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objetivando a troca de aparelho 
receptor de sinal de TV e a composição 
de danos morais. Sentença julgando 
procedentes os pedidos. Acórdãos da 
Segunda Turma Recursal dos Juizados 
Especiais Cíveis, o primeiro reformando 
a sentença para julgar improcedentes 
os pedidos, com fundamento no decidido 
no processo nº 0052243-
57.2017.8.19.0021, na sessão de 
Uniformização de Jurisprudência e o 
segundo  rejeitando Embargos de 
Declaração manejados pela autora, ora 
Reclamante e condenando-a ao 
pagamento da multa prevista no artigo 
1026, §3º, do CPC. Reclamação com base 
na afirmada violação à súmula n.º 182 e 
ao Tema 698, ambos do C. STJ.  
Embargos de Declaração manejados pela 
Reclamante que visavam realizar a 
distinção entre o decidido na 
Uniformização de Jurisprudência e o 
caso então em exame. Ausência de 
caráter protelatório do recurso, a 
ensejar a aplicação de multa. Afronta ao 
Tema 698, do C.STJ. Reforma da 
decisão vergastada, com a consequente 
admissão da Reclamação. Provimento do 
Agravo Interno.  Relação processual já  
aperfeiçoada. Aplicação da Teoria da 
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Causa Madura, observado o regular 
contraditório.  Reclamação procedente  
em parte. 
 
  

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo 
Interno, manejado nos autos da Reclamação de  nº 0050944-
69.2021.8.19.0000,  ajuizada  por Solange Alexandrino de 
Oliveira  contra decisão da Segunda  Turma  Recursal  dos  
Juizados  Especiais Cíveis do Estado do Rio de Janeiro 
 
 
 
 
 

 
A C Ó R D Ã O 

 
 
ACORDAM os Desembargadores que integram 

a Sessão Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro, por unanimidade de votos, em   dar provimento ao 
Agravo Interno e julgar procedente em parte a Reclamação , 
nos termos do voto da Relatora. 

 
 

RELATÓRIO  
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Cuida-se de Agravo Interno, impugnando a 
decisão monocrática de fls. 77/91, que inadmitiu a Reclamação  
ajuizada pela Agravante, assim ementado: 

 
“Reclamação.  Ação  objetivando  a  
troca  do aparelho  receptor  de  sinal  
da  ré  e  a composição  dos  danos  
morais.  Sentença julgando 
procedentes os pedidos. Acórdãos da  
Segunda  Turma  Recursal  dos  
Juizados Especiais  Cíveis,  
reformando  a  sentença para julgar 
improcedentes os pedidos, com 
fundamento  no  decidido  no  processo  
nº 0052243-57.2017.8.19.0021,  na  
sessão  de Uniformização  de  
Jurisprudência, rejeitando  os  
Embargos  de  Declaração manejados  
pela  ora  Reclamante  e condenando-a  
ao  pagamento  da  multa prevista  no  
artigo  1026,  §3º,  do  CPC. 
Reclamação com base na afirmada 
violação a súmula n.º 182 e ao Tema 
698, ambos do C.  STJ.    Reclamação  
admissível  quando  o  ato  judicial  
impugnado  violar  Enunciado  de 
Súmula  ou  precedente  com  força 
vinculante,  ambos  do  Superior  
Tribunal  de Justiça,  o  que  não  é  o  
caso  dos  autos. Evidente pretensão 
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de reanálise do mérito, que  já  
decidido  no  processo  originário,  o  
que não se socorre, tendo em conta não 
ser a  Reclamação  um  sucedâneo  
recursal. Inadmissão.” 

 
Alega, em resumo, que não criticou a decisão 

suscinta do acórdão de fls. 163, não se aplicando o disposto na 
súmula 182, do C. STJ. Que a súmula nº 182, do C. STJ consagra 
o Princípio da Dialeticidade e, portanto, é aplicável a qualquer 
recurso, inclusive, ao recurso inominado dos Juizados Especais. 
Que o recurso inominado da Sky, que foi provido pela Segunda 
Turma Recursal é “um amontoado de alegações genéricas  que, em 
nenhum momento, aterrissam ao caso concreto”. Que além de 
tratar de demanda diversa, o recurso deixou de enfrentar, 
minimamente, qualquer dos fundamentos lançados pela sentença 
condenatória e, portanto, violou o princípio da dialeticidade.  Que 
na hipótese de haver sido observada a jurisprudência sumulada 
do STJ, o recurso não poderia sequer ser conhecido. Que a 
decisão agravada não enfrentou a violação a súmula nº 182, do C. 
STJ. Que em nenhum momento negou a natureza vinculante da 
decisão proferida em Uniformização de Jurisprudência, apenas 
sustentou que os Embargos de Declaração opostos no processo 
de origem visavam à materialização do distinguishing 
negligenciado pela decisão embargada. Que a sentença do 10º 
Juizado Especial Cível, reconheceu a existência de 
Uniformização de Jurisprudência a respeito dos serviços 
prestados pela Sky, mas fez a distinção, julgando procedente o 
pedido. Que a imposição de multa colidiu com a tese consolidada 
pelo STJ em julgamento de recurso especial representativo de 
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controvérsia – precedente vinculante. Que se tratando de ação 
impugnativa é evidente que se faz necessário algum contato com 
o mérito do processo originário, porém não há necessidade de se 
aprofundar para se chegar à conclusão de que os atos reclamados 
violaram a jurisprudência vinculante do STJ. Que estão sendo 
atacados atos teratológicos. Que em muitos dos processos da 
Segunda Turma Recursal envolvendo pessoas assistidas pela 
Defensoria Pública, a multa foi cancelada pela própria Turma 
Recursal. Postulou a reforma da decisão vergastada, julgando-se 
procedente a reclamação.  

 
Às fls. 128, certidão cartorária atestando que 

não foram apresentadas contrarrazões.  
 

 
Relatados, passo ao voto. 

 
Cuida-se de Agravo Interno objetivando a 

reforma da decisão que inadmitiu Reclamação ajuizada pela 
Agravante.  

Por primeiro, melhor revendo o processo, 
entendo que presente  violação  ao Tema nº 698, do C.STJ, pelo 
que merece reforma a decisão monocrática de fls. 77/91, para 
admitir-se a reclamação e, tendo em conta que a relação 
processual se encontra aperfeiçoada, visto que foram prestadas 
informações (fls. 45/49),  apresentada contestação (fls. 58/74) 
pela Reclamada e há certidão atestando que o agravada deixou 
transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões (fls. 
128),  em apreço os aos Princípio da Primazia do Julgamento de 
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Mérito e da Razoável Duração do Processo, aplicar-se a Teoria da 
Causa Madura e julgar o mérito da Reclamação.   

 
 

No caso em exame, a Reclamante alega que: (i) a 
Segunda Turma Recursal Cível, ao conhecer e dar provimento ao 
Recurso Inominado, manejado pela Sky, incorreu em error in 
procedendo, na medida em que as razões recursais violaram o 
Princípio da Dialeticidade e, por conseguinte, a súmula 182, do C. 
STJ; (ii) os Embargos de Declaração manejados contra o acórdão 
que reformou a sentença prolatada pelo 10º Juizado Especial 
Cível,  visavam realizar a distinção entre o decidido pela Turma 
de Uniformização de Jurisprudência e o acórdão que deu 
provimento ao Recurso Inominado, razão pela qual não podem ser 
considerados protelatórios, em afronta ao  Resp nº 1410839/SC, 
julgado sob o rito dos recursos repetitivos e paradigma da Tema 
698.  

 
 
Do que analiso das considerações da reclamante 

e das peças do processo originário constantes do Anexo I, 
observo que a autora ajuizou ação em face da Sky, objetivando 
compeli-la a efetuar a troca dos aparelhos receptores de sinal de 
televisão e o pagamento de indenização por danos morais, 
decorrentes de alegada falha na prestação do serviço, qual seja, 
o defeito na imagem e a descontinuação da transmissão gratuita 
de sinal dos canais e equipamentos Skylivre, sendo a ação julgada 
procedente.  
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Em seguida, acórdão proferido pela Segunda 
Turma Recursal,  deu provimento ao Recurso Inominado, 
manejado pela Sky, reformando a sentença ao fundamento de que 
a matéria se enquadraria na hipótese julgada no processo nº 
0052243-57.2017.8.19.0021, na sessão de Uniformização de  
Jurisprudência, isto é, danos morais decorrentes da suspensão 
do fornecimento do serviço Skylivre (fls. 163, do anexo e 159, do 
processo originário).  

 
Apresentados Embargos de Declaração pela ora 

Reclamante, os mesmos foram rejeitados, pela decisão de fls. 
180/181, ocasião em que foi aplicada a multa por recurso 
protelatório.  

 
No tocante à alegada violação a súmula nº 182, 

do C. STJ e, por conseguinte, ao Princípio da Dialeticidade, é 
mister observar que esta Seção Cível adota o entendimento de 
que a Resolução STJ/GP n.º 03/2016 apenas prevê a 
possibilidade do manejo de Reclamação na hipótese de afronta a 
súmula do C. STJ com força vinculante, pelo que inviável a revisão 
do mérito da causa originária.  

Diante disso, o que se tem,  quanto à violação ao 
Princípio da Congruência, é o inconformismo com a solução dada 
pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado 
do Rio de Janeiro. Porém, reitere-se, esta Seção Cível não pode 
atuar como instância revisora , a fim de verificar o acerto ou 
desacerto da decisão impugnada.  

 
 
A propósito: 
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“RECLAMAÇÃO. DECISÃO DE TURMA 
RECURSAL DOS JUIZADOS 
ESPECIAIS. AFRONTA A 
ENUNCIADO DE SÚMULA DO STJ. 
HIPÓTESE DE CABIMENTO NÃO 
CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO COMO 
SUCEDÂNEO RECURSAL. 
IMPOSSIBILIDADE. A reclamação é 
uma ação, cujo desiderato é fazer 
prevalecer a autoridade das decisões 
proferidas em sede de recursos ou 
incidentes com força vinculativa, 
resguardando a competência dos 
Tribunais. Tal entendimento justifica-
se pelo fato de, por meio da 
reclamação, ser possível a provocação 
da jurisdição e a formulação de pedido 
de tutela jurisdicional, além de conter 
em seu bojo uma lide a ser resolvida, 
decorrente do conflito entre aqueles 
que persistem na invasão de 
competência ou no desrespeito das 
decisões do tribunal e, por outro lado, 
aqueles que pretendem ver preservada 
a competência e a eficácia das 
decisões da Corte. A reclamação, 
portanto, age como forma de 
preservação da competência dos 
tribunais superiores e de garantia da 
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autoridade de suas decisões. Nessa 
toada, é correto afirmar que as 
hipóteses de reclamação são 
excepcionais, não se consubstanciando 
em mera impugnação de ato decisório, 
de forma que a análise dos requisitos 
de admissibilidade deve ser feita com 
o rigor necessário, a fim de não 
banalizar a utilização da medida. O 
Colendo Superior Tribunal de Justiça, 
ademais, editou a Resolução nº 
03/2016, na qual atribuiu à Seção Cível 
do Tribunal de Justiça a competência 
para processar e julgar as 
reclamações, destinadas a dirimir 
divergência entre acórdão prolatado 
por Turma Recursal Estadual 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. 
Entretanto, esta colenda Seção Cível 
do Tribunal de Justiça, no julgamento 
da Reclamação nº 0061578-
03.2016.8.19.0000, interpretou a 
Resolução nº 03/2016 do STJ 
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conforme o art. 988 do NCPC, no 
sentido de que o cabimento da 
Reclamação baseada em violação a 
enunciado de Súmula do STJ seja 
restrito aos verbetes sumulares com 
força vinculante, ou seja, com 
fundamento em Recurso Especial 
Repetitivo ou Incidente de Assunção 
de Competência. Por outro lado, 
descabido o manejo de Reclamação por 
violação a enunciado de súmula do STJ 
sem efeito vinculante, uma vez que o 
art. 988, IV do NCPC restringe a sua 
incidência excepcional para hipóteses 
de decisões com caráter vinculante. No 
caso dos autos, o autor ajuíza a 
presente reclamação, afirmando que a 
decisão proferida pela Turma Recursal 
viola o verbete sumular nº. 642 do 
STJ. O reclamante, assim, não alega 
qualquer violação a precedente 
vinculante. Logo, é evidente que a 
Seção Cível não exerce a competência 
revisora das decisões proferidas por 
Turmas Recursais, mesmo que o 
fundamento seja de confronto com 
enunciado de súmula do STJ, tendo em 
vista a ausência de natureza 
vinculante. Sendo assim, não havendo 
sequer a indicação de que a decisão 
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reclamada viola entendimento 
vinculante, patente a inadequação da 
via da Reclamação. Sendo assim, 
inadmissível a presente reclamação. 
Reclamação indeferida.” 
(0011008-03.2022.8.19.0000 - 
RECLAMACAO. Des(a). RENATA 
MACHADO COTTA - Julgamento: 
20/02/2022 - SEÇÃO CÍVEL) 

 
 
Contudo, no que diz respeito à multa cominada 

no julgamento dos Embargos de Declaração, observo que estes  
foram apresentados com o fito de efetuar a distinção entre o 
decidido no processo nº  0052243-57. 2017.8.19.0021, na sessão 
de Uniformização de Jurisprudência e o caso concreto em exame 
naquele recurso. Desta feita, reputo que aqueles Embargos de 
Declaração não poderiam ser considerados meramente 
protelatórios, sob pena de se inviabilizar a eventual superação do 
precedente, razão pela qual a decisão que o fez afrontou o 
assentando pelo C. STJ, ao ensejo da constituição do Tema nº 
698.  

 
“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 
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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 
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 
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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) 

 
 
Diante disso, voto por conhecer do Agravo 

Interno e, no mérito, dar-lhe provimento,  para admitir a 
Reclamação , a qual julgo procedente em parte, para afastar a 
incidência da multa impugnada.  

 
Rio de Janeiro, data da sessão de julgamento.  
 
 
Daniela Brandão Ferreira 
Desembargadora Relatora  
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