Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Renato Viana Silva contra acórdão prolatado pela Segunda Turma do Conselho Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Rio de Janeiro nos autos do Recurso Inominado 0137588-61.2011.8.19.0001.
Narra o reclamante ter a autoridade reclamada deixado de aplicar as disposições do Código de Defesa do Consumidor à lide que versa sobre “venda casada” de plano de pecúlio conjugado com seguro de acidentes pessoais, como requisito à concessão de empréstimo pessoal.
Em síntese, sustenta-se violação da ADI 2.591, na medida em que esta Suprema Corte firmou a plena aplicabilidade da Lei 8.078/1990 às relações de consumo mantidas pelas instituições financeiras.
Ademais, argumenta-se que há inúmeras decisões desta Corte 	que confirmam o dever de devolução dos valores nas hipóteses em que ficar caracterizado o enriquecimento ilícito do fornecedor de bens ou de serviços. Nesse sentido, cita o AI 615.663, o AI 629.998 e o AI 630.145, todos de minha relatoria.
Ante o exposto, pede-se a concessão de medida liminar, para suspender a tramitação do referido processo e, no mérito,  a anulação do acórdão reclamado, para que seja reconhecido o direito à repetição do indébito.
É o relatório.

Decido.
Esta reclamação constitucional não reúne condições de prosseguir.
É requisito para conhecimento da reclamação constitucional a estrita pertinência entre o que decidido pela autoridade reclamada e a decisão cuja autoridade se tem por desrespeitada. A propósito, esta Corte há muito afirma que a reclamação constitucional não pode servir de sucedâneo de recurso ou de medida judicial tendente a reformar decisões ou a obter a prestação jurisdicional sem a observância do devido processo legal.
No caso em exame, é inequívoco que a Corte reconheceu a plena aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos serviços prestados pelas instituições financeiras. Porém, da premissa não decorre automaticamente que o reclamante tenha direito ao recebimento dos valores pleiteados. É imprescindível examinar o quadro fático para subsumir seus elementos às normas jurídicas em sentido estrito.
 E, ao conhecer dos pedidos formulados pelo ora reclamante, o Juízo alinhou-se à orientação firmada na ADI 2.591, conforme comprova o seguinte trecho da sentença:

“Trata-se de relação de consumo, já que estão presentes os requisitos subjetivos (consumidor e fornecedor – artigos 2º e 3º da Lei 8.078/90 e objetivos (produto e serviço §§ 1º e 2º do artigo 3º da mesma lei). Assim, incidem as normas e princípios do Código de Defesa do Consumidor” (Doc. 04).

Ao contrário do que afirma o reclamante, sua pretensão foi afastada devido ao reconhecimento do benefício auferido (“[...] durante todo esse tempo o autor esteve coberto, em caso de sinistro sua mãe teria recebido a importância segurada” - doc. 04).
Se bem ou mal decidiram o Juízo e a Turma Recursal, não há violação da ADI 2.591.
De fato, esta reclamação está a fazer as vezes do recurso cabível para reformar o acórdão reclamado, com supressão da competência definida pelo devido processo legal.
Quanto à invocação dos precedentes destituídos de força vinculante, é bem conhecida a orientação desta Corte quanto à sua incapacidade para justificar o ajuizamento da reclamação constitucional.
Por todos, registro o seguinte precedente:

“EMENTA: RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE AUTORIDADE DE PRECEDENTE DO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARESTO FIRMADO EM JULGAMENTO DE ALCANCE SUBJETIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PARA PROPOR A RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE INDEFERE DE PLANO O SEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 
1. Agravo regimental interposto de decisão com a qual se negou seguimento à reclamação, destinada a assegurar a autoridade de precedente da Corte.
2. A reclamação não é instrumento de uniformização jurisprudencial. Tampouco serve de sucedâneo de recurso ou medida judicial cabível para fazer valer o efeito devolutivo pretendido pelo jurisdicionado.
3. Nos termos da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, são legitimados à propositura de reclamação todos aqueles que sejam prejudicados por atos contrários às decisões que possuam eficácia vinculante e geral (erga omnes). Se o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, como se dá no controle difuso e incidental de constitucionalidade, somente é legitimado ao manejo da reclamação as partes que compuseram a relação processual do aresto.
4. No caso em exame, o reclamante não fez parte da relação processual em que formado o precedente tido por violado (agravo de instrumento julgado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal). Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento” (Rcl 6.078-AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, Pleno, DJe de 29.04.2010).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 38 da Lei 8.038/1990 e art. 21, § 1º do RISTF).
Fica prejudicado o exame da medida liminar pleiteada (art. 21, IX do RISTF).
Publique-se. Int..

Brasília, 23 de setembro de 2011.
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Relator
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