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PODER.JUDICIÁRIO

Corregedoria-Geral da Justiça
Secretaria Executiva

Ofício Circular n° D8*3 /2012-SEC

Goiânia, J3 de Ju/vJt-G-' de 2012.
Expediente n° 4093771/2012

Aos Magistrados Diretores de Foro

Assunto: Comunica a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça na Reclamação n°

3.764/RS, principalmente aos magistrados lotados emjuizados especiais cíveis e presidentes

de turmas recursais.

Senhor(a) Juiz(a) :

Encaminho a Vossa Excelência para conhecimento próprio, de seus pares, dos

magistrados lotados em juizados especiais cíveis e presidentes de turmas recursais, cópias do

Despacho n° 2198/2012, do Ofício n° 7614/2012-CD2S e decisão que o acompanha.

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

www.tjgo.jus.br {link corregedoria, item publicações).

Atenciosamente,

KRIZ FIGUEIREDO FRANCO

Corregedora-Geral da Justiça

ofcir55/RGÜ

Rua 10. n°150. 11° andar, Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiânia-GQ - Fax (62) 3216-2711 - Teleiudiciário (62) 3213-1581
correqsec@tiao.ius.br
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Expediente n°

Nome

Assunto

4093771/2012

Superior Tribunal de Justiça

Comunicação

DESPACHO N° /2012

Expeça-se ofício circular a todos os diretores de foro do

Estado de Goiás, encaminhando-lhes cópia da decisão proferida pelo Superior

Tribunal de Justiça na Reclamação n° 3.764-RS, para ciência própria e de seus

pares, principalmente dos magistrados lotados em juizados especiais cíveis e

presidentes de turmas recursais.

Após arquive-se.

À Secretaria Executiva para diligenciar.

Goiânia, / 3 de junho de 2012.

DespCVM/WML

DE§M3BATRIZ FIGUEIREDO FRANCO
Corregedora-Geral da Justiça
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Ofício n. 007614/2012-CD2S

Brasília, 24 de maio de 2012.

RECLAMAÇÃO n. 37fí4/RS42Q0j3/0212819:0)--y
RELATOR

PROC. ORIGEM

RECLAMANTE

RECLAMADO

INTERES'.

MINISTRO RAUL ARAÚJO

5730600008359, 30600008359, 71002044576
DALVA RODRIGUES DA SILVA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RIO GRANDE ENERGIA S/A

Senhora Corregedora,

De ordem do Excelentíssimo Senhor Ministro Relator, comunico a

Vossa Excelência, para os devidos fins, que, nos autos do processo em epígrafe, foi
proferida decisão cuja cópia segue.

Respeitosamente,

n AnyEnsad^lmeidaKifjner
Coordenadora da Segunda Seção

Excelentíssima Senhora

Desembargadora BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO
Corregedora-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Avenida Assis Chateaubriand n° 195 - Setor Oeste
Goiânia - GO

74130-012

www.stj.gov.br .
SAFS - Quadra 06 - Lt. 01 - Trecho III - CEP: 70095-900, Brasília - DF

PABX: (061)3319-8000
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RECLAMAÇÃO N° 3.764 - RS(2009/0212819-0) (f)

RELATOR
RECLAMANTE

ADVOGADO"
RECLAMADO

INTERES.
ADVOGADO

Trata-

contra decisãc

Grande

destinac

patrimônf^aa concessidi

MINISTRO RAUL ARAÚJO .
DALVA RODRIGUES DA SILVA
LUÍS FILIPE ZONTÂ EOUTRO(S)
PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO
CÍVEL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RIO GRANDE ENERGIA S/A . :
MÁRCIO LOUZADA CARPÈNA EQUTRO(S)

ESPECIAL

'%

CONS

DE DE

PRESCRIi

£>ARI.
Aplicação

- Prescriçgé
zo

ausência

prazo presçricu

na hipótese coí

•ECISAO

aprí

"íveldos

a qual, prf|cre^
"es destinadí

ia. Eis a er

Ohrc

Especiais Cívc

anos % prazo para
ra de expansÉ> de rede ele

aresto:

!CA. IMPLANTAÇÃODE
mVADAPEW CONSU
)0 VALOR (MSTO DEFí

CONHECIDA. WPLICAÇÃO
>C SÚMULA &DÀSTUR

Recursais,
o p^erícional tem seujmeío a contar do término

" "~ ontrato ou convênio. Na
u inexistihdò prazo de carência, o inicio do

dar-se-á a partir do desembolso. Quanto incidente
a o prazo reduzido pelo CC/2002, que è de três

anos, segundo o disposto no seu ari. 206, §3°, inciso IV, sua contagem
iniciará a partir da vigência fa leinova. -
SÇNTÈNÇA .MANTIDA. '••-..
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO." (fl. 29)

fUES DA SILVA

do Estado do Rio

úzamento de ação

ica incorporada ao

DE TRIFASICA.

OR PRETENSÃO
MA CORRIGIDA.
OART. 2028 C/C

S RECURSAIS.

prevê:

Diz a reclamante que o referido acórdão diverge do entendimento pacificado
pela Segunda Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.Ò53.007/RS, segundo o qual o
•prazo prescneional da pretensão de cobrança dos- valores aportados para a construção de rede
de eletrificação rural foi fixado em cinco anos, contados da data em que começou a vigorar o
novo1Código Civil.

Desse modo, a reclamante objetiva seja, afastada a prescrição e, após,
determinado o julgamento domérito daação pela.Turma Recursal.

Rcl 37M
1

-.2009/0212R19-0

?°CumentoetetrôWcoVDAS3767M
Sgnatfrto(a): MINISTRO Raul Araújo RB» Assinado em: 11/05/2012 18:29:59 «•«*«»
Pubftaçao no DJe/SDifi 1049 de 16/05/2012. Código de Controle do Documento: 6a9O522-7raW021-B30f:-7DC70É0O0435
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O Juiz Presidente da Primeira Turma Recúrsal dos Juizados Especiais Cíveis do
Estado do Rio Grande do Sul, prestou as informações de fls. 59/65. . ' ..'

•'-•.-. A concessionária de serviços de públicos de energia elétrica manifestou-se às fls.
80/87.

é a seguinte:

entende^^
adequar as*5

Â Subprocuradoria-Geral da República emitiu parecer às fls. 69/76, cuja ementa

"RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TURMA RECURSAR DO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CABIMENTO. CARÁTER
EXCEPCIONA^

ÇAj CONTRATO. VALORES DECORRENTES
_ _ V FEITO POR
ÉLÉTRIFICÃÇÃM RURAL. PRAZO

ANõms&fflGO 2Ò6, 5§ i, DO CÓDIGO
yDÊNCIA/MGRÀ ESPECIAL EM RELAÇÃO
LDOART.^5.

A RECLAmÇÃQ." (fl. 69)

AÇÃO DE C

DA ^ _
R

UAL.

E>E2(fflp.L
%fOPRAZO mCE
" RECER PMA PàOCEDÊNCI

orelatório. Kasso adepidiifl

e

:ivil

)rte Especial
. à, • • .

atenção ao deçididc%ps EDcl no

Jade de se

soes prpferMaj^^as j
súmula ou jurisprudência domin

decisões conflitantes a respeito da inte

Judiciário

m

ind$ questão de or<|jm levantada |^ Rcl 3.752/GO, em
71§72/BA (STF,

:e esta Cortsleom a finalidade de

>s Especiais estaduais àias T^ursais- dos Ji

Corte, de modo a evitar a manutenção de

ição da legislação infraconstitucional no âmbito do

Nesse contexto, buscando adaptar o instituto dareclamação aonovo propósito a

- ele confiado, foi editada a Resolução n° 12, de 14 de dezembrode 2009.

A Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do Resp 1.063.661/RS,

representativo de controvérsia repetitiva, firmou entendimento no sentido de que, "na vigência

do Código Civil de 2002, a.pretensão de cobrança Kdos valores aportados para a construção
de rede de eletrificação rural, posteriormente incorporada ao patrimônio da CEEE/RGE,
respeitada a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civilde 2002, prescreveem
5 anosH;(KEsp 1.063.661/RS, relator o Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, DJe de
monoioy.

Nãò obstante, após uma análise perfunctória, tenha sido admitido o

Rcl • 3764
IP;

.2000.-0212319-0

Sgnatíilo(a): MINISTRO Raul A13ÚJ0RB10 Assinado em:11/05/201218:29:59
PubtoçSo no DJ«/SD n<> 1049 de 16/05/2012. Código de Contrate do Documento: 6d79O522-7F6(M021-B3D^7DC70EOD0435
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processamento da presente reclamação, sob o fundamento de que, em princípio, estaria
configurada a divergência .entre: p entendimento adotado pela Turma .Recursal e a
jurisprudência desta Corte, ela deve ser julgada improcedente.

Isso porque, a aplicação do prazo prescriciÒnal de 5 anos pressupõe a existência
•de contrato-firmado entre as partes, nos ^ermos do art. 206, § 5P, I, do CC/2002, o que, na

hipótese, hãofoi comprovado pela orareclamante. ' .

1 - Confíra^se á propósito, o seguinte excerto extraído do aresto impugnado, que
bem elucida a questão: • ''_••'

"O prazo, .á.pcff^[a dicção do citado dispositivo, não é mais oda lei

irazó^^^JO (vínteyanos; a rimade disso, 10 (dez)
scomdp em t^fL-já que no caW dos autos oprazo

Trescriciqnal^iciomse hadatad^ealka^ãodMreferida obra, haja
wnm comprovou afexistência doehntrato que previsse

ao pedido.

Rei .1764

a

trl

deyolu\
corridos

;sse cpntexto^lierificí
jurisprudencial, pais ò aresto

refere a jurispradênô%deste Super

Ante o exposto, cor

W

Publique-se ,, '

Brasília, 11 de maio de 2012.

dmvalpr dispensmo pelos mortmores se daria após

mfigurada a jjpiscitada divergência
assenta em bá|e fática distiíta daquela a que se
il de Justiça.
.mmm

jiò art. 34,XVIII, doJpJTJ, nego seguimento

MINISTRO RAUL ARAÚJO
Relator

21X190212*r9-(V documento Pasma 3 de 1
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