em análise? “Uma obra de justiça, de sensibilidade, 
de sabedoria e caridade”? Uma demanda que promoveu a cidadania e os direitos de 
consumidora hipossuficiente e idosa em face de uma grande empresa?
 Não é preciso responder. A autora ora reclamante, D. Solange, acreditou nesse 
“sonho de justiça”, mas, ao menos por enquanto, está amargamente arrependida. Seus 
argumentos não foram ouvidos pelo órgão recursal e ela sai da demanda, pasme-se, 
devedora da SKY!
 O que fez a SKY para tamanho sucesso processual? Simplesmente, valeu-se de 
petições padronizadas e que nada tinham a ver com o caso. Foi o suficiente.
 Positivamente, D. Solange não teve o seu dia na Corte. Ou melhor, chegou a ter, 
mas depois esse momento de cidadania lhe foi tomado, com juros e correção, literalmente.
 Do ponto de vista subjetivo, então, trata-se sem dúvida de decisões teratológicas. 
Mas não só do ponto de vista subjetivo.
 A partir da edição do Código de Processo Civil de 2015, uma nova estação se 
estabeleceu no processo civil brasileiro, abarcando necessariamente todos os seus 
compartimentos, inclusive, é claro, a área dos Juizados. Uma estação eminentemente 
democrática, dialógica. Elucidativas, a respeito, são as palavras do magistrado e 
doutrinador Alexandre Câmara (O novo processo civil brasileiro, 5. ed. São Paulo: 
Atlas, 2019, p. 25-27):

[...] Pois este [o processo] precisa ser compreendido segundo o paradigma do 
Estado Democrático de Direito. Assim, é preciso buscar determinar o que seja o 
processo no Estado Constitucional. Por conta disso, impõe-se ter claro que no 
Estado Democrático de Direito o exercício do poder estatal só é legítimo se os 
atos de poder (provimentos ou pronunciamentos) forem construídos através de 
procedimentos que se desenvolvam em contraditório. [...] O processo não pode 
mais ser compreendido como um mecanismo a ser conduzido pelo juiz como 
seu sujeito mais importante. É preciso ter do processo uma visão participativa, 
policêntrica, por força da qual juiz e partes constroem, juntos, seu resultado 
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final. Não existe, pois, uma relação processual entre Estado-Juiz e partes, com 
o Estado em posição de superioridade. O que existe é um procedimento em 
contraditório destinado à construção dos provimentos estatais, em que todos os 
sujeitos interessados participam, em igualdade de condições, na participação do 
resultado. Este procedimento comparticipativo, policêntrico, que se desenvolve 
em contraditório é, precisamente, o processo.

 Logicamente, o processo em análise foi a perfeita antítese do procedimento 
em contraditório desejado pela nova ordem processual. A própria sentença a favor 
da ora reclamante foi ignorada pela parte recorrente e, pior, pelo órgão recursal. 
Diálogo e participação não existiram no plano recursal. A ora reclamante esforçou-
se para realizar o distinguishing levado a efeito pela sentença condenatória, mas 
foi duramente rechaçada. A multa imposta (neste e em outros casos) teve um claro 
sentido intimidatório, completamente incompatível com os novos tempos do processo 
civil no Brasil.
 Por mais esse ângulo, portanto, as decisões apresentam-se teratológicas, colidindo 
frontalmente com os princípios fundamentais da ordem processual civil contemporânea.
 Nos dois itens anteriores, repita-se, já foi demonstrada, à saciedade, a violação 
de relevantes precedentes do STJ, o que já é suficiente à procedência da reclamação. 
Ainda, porém, que não houvesse essas graves divergências, as decisões da Segunda 
Turma Recursal, em virtude do seu caráter teratológico, poderiam ser cassadas, e a 
reclamação apresenta-se como meio hábil para tanto.
 Deveras, é preciso ter em conta que resultados teratológicos não podem mais 
ser tolerados pela sistemática processual civil vigente, ancorada em princípios e direitos 
fundamentais, devendo a técnica e a hermenêutica processuais colocarem-se a serviço 
da correção de quaisquer anomalias, independentemente do foro e da instância em 
que se verifiquem.
 A jurisprudência brasileira tem sido pródiga nesse tipo de salutar controle. Veja-
se o seguinte exemplo, dizendo respeito igualmente a um caso de “irrecorribilidade 
prática” e indevida imposição de multa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO - EXISTÊNCIA - RECURSO 
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - WRIT CONTRA DECISÃO JUDICIAL 
- PERSISTÊNCIA DA AUTORIDADE IMPETRADA EM NEGAR O JULGAMENTO 
COLEGIADO DE AGRAVO REGIMENTAL, COM AMEAÇA E, POSTERIORMENTE, 
EFETIVA APLICAÇÃO DE EXPRESSIVA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - 
AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - CARACTERIZAÇÃO - ATRIBUIÇÃO DE 
EFEITOS INFRINGENTES - NECESSIDADE - EMBARGOS ACOLHIDOS, PARA PROVER 
PARCIALMENTE O RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar omissões, 
contradições, obscuridades ou erros materiais do decisório embargado, admitida 
a atribuição de efeitos infringentes apenas quando esses vícios sejam de tal 
monta que a sua correção necessariamente infirme as premissas do julgado, 
como na espécie.
2. Interposto agravo regimental contra decisão monocrática que - com base 
no art. 557 do CPC - julgou embargos de declaração apresentados em face 
de acórdão, cumpre ao relator elevar o inconformismo ao competente órgão 
colegiado, salvo no caso de retratação.
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3. Violam direito líquido e certo as sucessivas decisões judiciais que, além de 
negar o julgamento colegiado de agravo regimental interposto contra decisão 
monocrática que julgara aclaratórios opostos contra acórdão, aplica multa por 
litigância de má-fé.
4. As peculiaridades do caso afastam o óbice da Súmula n. 267/STF, ante a 
“irrecorribilidade prática” da decisão da autoridade impetrada e a flagrante 
ilegalidade das suas condutas de negar o julgamento colegiado do agravo 
regimental e de impor multa por litigância de má-fé à recorrente.
5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para prover 
parcialmente o recurso ordinário em mandado de segurança.
(EDcl no AgRg nos EDcl no RMS 24.722/RN, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2009, DJe 06/05/2009)

 Repise-se. Ao próprio sistema processual interessa expungir decisões teratológicas. 
Cuida-se de medida de autoproteção. Decisões tais fazem mal à credibilidade da Justiça, 
tão arduamente perseguida.
 Para tanto, a reclamação, por tudo que já se disse aqui sobre ela – notadamente 
a sua evolução histórica em nosso país – aparece como meio idôneo. Por sinal, o STJ, ao 
tempo da revogada Resolução STJ nº 12/2009, já se utilizou da reclamação, justamente, 
para cassar decisões consideradas teratológicas, inclusive atribuindo à reclamação a 
qualidade de representativa de controvérsia, nos termos do art. 543-C do CPC, por 
analogia. Confira-se:

RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS 
ESPECIAIS. RESOLUÇÃO STJ N. 12/2009. QUALIDADE DE REPRESENTATIVA 
DE CONTROVÉRSIA, POR ANALOGIA. RITO DO ART. 543-C DO CPC. AÇÃO 
INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO. DANOS SOCIAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO. 
CONDENAÇÃO EX OFFICIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONDENAÇÃO EM 
FAVOR DE TERCEIRO ALHEIO À LIDE. LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA 
DEMANDA (CPC ARTS. 128 E 460). PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NULIDADE. 
PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.
1. Na presente reclamação a decisão impugnada condena, de ofício, em 
ação individual, a parte reclamante ao pagamento de danos sociais em favor 
de terceiro estranho à lide e, nesse aspecto, extrapola os limites objetivos e 
subjetivos da demanda, na medida em que confere provimento jurisdicional 
diverso daqueles delineados pela autora da ação na exordial, bem como atinge e 
beneficia terceiro alheio à relação jurídica processual levada a juízo, configurando 
hipótese de julgamento extra petita, com violação aos arts. 128 e 460 do CPC.
2. A eg. Segunda Seção, em questão de ordem, deliberou por atribuir à presente 
reclamação a qualidade de representativa de controvérsia, nos termos do art. 
543-C do CPC, por analogia.
3. Para fins de aplicação do art. 543-C do CPC, adota-se a seguinte tese: “É 
nula, por configurar julgamento extra petita, a decisão que condena a parte ré, 
de ofício, em ação individual, ao pagamento de indenização a título de danos 
sociais em favor de terceiro estranho à lide”.
4. No caso concreto, reclamação julgada procedente.
(Rcl 12.062/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 
12/11/2014, DJe 20/11/2014)

 Portanto, na hipótese altamente improvável de se entender que as decisões da 
Segunda Turma Recursal não agrediram precedentes do STJ, requer-se a cassação de 
tais decisões em virtude do seu caráter manifestamente teratológico.
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6. FINAL

Por todo o exposto, requer-se:

a) o recebimento desta reclamação e a concessão de gratuidade à ora reclamante 
(tal como ocorreu no processo original);

b) a suspensão da exigibilidade da multa imposta à ora reclamante, até final 
julgamento desta reclamação;

c) a requisição de informações ao órgão jurisdicional reclamado, bem como a 
citação da SKY para apresentar contestação;

d) a abertura de vista ao douto Ministério Público;
e) ao final, a procedência integral da presente reclamação, para se reconhecer 

a violação aos precedentes do STJ, aí incluído entendimento sumulado da 
Corte, a respeito do princípio da dialeticidade recursal (art. 932, III, parte 
final, do CPC), com a consequente cassação das decisões reclamadas e a 
declaração da inadmissibilidade do recurso inominado interposto pela SKY;

f) ad argumentandum tantum, caso não se possa acolher por qualquer motivo o 
pedido objeto do item anterior, o reconhecimento da violação aos precedentes 
do STJ, aí incluída tese consolidada em julgamento de recurso repetitivo da 
Corte, no tocante à multa do art. 1.026, § 2º, do STJ, com a consequente 
cassação da multa imposta à ora reclamante.

g) ainda com base na técnica da eventualidade, requer-se, acaso os pedidos 
dos itens anteriores por qualquer motivo não sejam acolhidos, a cassação 
das decisões reclamadas em virtude do seu manifesto caráter teratológico;

h) a condenação da empresa reclamada ao pagamento de honorários à Defensoria 
Pública, revertidos ao seu Centro de Estudos Jurídicos, depositando-se os 
valores correspondentes no Banco do Brasil, ag. 2234-9, conta 292.014-X, 
CNPJ 31.443.526/0001-70.

 Protesta-se pela juntada de prova documental suplementar e dá-se à causa o 
valor de R$ 2.000,00.

Rio de Janeiro, 16 de julho de 2021.

JOSÉ AUGUSTO GARCIA DE SOUSA
Defensor Público
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