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('orregedoria-Geral da Justiça
Secretaria Executiva

Goiânia. 2\- de ia^i/Q W!% 0de 2013.

Aos Juizes de Direito dos Juizados Especiais Cíveis

Assunto: Cientifica o teor da decisão Liminar, proferida nos autos da Reclamação n" 14.521-

GO. que suspendeu o processo em trâmite perante a Segunda Turma Julgadora Mista desta

Capital

Senhor(a) Juiz (a).

Encaminho a Vossa Excelência para conhecimento próprio, cópias do

Despacho/Ofício n° 4721/2013 e da decisão de f. 05, extraídas do processo supramencionado.

Para consultas a provimentos e demais atos deste órgão correicional. acessar

www.tjgo.jus.br (///7& corregedoria, item publicações).

ofcirl025/Tel

Atenciosamente.

DESa. NELMA BRANCO/FERREIRA PERILO
Corrcged$ra\0©raI da Justiça

Rua 10. n° 150. 11° andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiãnia-GQ - Fax (62) 3216-2711 - Teleiudiciário (62) 3213-1581
cor regse_ç@tjg oj lis :br
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RECLAMAÇÃO N° 14.521 - GO (2Ò13/0325120-1)

MINISTRO ANTÔNIO CARLOS FERREIRA
BANCO BRADESCO S/A
WILSON SALES BELCHIOR E OUTRO(S)
SEGUNDA TURMA JULGADORA MISTA DE GOIÂNIA - GO
LUZMAIA TEIXEIRA DE AZEVEDO

BRUNO DAMAS ALBUQUERQUE

DECISÃO

Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, fundada na Resolução n.

12/2009 desta Corte, contra acórdão da SEGUNDA TURMA JULGADORA MISTA DE

GOIÂNIA - GO.

O reclamante alega ser teratológico o acórdão impugnado tendo em vista que

fixou a indenização por danos sociais em RS 20.000,00 (vinte mil reais), destinando-a a

terceiro alheio à lide (Associação de Combate ao Câncer em Goiás). Além disso, sustenta

que "a condenação imposta pelo Juizado Especial foi além do pedido da autora na exordial,

contendo condenação por ela não pleiteada e, por conseguinte, não rebatida pelo

reclamante. Em suma, o julgado foi inegavelmente, exfra petita" (e-STJ fl. 8).

Aduz violação do art. 472 do CPC por terem sido ultrapassados "os limites

subjetivos da lide, uma vez que proferiu decisão que atinge terceiro alheio ã demanda"

(e-STJ fl. 11).

Assevera contrariedade ao art. 1o da Lei n. 7.347/1985, porque não cabe a

defesa de interesses coletivos no âmbito de ação individual, visto que "o meio processual

adequado para a defesa dos interesses da coletividade é a ação civilpública" (e-STJ fl. 13).

Requer, liminarmente, a suspensão do processo na origem e de outros que

tratem da mesma questão. No mérito, pleiteia a procedência da reclamação (e-STJ fls.

1/18).

É o relatório.

O art. 1o da Resolução n. 12/2009 estabelece que as reclamações são

"destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".

A Segunda Seção pacificou o entendimento segundo o qual a expressão

"jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" constante do art. 1o, caput. da referida

Resolução limita-se aos precedentes exarados em julgamentos de recursos especiais

repetitivos (art. 543-C do CPC) ou aos enunciados da Súmula desta Corte (Rcl n. 3.812/ES

e Rcl n. 6.721/MT), ressalvados os casos de decisões teratológicas ou manifestamente
ilegais.
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No caso concreto, numa avaliação inicial, verifica-se a existência de decisão

aparentemente ilegal, apta a afastar as supracitadas exigências.

Os autos demonstram que o reclamante foi condenado a pagar o valor de RS

1.500;00 (mil e quinhentos reais) à autora da ação, a titulo de danos morais, bem como a

quantia de RS 20.000,00 (vinte mil reais), por danos sociais, a terceiro alheio ã lide, a saber,

Associação de Combate ao Câncer em Goiás.

À primeira vista, conclui-se que a Turma recursal excedeu os limites da lide,

proferindo decisão que ultrapassa o pedido inicial. Ao que parece, não foram observados os

arts. 128, 404, parágrafo único, 460 e 472 do CPC.

Assim, da análise perfunctória dos autos - a única possível neste momento

processual - e com fundamento no art. 2o, I. da Resolução n. 12/2009 do STJ, DEFIRO A

LIMINAR para suspender o processo na origem.

Oficie-se ao Presidente e ao Corregedor-geral do TJGO, bem como ao

Presidente da Turma Recursal reclamada, comunicando o processamento da reclamação e

solicitando informações. •

Intime-se a interessada para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez)

dias.

Remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. Após.

tornem os autos conclusos.

Desnecessárias as demais providências previstas no art. 2o, I -e III, da

Resolução n. 12/2009.

Publique-se e intimem-se.

Brasília-DF, 10 de setembro de 2013.
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Assunto

4659732/2013-Brasília

Superior Tribunal de Justiça

Faz Comunicação

DESPACHO/OFICIO N°

[i 7T~fí

/2013

Cuida-se de expediente através do qual o Coordenador em

Substituição na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, Dimas Dias Pinto,

encaminha a este Órgão Censor, para conhecimento, cópia da decisão Liminar, da lavra do

Ministro Antônio Carlos Ferreira, proferida nos autos da Reclamação n° 14.521-GO, que

suspendeu o processo em trâmite perante a Segunda Turma Julgadora Mista desta Capital,

em que figuram como partes o Banco Bradesco S/A e Luzmaia Teixeira de Azevedo. Juntou

os documentos de fs. 04/11.

Notificada, a Juíza Presidente da 2a Turma Recursal de Goiânia,

Dr3 Sandra Regina Teixeira Campos, informou que o processo foi suspenso, conforme

determinação, sendo que as informações solicitadas foram enviadas através do Ofício

629/2013, na data de 09.10.2013 (f. 16).

Instado a se manifestar, o 2o Juiz Auxiliar, Dr. Antônio Cézar P.

Meneses, após ressaltar que o presente procedimento decorre da imposição de

comunicação a este Órgão correicional a respeito do processamento das reclamações
destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e

jurisprudência, súmulas e orientações do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo

2o, inciso I, da Resolução n° 12/2009, do STJ, e que as questões de fundo tem caráter

eminente jurisdicional, opina seja encaminhada cópia da decisão de f. 05 aos juízaes de

direito dos juizados especiais cíveis deste Estado, para conhecimento, arquivando-se os

autos, em seguida (fs. 18/19).

Com efeito, razão assiste ao parecerista, porquanto o presente

procedimento tem caráter comunicativo, e a questão de fundo, tratada pelo Tribunal

comunicante, tem caráter eminentemente jurisdicional, circunstância impeditiva da autuação
deste Órgão Censor. /-t\
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Nessa ordem, à míngua de qualquer providência a ser

implementada no âmbito desta Corregedoria-Geral da Justiça, acolho o parecer retro,

subscrito pelo 2o Juiz Auxiliar, Dr. Antônio Cézar P. Menezes, e determino o arquivamento

destes autos. Antes, expeça-se Ofício-Circular aos Juizes de Direito dos Juizados Especiais

Cíveis do Estado de Goiás, fazendo acompanhar o expediente cópia da decisão de f. 05,

para conhecimento.

Reprodução deste ato serve como ofício.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, JU) de novem

Desembargadora CO FERREIRA PERILO

Corregedora-Geraí da Justiça
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