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Processou0 4699963/2013

i4o.y Magistrados dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Goiás

Assunto: Encaminha para conhecimento, cópia da decisão liminar, da lavra do Ministro

Antônio Carlos Ferreira, proferida nos autos da Reclamação n" I4.852-GO, que suspendeu o

processo em trâmite perante a Segunda Turma Julgadora Mista nesta Capital, em que

figuram como partes o Banco Bradesco S/A e Edmar Gonçalves da Cruz

Senhor(a) Juiz(a),

Encaminho a Vossa Excelência para conhecimento próprio, cópia do Despacho

Ofício n° 4880/2013 e da decisão liminar, da lavra do Ministro Antônio Carlos Ferreira,

proferida nos autos da Reclamação n° 14.852-GO, extraída dos autos em epígrafe.

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

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

ofcirl032/RC

Atenciosamente.

DESa. NELMA BRANCO Í(E^RBRA PER1LO
Corregedora-O&eral da Justiça

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

Nome

Assunto

4699963/2013-Brasília

Superior Tribunal de Justiça

Faz Comunicação

DESPACHO/OFÍCIO N° ^XíO /2013

.^ ü£/a

Cuida-se de expediente através do qual a Segunda Seção

do Superior Tribunal de Justiça encaminha a este Órgão Censor, para

conhecimento, cópia da decisão Liminar, da lavra do Ministro Antônio Carlos

Ferreira, proferida nos autos da Reclamação n° 14.852-GO, que suspendeu o

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

que figuram como partes o Banco Bradesco S/Ae Edmar Gonçalves da Cruz.

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 juizes de direito dos juizados especiais cíveis deste Estado,

para conhecimento, arquivando-se os autos, em seguida (fs. 17/18).

Com efeito, razão assiste ao parecerista, porquanto o

presente procedimento tem caráter comunicativo, a a questão de fundo, tratada pelo

Tribunal comunicante, tem caráter eminentemente jurisdicional, circunstância
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impeditiva da autuação deste Órgão Censor.

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 R 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.

RLMC

Desembargadora NELMA BfUMçp FERREIRA PERILO
Corregedora-GeraJ 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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RELATOR

RECLAMANTE

ADVOGADO

RECLAMADO

INTERES.

ADVOGADO

Cstofetá0& K^tá&wzao r/e /t/ó/err/

RECLAMAÇÃO N° 14.852 - GO (2013/0352545-2)

MINISTRO ANTÔNIO CARLOS FERREIRA
BANCO BRADESCO S/A
WILSON SALES BELCHIOR E OUTRO(S)
SEGUNDA TURMA JULGADORA MISTA
ESPECIAIS DE GOIÂNIA-GO
EDMAR GONÇALVES DA CRUZ
KADER CAMILO DIAS DE SOUZA

DECISÃO

DOS JUIZADOS

Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, fundada na Resolução n.
12/2009 desta Corte, contra acórdão da SEGUNDA TURMA JULGADORA MISTA DOS

JUIZADOS ESPECIAIS DE GOIÂNIA - GO.

O reclamante alega ser teratológico o acórdão impugnado tendo em vista que
a indenização por danos sociais foi fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), destinando-se

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, extra petita" (e-STJ fl. 8).

Aduz violação do art. 472 do CPC, em virtude de o acórdão ter ultrapassado

"os limites subjetivos da lide, uma vez que proferiu decisão que atinge terceiro alheio à

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 civil pública" (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.

1/19).

É o relatório.

Decido.

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

li III [III
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No caso concreto, numa avaliação inicial, verifica-se a existência de"decisão

aparentemente (legal, apta a afastar às supracitadas exigências.
Os autos demonstram que o reclamantefoi condenado a pagar o valorde R$ .

3.000,00 (três mil reais) à autora da ação, a título de danos morais, bem como a quantia de

R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por danos sociais, à terceiro alheio à lidera saber, a

Associação de Combate ao Câncer em Goiás.
• • n' • ' • • • *

À primeira vista, conclui-se que a Turma recursal excedeu, os limites da lide,
proferindo decisão que ultrapassa ò pedido inicial. Ao que parece, hsjo foram observados os

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

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

processual - e com fundamento no art. 2°,.I,. da Resolução n: t2/2009 do STJ, DEFIRO A J
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.

Ihtime-se o interessando para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez)
dias. ••'•'.':..'• i

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

TDesnecessárias as'demais providências previstas no art. 2°, I e III, da
Resolução n. 12/2009. V '

Pgblique-se è intimem-se. .

Brasília-DF, 09 de outubro de 2013.

Ministro ANTÔNIO ÓARLOS FERREIRA'

Relator

GMACF18
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4a,marinho
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ADVOGADO
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ROIiERTA QUINDERÉ
Rodrigo !•:•.:•.

sandra bastcs

saskia sobreira

tiago liotti

Vanessa fpeipe

(e-STJ Fl.l)

akastacio Marinho

Caio césar rocha

Deborah Sales

Tiago Asfor Rocha

Wilson Sales belchior

aline gouveia

Al:nz menezcs

AnA'Carol:nse i

••• • • •

Ampressa franca

BARBARA !-.

chiara pimenta

çrÍstiana freita;
CPI3TIAK1

DANIELLÉ LUCEHA

DAVI D R(

diego viegas

ferr:

BINANDO : •••

ELIDA LIKA MARTÍNS

elora feri

EMANOEILA POÜTFin
h - :• MI u

FELIPE AMAPAL

FILIPE NOCTÈJfA
FLÃVIA :.: :

I BOUCAS

tTALO FIGUEIPÍDO

JAIIIELLE SEVEP.n

JULIANNA ALENCAR

Júlio C; ••

LEONARto RO

:•:••• i Moítinho
Marcus Frei

:•' kattacas-?

paulo lí)cena
Feuro Caminha

Consultor:

min. paulo gallotti

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO COLENDO SUPERIOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.

ISENÇÃO DE PREPARO (ART. Io DA RESOLUÇÃO N.° 12/2009)

Reclamante: BANCO BRADESCO S/A.

Reclamada: SEGUNDA TURMA JULGADORA MISTA DE GOIÂNIA, GOIÁS

Litisconsorte Passivo: EDMAR GONÇALVES DA CRUZ.

i

Processo Originário: 5042654.79.2012.8.09.0062.

BANCO BRADESCO S/A, pessoa juridica de direito privado, com

sede na Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco/SP, inscrito no CNPJ n°

60.746.948/0001-12, vem, por seus advogados abaixo assinados, com

fundamento no artigo 105, inciso I, alinea f, da Constituição Federal

de 1988; na Resolução n° 12 dó STJ, de 14/12/2009; bem como na

aplicação analógica do que fora decidido no RE 571.572/BA, propor

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COM PEDIDO LIMINAR em face do acórdão

proferido pela SEGUNDA TURMA RECURSAL MISTA DE GOIÂNIA, nos autos do

processo em epigrafe, o que faz consubstanciado nos fundamentos

fáticos e juridicos a seguir delineados:
o

E
OJ

•a

8
S
o

Q.

y
*c

t
LU

O
ira CEARÁ - PARAÍBA - DISTRITO FEDERAL - PERNAMBUCO - GOIÁS - SANTA CATARINA -

RIO GRANDE DO NORTE - PIAUÍ - MARANHÃO - ALAGOAS
www.rochamarinho.adv.br
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I - DO RESUMO DOS FATOS.

Versam os presentes autos sobre. Recurso Inominado

interposto era face de sentença que. deu provimento ao pleito

exordial, pela qual se pleiteava a reparação por danos morais em

virtude- de espera demasiada -na 'fila dè atendimento bancário, o que

levou o Banco reclamante à ser condenado no pagamento, de R$ 622, Od

• • (seiscentos è vinte e dois reais)," a título de indenização pelos

danos morais supostamente experimentados, acrescida \de juros legais

e correção monetáxia a" partir da data da sentença. ••" ;

Na oportunidade, o Magistrado .aplicou na condenação o

pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a titulo de

. indenização pelos danos sociais, a ser dirigida à Associação De

Combate ao Câncer em Goiás, com sede na cidade de Goiânia,

entendendo que o Nato do reclamante atingiu a esfera' dos.direitos de

toda-a: coletividade. • . .

/ • .•.'•' • •.'•'•*•• •

(A Turma Recursal, ^. incitada a se manifestar sobre o

...feito, mormente em relação à condenação pelos danos sociais, manteve

o. .raciocínio da configuração do dano indenizável na situação de

espera por t^empo considerável em fila de atendimento, negando

provimento ao recurso inominado do reclamante. !

Diante da situação supra, foram opostos embargos de

declaração para demonstrar, entre outros pontos, a inviabilidade da'

condenação em danos sociais, não obtendo o acolhimento devido pela

colendá Turma Recursal Mista de Goiânia-GO, culminando com a

manutenção das parcelas indenizatórias, especialmente no tocante aos

danos punitivos .(danos sociais), assim reconhecidos, pela Turma, que

Ç " entendeu nãp haver violação aos dispositivos constitucionais:
t-5 ' • :
o « • ' v • /t - • . , • • •

2 "RECURSO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR D.ANOS MORAIS.
2 '•'••' 's • t FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL. DANO SOCIAL
8 ' 1 - Verifica-se a existência do dano moral sofrido pelo
S ,• ' autor, que permaneceu nas dependências de uma agência- do
§" recorrido por mais de 1 {uma) hora e 37 (trinta e sete)
Ê ' • minutos para que fosse atendido. . .
% . .2 - Deste modo, verifica-se a infringência ao art. 2o da
ro -Lei n. 7.867/99, que determina o prazo de atendimento ao
8 cliente em'até 20 (vinte) minutos, em situações normais,
o ••'".•-• ^ - Havendo falha 'na. prestação de serviços, deve o
°- . recorrido responder <nos exatos tetmos do artigo' 14 dó
.3 • Código de Defesa do Consumidor.
«P . - . 4 - Estando presentes os requisitos previstos no artigo
21 -186 do Código. Ciyil, escorreita 'a condenação por danos

'& . . . , .
'S ' • • - •-.-*'". - .2
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morais sofridos pelo autor, conforme imp&^tã^^fò decisum
guerreado.

5-0 valor da condenação por danos morais deve ser
adequado para R$3.000,00 (três mil reais), visando
melhor atender os parâmetros de razoabilddade e
proporcionalidade, entre a ação ilícita praticada e o
dano sofrido, revelando seu caráter compensativo,
pedagógico e indenizatório, evitando-se o enriquecimento
sem causa.

6 - Consubstanciam-se em dano social as práticas
reiteradas que causam lesões aos consumidores e,
consequentemente à sociedade e que devem ser afastadas
nos termos do artigo 404, parágrafo único do Código
Civil, artigos 81, 82 e 83 do Código de Defesa do
Consumidor. E, mesmo não havendo pedido inicial, cabe ao
juiz, utilizando-se do seu poder geral de cautela, fazer
valer de todo o aparato jurídico para manter a
autoridade do» ordenamento jurídico no aspecto da
eficácia das normas do Direito Social, não ficando
alheio à realidade que o cerca, sendo assim, tal
imposição não pode ser considerada extra petita, uma vez
que o arbitramento do dano social visa inibir a
repetição do ilícito- e mitigar o lucro obtido pelo réu
com a atitude . de agressão ao ordenamento jurídico, aos
consumidores, enfim à sociedade em geral.
1-0 valor da condenação por danos sociais fixados na
sentença singular é razoável, arbitrado dentro dos
parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade,
levando-se em conta a prática reiterada do Banco
recorrente de suas ações em prejuízo aos consumidores.
8 - Recurso apresentado pelo Banco Bradesco S/A
conhecido, mas improvido. Recurso ofertado por Edmar-
Gonçalves da Cruz conhecido e parcialmente provido.
Sentença reformada, para fins de maj orar o valor da
condenação em R$3.000,00(três mil reais), mantendo-se no
mais a referida decisão, por estes e por seus próprios
fundamentos." (g.n)

Em relação, especificamente, aos chamados danos

sociais, o acórdão atacado trouxe dispositivos legais que não se

aplicam ao caso, nem justificam, de qualquer maneira, a imputação

dessa condenação não abarcada pela legislação brasileira. Assim, os

apontamentos legais não se enquadram nas situações de condenações

indenizatórias como a presente, tendo a Turma deixado de apresentar

fundamentos de cunho jurídico para fixação dos famigerados danos

sociais, concedidos de oficio, configurando verdadeiro julgamento

extra petita, já que não se originaram do pleito exordial.

Assim, não há dispositivo legal, seja de natureza

infraconstitucional ou constitucional, que, de fato, corroborasse com

8 a aludida condenação, o que se deu- por razões incontroversas de que a

completa falta de previsão legal para esse tipo de indenização

"social" enseja no afastamento da respectiva reparação.
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• ~ Ante o exposto, verifica-se que a decisão da colenda

Turma Recursal não observou a* pacifica jurisprudência desta Corte

Superibr .de Justiça, importando em verdadeira vulneração à-

autoridade de seus \julgados, ensejando, consequentemente, suav

imediata reforma.

II - DATEMPESTIVTDADE: RESOLUÇÃO N° 12/2010,

Conforme dispõe a Resolução STJ n.° 12, de 14 de

dezembro de 2010, o prazo* para ã-' propositura de\ Reclamação

Constitucional de que trata o artigo 1-° é de 15 .(.quinze) dias,

contados, da ciência, pela parte, da decisão impugnada.

••• . •"•«•'• . -^j .
^ No caso era tela/ percebe-se] que ã intimação da decisão

afrontada se efetivou em, 20 de setembro de 2013^ sexta-feira, .

conforme evento 67 (doe. .anexo),.pela qual se certifica a data da

sessão que julgou o§ embargos, de declaração como termo inicial da

ciência. . ^ . '

'-_ Desta feita, o prazo de .15 dias para a apresentação da

presente .insurgência iniciou-se^ no diá• 23 de agosto de 2013,

segunda-feira, esgotando-se, por conseguinte, em 07 de outubro de

2013, segunda-feira, restando demonstrada sua tempéstividade.

III - -DO CABIMENTO DA PRESENTE RECLAMAÇÃO - DECISÃO TERATOLÓGICA.

.Prima facie, é .importante ressaltar que a .grande . ^
maioria'das ações judiciais- com fundamento na questão de direito ora

discutida tramita perante os Juizados Especiais, Ncujas decisões não

permitem o controle pelo Superior Tribunal de Justiça por meio de

recurso especial (Súmula 203 do STJ1). Nessa situação, o único

recurso ,cábivel é o ,recurso -extraordinário, o qual tem seu

conhecimento restrito a matéria constitucional, o que dificulta

bastante o seu conhecimento, ante a própria deficiência das decisões

Nesse panorama, as" decisões- proferidas pelos Juizados

f Especiais, ainda que contrárias ao entendimento consolidado do
o.

.8
c

O
MO

1 Não cabe recurso especial contra dedsão proferida, nos limites de sua competência,, por órgão de segundo
grau dos juizados especiais. " .

o. Documento eletrônico e-Petn° 452619 comassinatura digital .
Signatárip(a): LEONARDO RUFINO CAMSTRANO:99327309391 N«>Série Certificado: 83587437575000084682651944949034168678
IdCarimbo de Tempo: 11983026 Data e Hora: 07/10/2013 17:51:14hs . •



E
o;

to
X3

J2
o
u

a
2.
o.

STJ-Petição Eletrônica recebida em 07/10/2013 17:51:13 fi& <2À (e-STJ FI.5)

Superior Tribunal de Justiça, acabam por transitar èro julgada diante

da ausência de instrumento que pudesse .vir a realizar o controle de

legalidade no microssistema em nivel nacional, o que ofende a

garantia constitucional à segurança jurídica, ao tratamento

isonômico, assim como a desafia a própria autoridade da decisão do

STJ, enquanto guardião da legislação federal.

, Assim, em demanda em que igualmente tal problemática e

incongruência ocorriam, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do

Recurso Extraordinário 571.572/BA, reconheceu a repercussão geral

das questões constitucionais envolvidas e assentou que, até que

outro mecanismo de controle das decisões dos juizados especiais

fosse criado, as Turmas Recursais estariam vinculadas à solução

jurídica vislumbrada pelo Superior Tribunal de Justiça. Asseverou-

se, no voto condutor do acórdão, ipsis litteris:

"£, mesmo não havendo pedido inicial, cabe ao juiz,
utilizando-se do seu poder geral de cautela, fazer valer de
todo o aparato jurídico para manter ' a autoridade do
ordenamento jurídico no aspecto da eficácia das normas . do
Direito Social, não ficando alheio à realidade que o cerca,
sendo assim, tal imposição não pode ser considerada extra
petita, uma vez que o arbitramento do dano social visa
inibir a repetição do ilícito e mitigar o lucro obtido pelo
réu com a atitude de agressão ao ordenamento jurídico, aos
consumidores, enfim à sociedade em geral." (g.n)

Verifica-se, dessa forma, que o efeito integrador da

decisão proferida nos • Embargos Declaratórios no Recurso

Extraordinário n.° 571.572/BA foi ainda mais além que . reconhecer a

mera faculdade dos Juizados Especiais adotarem o entendimento

firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Em verdade, impõe aos Órgãos Julgadores, diante da

çn natureza vinculante emergente das repercussões gerais, que conformem

o seus julgados ao entendimento plasmado pelo STJ em prestigio à
CO " • ,

m segurança jurídica e à isonomia, em cotejo ao dever de acato ao
o

g. Guardião da Legislação Federal, afirmando, inclusive, caber

§ Reclamação Constitucional das decisões que lhe forem contrárias

art. 105, I, f, CF/88) .'

Ou seja, para a resolução das controvérsias suscetíveis •

de se reproduzir em múltiplos feitos, reconheceu-se a autoridade,

<| soberania e o caráter vinculante do entendimento firmado pelo
LU

O
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Superior 'Tribunal de'Justiça na- aplicação da legislação federal,
explicitando o poder/dever, dos Juizados Especiais seguirem o

entendimento consolidado, sob' pena de conduta diversa como

desrespeito à "autoridade de suas decisões" (art. 105, I, f, CF/88J .

Ademais, é válido destacar que a referida construção

jurisprudencial não tem aplicação limitada ao tema controvertido no

RE n.° 571.572/BA. Na verdade, mostra-se aplicável a todas as

matérias de direito federal suscetíveis de se repetirem em múltiplos

feitos, ou seja, todas as matérias que, na Justiça Comum, são

suscetíveis de se submeterem ao processamento na forma do art. 543-G

do Código de Processo Civil2. '

' •'*'•- ' •

Nesse sentido, inclusive, veio o Superior Tribunal de(
Justiça a regular o processamento dessa nova Reclamação

Constitucional advinda de construção jurisprudencial. -Editou," para

tanto,, a Resolução n.° 12/2009, que previu em seu art. 1°:

"Art. Io. As reclamações destinadas a /ffWm-ir divergência-
entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, suas súmulas
ou orientações • decorrentes do. julgamento de recursos
especiais processados na forma do art. 543-C do Código de
Processo Civil serão, oferecidas no prazo' de quinze dias', '
contados da ciência, pe^a parte, da decisão impugnada,
independentemente de preparo". *

, Portanto, em cumprimento ao que fora determinado pelo

Prétório Excelso, o.Superior Tribunal de Justiça prontamente assumiu

o mister^ de promover o controle de decisões . dos Juizados Especiais

que desafiem a interpretação por "si 'consolidada, dando maior

efetividade à função constitucional que lhe foi atribuída pelo .art.

105, III, da Constituição Federal de 1988.
•6 .

o>

2 No caso em análise, a discussão acerca da pertinência

6ò da condenação em danos sociais, diante, da ausência de pleito ou

g • mesmo de previsão legal, envolve matéria de interesse comum, tendo

o1 -resultadovem decisão absolutamente teratológica com potencial de se
r^" •• • ' ' .
°- reproduzir em múltiplos feitos.
<v

ro
T3

g' De -fato, a condenação que previu o.pagamento de danos
£ morais à paftevautora no valor de R$ 1.20Ò,00(hum mil e duzentos

*ê 2"Art. 543-C. Quando houver*multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, o
uj recurso especial será processado nos termos deste artigo."
o

••8.
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reais), bem como o de R$ 20.000,00 (vinte mil rear&j, a titulo de
danos sociais destinados, ainda, a terceiro alheio à lide, é passivel

de reforma por essa Corte Superior, pois se enquadra em hipótese

estabelecida pela jurisprudência da nossa Suprema Corte e Resolução
n° -12 do STJ.

Tamanha é a importância da presente discussão que

controvérsia idêntica à ora debatida restou enfrentada liminarmente

por essa Corte Superior através da Reclamação n° 12.062-GO3,

; oportunidade que se decidiu pela plena concessão da liminar

pleiteada, resultando na imediata suspensão do processo originário.

Vejamos trecho da aludida decisão (integral em .anexo), onde resta

j*- averiguada a total teratologia da decisão alvo da reclamação:

"No caso em análise, apesar do acórdão atacado não se
enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1°, caput, da
Resolução _n° 12/2009, a reclamação deve ser admitida,
pois representa decisão teratológica. Com efeito,

• . considerando-se as peculiaridades do caso, a teratologia
se concretiza no fato de o ora reclamante além de ter

sido condenado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) à título de danos morais em favor da ora
interessada (quase 300 vezes o valor do desconto
indevido), teve acrescida à condenação R$ 10.000,00 (dez
mil reais) à título de "danos sociais" não requeridos em
favor do Conselho da Comunidade de Minaçu - GO, terceiro
estranho à lide. A referida condenação em danos sociais,
data venia, não parece encontrar respaldo nos artigos
186, 187, 404, parágrafo único e 927 do Código Civil, ao
contrário do que assentado pelo v. aresto atacado. Desse
modo, evidencia-se a piausibilidade do direito invocado
e o fundado receio de dano de difícil reparação, que
motiva o deferimento da liminar requerida para

r determinar a suspensão do processo originário, até o
julgamento final da presente reclamação. Comunique-se,'
com urgência, à Turma Recursal Cível e Criminal da 12a
Região do Estado de Goiás, inclusive por fax, acerca da
concessão da presente liminar, • determinando-se a
imediata suspensão do processo." (grifos nossos)

Ç O ' precedente apontado ganha em importância, pois se
•Ah

° concluiu cabivel a •utilização do instituto .da Reclamação

Constitucional para a matéria especifica no caso concreto, diante da

completa e indiscutível teratologia da decisão reclamada.

o •.'••..

j= Dessa forma, de modo a garantir a autoridade das

]jj decisões proferidas por este Tribunal na qualidade de Guardião da
o

o Legislação Federal, tal como decidido pelo Supremo Tribunal Federal

JJ para o caso especifico, apresenta-se a presente Reclamação

E 3Reclamação n? 12.062-GO, Rei. Min. RAUL ARAÚJO, 23 Seção, julgamento em 23/05/2013, DJE 28/05/2013.
o

ira

.br
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Constitucional, nos termos do art. 105, I, "f", CF/8.8, tendo como

reclamados os juizes da SEGUNDA TURMA RECURSAL MISTA DE GOIÂNIA-GO.

IV - DO MÉRITOs

-IV.A - AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -

VIOLAÇÃO AOS LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA - PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO -

NULIDADE ABSOLUTA - DECISÃO EXTRA PETITA - ÃRTS. 128 E 460 DÕ CPC.

A regra no processo civil é que as sentenças'proferidas

pelos magistrados "devem ater-se às questões suscitadas ou pedidas

pelo demandante, sendo-lhes vedado ultrapassar os limites delineados

pelo próprio autor em seu pedido". Decidir conforme ao .'pedido

•/ imediato e mediato trata-se do principio ^da adstrição cumulado com o Jl
principio, da inércia, sem olvidar, dos princípios da ampla.defesa, do

contraditório e do duplo grau de jurisdição. » ' •''••-

Essa é a razão pela- qual é vedado ao magistrado

proferir sentença .de natureza diversa da pedida1, pois implicaria •

diretamente na impossibilidade de defesa 'prévia contra a condenação
em objeto não pleiteado.

- „• i • • •

,No presente caso, não bastasse ser ilegal ei

consequentemente, nula, a condenação imposta pelo Juizado Especial

. foi •além do pedido da autora na exordial, contendo condenação por
ele não pleiteada e, .por conseguinte, não rebatida pelo reclamante.
Em suma, o julgado foi, inegavelmente,' extra petièa. ' 4|

• • • • • '

Diante desse panorama, temos ,que a sentença (e o
acórdão) que profere decisum em desconformidade com o^pedido autoral-
viola ós artigos 2o, 128 e460 do Código de Processo Civil:

o "Art. 2o. Nenhum juiz prestará a tutela jurisdicional
2 senão quando a parte ou o interessado a requerer, nos
(3 • casos e formas legais."
O

S "Art. 128. O Juiz decidirá a lide nos limites em que foi
§" Proposta sendo-lhe defeso conhecer de questões, não
E suscitadas a cujo respeito a lei exige à iniciativa da
w parte. '.

8 "Art. 460. É defeso ao Juiz proferir sentença, a favor
| ão • autor1, de natureza diversa da pedida, bem como
°- condenar o réu em quantidade superior ou em objeto
8 . % ' diverso do que lhe foi'd«*"»»?ffflffp "

LU

O

'8.
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Esse entendimento alberga um dos principais direitos

constitucionalmente explícitos, qual 'seja, o direito de defesa, só

podendo a parte se defender daquilo que lhe é 'imputado na peça

exordial. Apesar de ser o direito de defesa o'principal alvo dç>*^\/ÃGg$\.
dispositivo do código processual mencionado, ele também corrobo/éáL <A

com o desenrolar lógico de outros princípios da Carta Magna, comdSò '—ÍHaÜ
da inércia e o da legalidade. .; ' \^lir~$7

In casu, perquiria a autora/interessada, exclusivamente,

uma indenização pelos danos morais supostamente experimentados, não se

vislumbrando qualquer pleito por "danos sociais", a serem revertidos

para organizações beneficentes,- até porque lhe faltaria legitimidade

^ para fazer tal pedido (conforme se demonstrará).

Na relação processual, via de regra, vigora o principio

da inércia (tal principio determina que a jurisdição é inerte e não

pode ser exercida de oficio pelo Juiz) que se condiciona a uma

provocação, nemo iudex sine actore, ne procedat iudex ex.officio.

Sendo assim, a imposição de indenização não pleiteada

pela autoraVinteressada, mesmo que em beneficio de outrem, fere o

referido principio e viola os limites objetivos da lide.

Mais especificamente em respeito do teor extra petita da

sentença leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e José Miguel Garcia Medina4:

"Quanto ao decisório, .sabe-se que o 'decisum' da
sentença tem de se ater, tem de se limitar, como regra
geral, ao pedido formulado pelo autor na petição
inicial, e, toda vez que isso não ocorrer, teremos
sentenças *ultra', 'extra' ou 'infra petita', ou seja, a

que julga além, fora ou menos do que o pedido. "

I
cn Marcelo Abelha Rodrigues5, por sua vez, expõe:

o

P9

o.

c

<o 5
•D

"Ora, se o autor vai a juízo reclamar uma indenização
por prejuízo sofrido, é na sentença de mérito que o juiz

£ decide com base no conteúdo do art. 269 e tendo por
Ci conseqüência a extinção do processo ou da fase
t* procedimental cognitiva, consoante determina o. art. 162,
o par. Io, do CPC. Só que a sentença do juiz possui
Ej limites, ou seja, se é ato jurisdicional típico, seu
ro limite é estabelecido pelo próprio pedido, posto que não

§• ;—'
•g 4WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, José Medina Garcia. Mecanismos de impugnação da coisa julgada

no processo civilbrasileiro. Material da 3J aula da disciplina Recursos e Meios de Impugnação, ministrada no
curso de pós-graduação lotu sensu televirtual em Direito Processual Civil - UNIDERP/IBPD/REDE LFG.

RODRIGUES, Marcelo Abelha. Manual de direito processual civil. 4? ed. reform., atual, e ampl. São Paulo:
üj Editora Revista dos Tribunais, 2008.
o

'5.
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pode o juiz conceder x + y se o pedido é apenas de x, ou
seja, o autor não pode ser beneficiado na sentença pela
reparação de um dano ao seu automóvel e de um dano
sofrido pessoalmente no mesmo acidente se apenas, deduziu
em juízo uma indenização pelo dano ao seu automóvel.*
Quer-se dizer com isso que o limite da sentença é o
pedido, ou seja, uma sentença não pode sér nem inferior
ao pedido (infra petita), nem superior ao pedido (ultra

^ petita), nem tampouco dizer coisa- diversa do que foi
pedido (extra petita) ."

Da mesma forma entende a jurisprudência pátria, em

especial esse Superior Tribunal de Justiça: % * » _

"CIVIL E PROCESSUAL ' CIVIL. • ,RÊCURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL: CLÍNICA MÉDICA. SÓCIOS. JULGAMENTO

7 i ' EXTRA PETITA. CAUSA DE PEDIR. ALTERAÇÃO.. PRINCÍPIO DÃ
ADSTRIÇÃO OU. DA CONGRUÊNCIA. NEXO.DE CAUSALIDADE. EXCLUSÃO.
RECURSOS ESPECIAIS PROVIDO^. ...
1. Segundo o princípio da adstrição ou da congryiâpcia, deve

1 haver necessária correlação entre o pedido/causa de pe'*»^ e
>rA o provimento judicial (artigos 128 é 460 do Código de

• Processo Civil), sob pena de mil idade por julgamento citra,
extra ou ultra petita. .r • •
2. Ó provimento judicial está adstrito, não somente ao
pedido formulado pela parte na inicial, mas também à causa

1 - de pedir, que, segundo a teoria da substanciação, ariotadã
pela nossa legislação-processual, é delimitada pelos fatos

•* narrados na petição inicial. *

3: Incide em vicio de nulidade por julgamento extra petita a
. decisão que julga procedente o pedido com base **»» fato
diverso daquele narrado pelo autor na inicial como

. . fundamento do seu pedido. . \
• 4. Se a causa de pedir veio fundada no sofrimento dos

autores em função da morte do paciente, imputada aos maus
' - tratos sofridos durante a internação,, era defeso ao Tribunal

V -de origem condenar os réus com base nas más condições -de
i ' •' atendimento da clínica, não relacionadas com o óbito.

• .'5. Excluído pelo acórdão •recorrido, com base 'na prova dos
autos, q nexo causai entre o resultado morte & õ tratamento
recebido pelo paciente, ao consignar . que se' tratava de
.paciente em estado terminal, a improcedência da ação é
solução que se impõe.

'. . . 6. Recursos especiais providos. "6 ()

1 Importante ressaltar que, em debate idêntico ao ora

<£ travado, restou decidido liminarmente por essa Corte Superior, por

§ meio da Reclamação n» 12.062-GO,' a, plausibilidade do direito,
§ invocado e o fundado receio; de dano de difícil reparação, resultando
§ na imediata suspensão do processo originário. Vejamos trecho da
o -aludida decisão,' pela qual restou averiguada a total teratologia da
to , decisão alvo da reclamação:

o • ...

S yNo caso em análise, apesar do acórdão. atacado não se .
2 enquadrar nas hipóteses previstas no .art. Io, caput, da

3 " . •••' ' • - 7
c

£ ' 6REsp 1169755/RJ, Rei. Min. VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA
B TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 26/05/2010.
o

" • ' - 10
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Resolução n° 12/2009, a reclamação deve ser admitida,
pois representa decisão teratológica. Com efeito, ^i-ü,
considerando-se as peculiaridades do caso, a teratologia jfâfcGfcf&S.
se concretiza no fato de o ora reclamante além de ter,:h
sido condenado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco miL^z. j,
•eais) a título de danos morais em favor da *ora^' "' t-reais)
interessada (quase 300 vezes o valor do desconto

• indevido), teve acrescida à condenação R$ 10.000,00 (dez\
mil reais) à titulo de 'danos sociais' não requeridos em
favor do Conselho da Comunidade de Minaçu - GO, terceiro
estranho à lide. A referida condenação em danos sociais,
data venia, não parece encontrar respaldo nos artigos
186, 187, 404, parágrafo único e 927 do Código Civil, ao
contrário do que assentado pelo v. aresto atacado. Desse
modo, evidencia-se a piausibilidade do direito invocado
e o fundado receio de dano de difícil reparação, que
motiva o deferimento da liminar requerida para
determinar a suspensão do processo originário, até o
julgamento final da presente reclamação." (g.n)

Assim, é indispensável a cessação dos efeitos do

acórdão reclamado, ao menos quanto aos danos sociais, tanto em face

da insegurança esmerada aos litigantes, quanto ao perigo decorrente

de tal permissividade, tudo conforme jurisprudência consolidada

dessa Corte Superior.

IV. B - AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -

VIOLAÇÃO AOS LIMITES SUBJETIVOS DA DEMANDA - NULIDADE ABSOLUTA •-

ARTIGO 472 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Sob outro enfoque, também é inegável que a decisão ora

reclamada ultrapassou os limites subjetivos da lide, uma vez que

proferiu decisão que atinge terceiro alheio à demanda. Essa imposição

viola frontalmente o artigo 472 do Código de Processo Civil e

representa mais um ponto de frontal divergência com a jurisprudência

dessa Corte Superior de Justiça, o que reforça a completa teratologia
da decisão atacada.

Dispõe o artigo 472 do Código de Ritos:

"Art. 472 - A sentença faz coisa julgada às partes entre
as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando
terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se
houverem sido citados no processo, em litisconsórcio

£ . necessário, todos os interessados, -a sentença produz
coisa julgada em relação a terceiros."

Neste espeque, é inviável a condenação do ora reclamante

l ao pagamento de indenização a titulo de danos sociais em favor de
terceiro .não presente na relação processual pré-estabelecida. A
aplicação do dispositivo transcrito acima pelo Superior Tribunal de

Wt
-,-,;.
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.Justiça-é uníssona a partir\do reconhecimento *dos limites subjetivos"
da demanda, impondo a nulidade (integral ou,parcial)' da decisão que",
os extrapolar. Veja-se: . .

"PROCESSUAL 'CIVIL: ADMINISTRATIVO. ISONOMIÀ DE
. VENCIMENTOS. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO. DECISÃO JUDÍCIAL.

LIMITES DA COISA JULGADA. SÚMULA 339/STF.
1.' O.Tribunal de origem concluiu que não cabe. cogitar-se
de isonomià salarial entre empregados que, executam o

^ mesmo 'labor quando motivos alheios ao empregador foram
causas, das diferenciações, tal como a situação pessoal do
paradigma, em conseqüência de ação judicial- anterior. As

'.">•' decisões judiciais somente aproveitam às partes 'em favor
.. das quais são' dadas,^ não 'podendo ser estendidas ' em

• benefício de terceiros estranhos à lide. :
2. Nos termos do art.^ 472 do CPC, a sentença somente faz

'* coisa julgada entre as partes qué tenham figurado na
relação, processual a ela, subjacente, não beneficiando nem
prejudicando terceiros* E o que se convencionou nh^mar de /L
eficácia subjetiva da coisa julgada. Precedentes. . >•
3. Não cabe ao Judiciário, sob o fundamento dé isonomià,
aumentar 'vencimentos ou estender benefícios v
remuneratóriòs' a servidor^ público, por tratar-se de ..
incumbência reservada ao legislador. Incidência da Súmula
339/STF*

4. Agravo regimental não provido."7 • .v '

\ Deflui-se, portanto, que. a conclusão adotada por esta

Corte, nos termos' doâ citados dispositivos infracoristituciortais e na

consolidada jurisprudência, torna insubsistente a decisão proferida

pelo Juízo reclamado, razão pela qual merede esta ser reformada.

,' IV.C - LEGITIMIDADE PARA IMPUTAR A CONDENAÇÃO EM DANOS SOCIAIS - NATUREZA

CONDENATÓRIA QUE ENVOLVE A COLETIVIDADE - INFLUÊNCIA DO DIREITO DIFUSO DOS

CONSUMIDORES - MATÉRIA A SER TRATADA POR VIA PRÓPRIA -MINISTÉRIO PÚBLICO

COMO LEGITIMADO PARA A ADEQUADA AÇÃO CIVIL PUBLICA NA DEFESA DE DIREITOS

SOCIAIS - ARTIGOS Io E k° DA LEI N° 7.347/85.

. • • • • j

Finalmente; caso ultrapassados os argumentos

anteriores, vale ressaltar a impossibilidade da condenação, em

$3 demanda individual, para' o pagamento de danos sociais, por se tratar
\rn

o de imposição de claríssima repercussão social e , em favor. da

coletividade, conforme destacado,♦inclusive, pela Turma Recursal:

o

E-
.<»

xj • que causam lesões aos consumidores e, consequentemente à
"õ v sociedade e que Ndevem ser afastadas nos termos do artigo
2 404, parágrafo único do Código Civil, artigos 81, 82 e 83
£. do Código de Defesa do Consumidor. E, mesmo não havendo
g • pedido inicial, cabe ao juiz, utilizando-se' do seu poder
c •'"''''•>'

<2 _ ^ . •
*->

JV
iU

O

.••.•' - _• • • , \
nÇonsubstanciamr>se em dano social as práticas reiteradas

7AgRg no AREsp 177448/CE; Min. GASTRO MEIRA;T2 -SEGUNDATURMA; DJe.27/09/20*12.

• " . • • • • ; ,- • "'
'• • • ' ••.•-..'.-''. •••-•• 12
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geral de cautela, fazer valer de todo o aparato jurídico
para manter a autoridade do ordenamento jurídico
aspecto da eficácia das normas do Direito Social,
ficando alheio à realidade que o cerca, sendo assim,
imposição não pode ser considerada extra petita, uma
que o arbitramento do dano social visa inibir a repeti
do ilícito e mitigar o lucro obtido pelo réu com a atitude

. de agressão aos consumidores, enfim à sociedade em geral.*
7 - A quantia fixada a título de condenação por dano
social se mostra razoável e proporcional à gravidade do
ilícito praticado, levando-se em conta a prática reiterada
do Banco recorrente em prejuízo aos consumidores." (g.n)

Com efeito, a aludida condenação viola diversos artigos

do Código de Processo Civil, já abordados em tópicos anteriores, mas

não se pode olvidar que também ofende o artigo Io da Lei n° 7.347/85:
V

"Art. 1° Regem-se pelas disposições desta Lei, sem
prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade
por danos morais e patrimoniais causados:
(...)
II - ao consumidor;

(...)

. IV - a qualquer outro interesse difuso ou< coletivo. "

"Art. 5° Têm legitimidade para propor a ação principal e a
ação cautelar: .

I - o Ministério Público;
II - a Defensoria Pública;

III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios;
IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de
economia mista;

V - a associação que, concomitantemente:
a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ' ano' nos termos
da lei civil;

b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a
proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem

r econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio artístico,
estético, histórico, turístico e paisagístico."

Ora, o meio processual adequado para a defesa dos

interesses da coletividade é a ação civil pública, regulada nos

m termos da Lei n° 7.347/85, representando esse o instrumento próprio

S para se discutir os interesses coletivos e difusos.
có
rH

m

^ Assim, ainda que tivesse havido pedido expresso do
o

g. autor original para o arbitramento de "indenização social", esse
o -

E pleito não poderia ser deferido, uma vez que a tutela desse interesse

•S só pode ser efetuada por meio de ação civil pública, o que escapa,

g ainda, da apreciação do limitado campo dos Juizados Especiais.

Observa-se que a Constituição Federal confere relevo ao

Ministério Público como instituição permanente, essencial à função

13
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'.'••• > • . ' * . • " .

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica,

do regime democrático e doâ interesses sociais e individuais

indisponíveis, conforme preceito abaixo: •. «
\ •••"- ••:••'"•• • v" /• • ;.. '
• .- »'Art. 127. O.Ministério Público é instituição permanente,

essencial à. função jurisdicional do Estado, incumbindo-
lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e

, " 'dos interesses sociais e-individuais indisponíveis."
" . i ' ,'••.'"'•*

Por„ isso mesmo, detém o Ministério Público capacidade

postulatoria não só para a abertura do inquérito civil, da ação penal

•pública e dá ação civil pública para-a proteção do patrimônio público
e social, do meio ambiente, mas também de outros interesses difusos e

coletivos, in vèrbis: •

"Art. 129. Sãò funções institucionais do Ministério Público:1- '

, ' ' '<•-•).•" ' .
^ " . III - promover o .inquérito civil_é a ação civil pública,:

pára a proteção do patrimônio público e social, do meio
"? (•'. •. . ambiente e de -outros interesses difusos e coletivos;"

No .presente caso, a. condenação-que ora se impugna, qual

seja> os danos sociais arbitrados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais),

• • de ofício,; pelo Juizado Especial,, decorreu da suposta má pres,tação de

serviços, acobertados pela natureza de consumo - direito fundamental

do indivíduo- - e utilizados por uma coletividade indefinida, gerando

a expectativa de reparação nos termos garantidos pela Constituição

(artigo 170, V, CF/88)8.

Quer se afirme interesses'coletivos' quer particulares -

/interesses homogêneos - 'stricto sensu, ambos estão cingidds a uma"

mesma base jurídica, sendo coletivos, explicitamente dizendo, porque

.são relativos a grupos, categorias ou classes, de pessoas, que

conquanto digam respeito às pessoas isoladamente, hão se classificam

como direitos individuais para o' fim de ser vedada a sua- defesa em
T. 'w ' " •-..:".- \, •-.••• •• • "
S a.Çao civil pública, porque sua" concepção finalística destina-se à

*"* proteção desses grupos, categorias ou classe de pessoas. ; -
o
fM

2 .Os chamados "danos sociais", quando definidos domo forma

° de compensação condenatória, ainda que.ilegais, tais como no presente

ro caso, podem - e devem - ser impugnados por via de ação ciyil pública,

8 'a requerimento do Órgão do Ministério Público, pois .ainda que .sejam
•»-' •,.."'• • • .... •,

2
CL . ; : ..

S a / '
c Art-17°- Aordem econômica, fundada navalorização dotrabalho humano e na livre iniciativa, tem porfim
g assegurar atodos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios.
El V - defesa do consumidor: .".•.'..>"'.
o . • - , .•'•''".'..,-'
;&- •••.'••• ... .....
o> . • • • * 14
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Vò 0__.fi,
interesses homogêneos de origem comum, são subespéciesvde_jjvteresses

coletivos, tutelados pelo Estado por esse meio processual como dispõe

o artigo 129, inciso III, da Constituição Federal.

Cuidando-se de tema ligado ao direito consumerista,

amparado e protegido na Carta 'Magna de 1988 como dever do Estado e

obrigação de todos, está o Ministério Público investido da capacidade

postulatoria que foge da legitimação garantida nos Juizados Especiais,

quando o bem que se busca resguardar se insere na órbita dos

interesses coletivos, em segmento de extrema delicadeza e de conteúdo

social tal que, acima de tudo, recomenda-se o abrigo estatal.

Dispõe o art. 3o da Lei 9.099/95 que compete ao Juizado

Especial "promover o julgamento e a conciliação em processos que

envolvam causas eiveis de menor complexidade", as quais foram

compreendidas no rol do inciso I do mesmo dispositivo', fazendo a

referida norma legal restrição à natureza das demandas sujeitas ao

crivo dos Juizes de Direito especializados.

Por igual medida, merece tratamento diferenciado a

questão da defesa dos .direitos individuais homogêneos que receberam •

pelo ordenamento juridico brasileiro significância além da pautada

pelas jurisdições comuns, obtendo soluções específicas para a tutela

dos direitos transindividuais, tendo como legitimado para a tutela

dos bens jurídicos sociais o Ministério Público, bem como as demais

^ entidades enumeradas no artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor,
que haverão de tomar providências que entendam cabíveis.

. Nesse cenário, a Ação Civil Pública (Lei n° 7.347/85) e

a Ação Popular (Lei n° 4.717/65) surgiram com esse exato propósito e

^ contam com procedimentos especiais previstos nas respectivas leis de

m regência. Procedimentos estes que, em muitos casos, "são incompatíveis

g com os critérios que orientam os Juizados Especiais, conforme
fM

o expostos no artigo .2° da Lei n° 9.099/959.
rv
o • .

o> Ressaltam-se,- ainda, as inúmeras diferenças quanto à

<g legitimidade para oferecer cada uma dessas ações com a finalidade de
u

2 garantir a proteção e a reparação de danos coletivos sendo, no caso

9 Art. 25 O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia
iD processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação.

> <
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das ações populares, o requisito da cidadania do proponente (art! Io,

Lei n° 7.347/85) e, rio caso das Ações Civis. Públicas, da legitimidade

em rol taxativo,, o que se destaca o Ministério Público, excluídas as

pessoas físicas (art.'5o, Lei n° 4.717/65).

, A Lei 9.099/95,' por sua vez, restringe o rol daqueies

que podem propcfr ações nesse- âmbito (art. 8°)10. Assim, tem-se que as

ações que visam defender os interesses coletivos são incompatíveis

com o Juizado Especial. Ainda, por sua complexidade ultrapassam a

competência concedida aos Juizados de Pequenas Causas, não podendo

estes adentrar em competência conferida a órgão diverso para a defesa

de danos à coletividade.-

Desta feita, não cabe ao magistrado do Juizado Especial

tratar do assunto, uma vez que significaria ultrapassar sua alçada,

mormente quando usurpada a competência constitucional garantida ao

Ministério Público. ..

V - DA NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR: SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA v

. DECISÃO RECLAMADA E POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO PARA OUTRAS DEMANDAS -

ART. 188, II, DO RISTJ E ART. 2o DA RESOLUÇÃO N° 12/2009 DO STJ.

1 Conforme autorizado pelo artigo 188, inciso II, do

Regimento Interno do Superior Tribunal- de Justiça, assim como pelo

, próprio poder geral de cautela positivado no artigo 798 do Código de

Processo Civil, cabe ao relator da presente reclamação determinar,

para evitar dano irreparável, a suspensão do ato impugnado.

. .Para .tanto, necessária a demonstração de fumus boni

> júris e periculum in mora ou, ainda, da" plausibilidade do direito

o, invocado e do fundado receio de •dano de difícil reparação. ,0

o primeiro dos requisitos se manifesta pela razoável probabilidade da
00

presente reclamação- vir a ser julgada procedente, enquanto o segundo
,o

^Cl se revela dos prejuízos suportados pelo reclamante enquanto esta
i-i ••---'''

í^ ação não é definitivamente julgada.

E '°' ' • ' ' •..- ' ' /
-g , Assim, como é cabível Reclamação Constitucional contra

8 ' decisão de Turma Recursal de Juizado Especial- (art. Io .da Resolução

o. STJ n. ° 12/2009) e a decisão é visivelmente contrária ao consolidado
S — : " ' _: ' '•'
c

<u

10 Art. 82 Não poderão ser partes, noprocesso instituído por estalei,o incapaz, o preso, aspessoas jurídicas de
£ direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

-'.{'. \ •• . '

- ••,-.'.. • • 16
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posicionamento do Superior Tribunal de Justi$a~ ^xéxffV de ser

patentemente teratológica, nos termos do julgamen^cT^^iminar da

Reclamação n° 12.062-GO, é possível prever que a reclamação será

julgada procedente, pela qual se revela o fumus boni júris.

As conseqüências do ato combatido são capazes de

ensejar à instituição financeira danos de difícil reparação, eis que

o reclamante sofre condenação de valores absolutamente inexigíveis,

muitas vezes superiores à própria condenação principal, pelo qual se

demonstraria a necessidade de revisão da injusta decisão.

.Com efeito, a execução de montante significativo, pode

vir a causar prejuízo financeiro irreparável, devido ao fato de que

após a liberação de valores a sua devolução é sempre remota.

Assim, presentes os requisitos autorizadores à

concessão de medida liminar, deve este Exmo. Relator determinar a

suspensão do ato impugnado, assim como o próprio curso da demanda

originária, até o julgamento definitivo da presente reclamação.

Em continuidade, verificado o entendimento da Corte

reclamada sobre a matéria, o qual visivelmente destoa da exegese

empregada pelo STJ, a decisão liminar ora pleiteada deverá ser

estendida para todas as outras demandas similares, na medida em que,

até que julgada esta Reclamação, outras decisões poderão vir a ser

exaradas, em recalcitrante desrespeito à garantia da autoridade do

entendimento firmado por esta Corte, na' qualidade de guardiã da

legislação federal.

A possibilidade de deferimento de tal requerimento está

expressamente prevista no inciso I do art. 2o da já citada Resolução

12/2009 do-STJ:

!

, "Art. 2o. Admitida a reclamação, o relator:
I - poderá, de ofício ou a requerimento da parte,

• presentes a piausibilidade do direito invocado e o
'. fundado receio de dano de difícil reparação, deferir
[ medida liminar para suspender a tramitação dos processos
í nos quais tenha sido estabelecida a mesma controvérsia,

oficiando aos presidentes dos tribunais de justiça e aos
corregedores-gerais de justiça de cada estado membro e

! do Distrito Federal e Territórios, a fim de que
comuniquem às turmas recursais a suspensão; (...)"

\ Nestes termos requer-se. a suspensão de todos os processos

em tramite no país em que tenha sido estabelecida a mesma controvérsia

i i
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exposta nesta minuta (dano social), para evitar a proliferação de

reclamações idênticas neste colendo STJ, bem como. a perpetuação dos
entendimentos, díspares emanados pelas Turmas»Recursais que ilegalmente,
oneram as instituições financeiras nesse sentido.'

VI - DO REQUERIMENTO.

«Pelo exposto, o reclamante, postulando pelo recebimento ">

desta Reclamação Constitucional pelo permissivo, do artigo 105,

inciso I, alínea wf", da Constituição Federal de 1988, vem requerer:

• 1. Seja " liminarmente determinada a suspensão ,dos

efeitos do ato impugnado e das demais kdemandas ém que tenha se

estabelecido a mesma controvérsia, qual 'seja, a imposição de

condenação '.ém danos sociais, notificando-se as autoridades •"

reclamadas para que se abstenha de dar continuidade à demanda, bem '

como os Presidentes e Corregedores-Gerais de Justiça de todos os

Tribunais de Justiça/ para que divulguem e garantam,a aplicabilidade

da decisão liminar; .r. < , -

2. Sejam -as .autoridades reclamadas intimadas para

prestar as informações que •entenderem pertinentes a elucidar os

fatos aqui articulados;

< . "

3. A intimação do "Ministério. Público para que se

manifeste no feito; , > . -.

'4. Seja .julgada procedente a presente RecPamação

Constitucional para garantir a autoridade do entendimento firmado,

pelo Superior Tribunal de Justiça através da aplicação do atual

entendimento jurisprudencial, o qual reconhece'a impossibilidade de

se/extrapolar os limites objetivos e subjetivos da lide, considerando

teratológica a decisão que impõe danos sociais nesses termos.

2 Por oportuno, requer que todas as íntimações alusivas

g ao presente feito sejam dirigidas exclusivamente ao advogado WILSON

g SALES BELCHIOR, inscrito na OAB-GO n° 31.084-A, com escritório

<u profissional localizado rio"' Setor de Autarquias Sul - SAUS, Quadra
to

| 05, Bloco li, Sala 202, Ed. OK Office Tower, CEP 70.070-050,
U ..•• . í

| Brasília/DF, telefone (61) 3039-5157, sob pena de nulidade.

S ••'••'• . ,••->•
<§ Termos',em que espera deferimento.
4-1

«í ...... " /
u-l '

o -

•a ^ - . •• • •
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Brasilia/DF, 7 de outubro de 2013.

WILSON SALES BELCHIOR LEONARDO CAPISTRANO

OAB/GO 31.084-A OAB/CE 19.407
OAB/DF 29.510

RAFAEL NOGUEIRA

OAB/CE 20.374
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