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do estado de goiás Secretaria Executiva

Ofício Circular n° /9 í /2012-SEC

Goiânia, U de k%^U^ de 2012.

Expediente n° 4251628/2012

Aos Presidentes das Turmas Julgadoras dos Juizados Especiais

Assunto: Comunica o teor da liminar deferida nos autos da Reclamação n° 9.825-GO

(2012/0187613-5)

Senhor(a) Presidente (a),

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

cópias do Despacho n° 4706/2012 e das peças de fs. 2/3, extraídas do expediente

supramencionado.

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

www.tjgo.jus.br (link corregedoria. item publicações).

Atenciosamente,

ofcirl24/Tel

HIZ FIGUEIREDO FRANCO

Corregedora-Geral da Justiça

Rua 10. n° 150. 11° andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiânia-GQ - Fax (62) 3216-2711 -Teleiudiciário (62) 3213-1581
correqsec@tiqo.jus.br
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geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

Processo n°

Nome

Assunto

4251628/2012

Coordenadoria da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça

Comunicação

DESPACHO N° /2012

Adstrita ao disposto no art. 2o, inciso II, Resolução n°

12/2009, Superior Tribunal de Justiça, determino a expedição de ofício circular aos

presidentes das turmas julgadoras dos juizados especiais do Estado de Goiás, para

ciência própria e de seus pares sobre o teor da decisão liminar proferida nos autos

da Reclamação n° 9.835 - GO (2012/0187613-5). Com a comunicação coletiva,

encaminhem-se cópias das peças de fs. 2 e 3.

Após, à míngua de providências pendentes no campo de

autuação desta corregedoria, determino o arquivamento do feito.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, ^o de novembro de 2012.

FRM

DESa. BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO

Corregedora-Geral da Justiça

Rua 10, n°150, 11° andar. St Oeste, Goiânia - Goiás - CEP 74 120-020 - Fone (62) 3216-2000 - Fax (62) 3216-2677
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RECLAMAÇÃO N° 9.825-GO (201^/0187613-5)

RELATOR

RECLAMANTE

ADVOGADO

RECLAMADO

INTERES.

MINISTRO MASSAMI UYEDA

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

MARTIUS ALEXANDRE GONÇALVES BUENO E OUTRO(S)
TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E
CRIMINAIS DA 10A REGIÃO DO ESTADO DE GOIÁS
CÁTIA MONICA BUENO DOS SANTOS

EMENTA

RECLAMAÇÃO - JUIZADO ESPECIAL ESTADUAL - DEVOLUÇÃO
DOS VALORES PAGOS APÓS TRINTA DIAS DO
ENCERRAMENTO PREVISTO PARA O CONSÓRCIO - TESE COM
AMPARO EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTA CORTE
- LIMINAR CONCEDIDA.

1

DECISÃO

Cuida-se de reclamação ajuizada por RODOBENS
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra ato do TURMA RECURSAL
DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DA 10a REGIÃO DO ESTADO DE
GOIÁS, objetivando a garantia da autoridade de Acórdãos prolatados por este
Superior Tribunal.

Sustenta a Reclamante, em síntese, que a devolução de valores
pagos em consórcio somente pode ser feita após 30 (trinta) dias a contar do prazo
previstono contrato para o encerramento do grupo correspondente.

E o relatório.

Inicialmente, quanto à admissibilidade da Reclamação destinada a
dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é de se registrar o entendimento
pessoal deste Relator.

Nos autos da Reclamação n. 6.721/MT, desta Relatoria, restou
consignado que é manifestamente incabível, por incompetência, as reclamações
ofertadas neste Superior contra julgados das Turmas Recursais dos Juizados
Especiais Estaduais.

Todavia, o entendimento acima restou vencido perante a e. Segunda
Seção desta Corte, ao reconhecer a Reclamação como a via adequada paraa garantia
da autoridade de Acórdãos prolatados por esteSuperior Tribunal frente a julgados
proferidos pelas turmas recursais dos Juizados Especiais Estaduais.

O seu trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça, entretanto,
deve preencher certos requisitos de admissibilidade, quais sejam: I) deve ser
oferecida no prazo de quinze dias, contados da ciência, pela parte, da decisão
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impugnada (art. 1°, da Resolução n. 12/STJ, de 14 de dezembro de 2009; II) é
necessário que se demonstre a contrariedade à jurisprudência consolidada desta
Corte quanto à matéria, entendendo-se por jurisprudência consolidada precedentes
exarados no julgamento de Recursos Especiais em Controvérsias Repetitivas (art.
543-C, do CPC) ou enunciados de Súmula da jurisprudência da Corte (Rcl ns.
6.721/MT e 3.812/ES); e, IH) a divergência deve se referir a regras de direito
material, não se admitindo a reclamação que discuta regras de,processo civil (Rcl ns
6.721/MT e 3.812/ES).

Presentes os requisitos de admissibilidade, admite-se a reclamação.

In casu, a tese de que a devolução de valores pode ser feita após 30
(trinta) dias a contar do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo
consorciado, encontra amparo em precedente exarado no julgamento de Recurso
Especial em Controvérsia Repetitiva (REsp 1.119.300 RS, Rei. Min. Luís Felipe
Salomão,Segunda Seção, DJe 27/08/2010).

Assim, nos termos do inciso I do artigo 2o da Resolução n. 12, de 14
de dezembro de 2009, defere-se a liminar para suspender o processo na origem, em
trâmite perante o TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E
CRIMINAIS DA 10a REGIÃO DO ESTADO DE GOIÁS, comunicando-lhe com
urgência.

Dê-se ciência ao órgão reclamado com o envio de cópia desta
decisão, bem como à autora da ação principal, CÁTIA MONICA BUENO DOS
SANTOS, a fim de que se manifeste no prazo de 10 dias.

^^
Oficie-se, nos termos do inciso II ao artigo 2o da Resolução n. 12, de

14 de dezembro de 2009, solicitando-se informações.

Após, vista ao Ministério Público Federal.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília (DF), 18 de setembro de 2012.

MINISTRO MASSAMIUYEDA

Relator

•JRECEE.MENTO
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