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Apelante :           José Fernandes Neto
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Apelado : Consórcio Nacional Embracon Ltda.
Advogado :            Francisco David Veras Rocha 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  C/C  DANOS 
MORAIS. CONSÓRCIO.  PEDIDO  DE  MUDANÇA  DE 
GRUPO.  AUSÊNCIA  DE  PROVAS.  TAXA  DE 
ADMINISTRAÇÃO FIXADA ACIMA DE 10  % (DEZ POR 
CENTO).  POSSIBILIDADE.  RESTITUIÇÃO  DO  VALOR 
PAGO  SOMENTE  COM  O  TÉRMINO  DO  GRUPO. 
ILEGALIDADE  NÃO  DEMONSTRADA.  DANO  MORAL 
AFASTADO. DESPROVIMENTO DO APELO. 

-  Inexistindo  nos autos  provas  mínimas  de  que  houve  a 
negociação  de  mudança  de  grupo,  nem  de  que  houve  o 
deferimento pelo recorrido, não havendo como se averiguar 
a existência de nexo entre a conduta imputada ao promovido 
e o dano alegado pelo autor, a quem cabia a prova dos fatos 
constitutivos do seu direito, nos moldes do art. 333, I do CPC, 
deve ser mantida a sentença vergastada. 

- As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a 
respectiva  taxa  de  administração,  nos  termos  da  Lei  nº 
8.177/91 e da Circular nº 2.766/97 do Banco Central, só sendo 
possível a sua correção em casos de abuso, ou seja, quando 
fixadas em patamar superior a 20% (vinte por cento), o que 
não é a hipótese dos autos.
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- A restituição dos valores pagos, só deve ocorrer em até 30 
(trinta)  dias  do  encerramento  do  grupo,  conforme 
entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

- Ausente qualquer ilegalidade na conduta do apelado, não 
há que se falar, portanto, em dano moral.

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  a  Terce i ra  Câmara  Cível  do  Egrégio 
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao apelo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  José  Fernandes 
Neto contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara da Comarca da Bayeux, fls. 
112/118, que, nos autos da Ação Ordinária c/c Danos Morais ajuizada em desfavor 
do  Consórcio  Nacional  Embracon  Ltda.,  julgou  improcedente  o  pedido,  em 
decisão assim ementada:

“CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C DANOS MORAIS – CONSORCIADO 
– PEDIDO PARA MUDANÇA DE GRUPO – IMPOSSIBILIDADE – TAXA 
DE ADMINISTRAÇÃO FIXADA ACIMA DE 10 % (DEZ POR CENTO) – 
POSSIBILIDADE  –  RESTITUIÇÃO  DO  VALOR  PAGO  SOMENTE  O 
TÉRMINO  DO  GRUPO  –  ILEGALIDADE  NÃO  DEMONSTRADA  – 
DANO MORAL AFASTADO -IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

- Julga-se improcedente o pedido, uma vez que, não há prova nos autos 
de que a demandada autorizou a mudança de grupo do consorciado. Por 
outro lado, não há ilegalidade na fixação da taxa de administração em 
percentual  acima de  10% (dez  por  cento),  tão  pouco o  suplicado  deu 
causa a exclusão do autor  do grupo,  devendo os valores pagos serem 
restituídos somente após o término do grupo. Dano moral afastado.”

Em suas razões, fls. 122/130, o apelante alega que caberia ao 
juízo de piso dinamizar o ônus da prova em atenção ao disposto no artigo 6º, 
inciso VIII  do CDC e que a sentença proferida  “sequer  adentrou nos  aspectos  da  
alteração  unilateral  efetuada pelo  Apelado  à  revelia  do  Apelante,  porquanto  os  termos  
ajustados não foram os mesmos solicitados por este”, considerando que  “requereu que  
houvesse a migração de seu plano que que contemplasse um bem de menor valor, e não o  
pagamento de metade do veículo, correspondente à metade do preço”. 

Assevera  que  a  cobrança  da  taxa  de  administração  no 
percentual  de  18%  (dezoito  por  cento)  constitui  onerosidade  excessiva  ao 
consumidor.
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Pugna pelo provimento do recurso para “i) declarar rescindido  
o contrato de adesão a grupo de consórcio, por culpa exclusiva da promovida, em razão da  
alteração unilateral do contratado; ii) reduzir o percentual da taxa de administração de  
18%  (dezoito  por  cento)  para  10%  (dez  por  cento),  ante  a  abusividade  da  cláusula  
contratada  (matéria  de  ordem pública);  iii)  determinar  a  restituição  dos  valores  pagos,  
acrescido de juros e correção monetária na fora da lei, sobretudo, o excedente à taxa de  
administração declarada então abusiva”.

Sem contrarrazões, conforme certidão de fl.131v.

Cota Ministerial acostada às fls.138/141, sem manifestação de 
mérito.

É o relatório.

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

Compulsando os autos verifico que o promovente/apelante 
aderiu a um grupo de consórcio para aquisição de bem móvel, com as seguintes 
características:  300 (trezentos)  participantes,  prazo de 100 (cem) meses,  taxa de 
administração  de  18%  (dezoito  por  cento),  fundo  de  reserva  de  2%  (dois  por 
cento),  valor do veículo R$ 68.570,00 (sessenta  e oito mil,  quinhentos e setenta 
reais), referente a um veículo L 200L/1000, valor inicial de R$ 893,60 (oitocentos e 
noventa e três reais e sessenta centavos).

Alega o autor que após o pagamento da décima terceira cota, 
procurou o apelado “para fins de migrar para um Plano de Consórcio que contemplasse  
um bem móvel, leia-se automóvel, de menor valor, com parcela de pagamento de menor  
valor, compensando-se o valor das parcelas até então pagas”,  o que teria sido aceito.  
Sustenta que, posteriormente, verificou que estava pagando metade do valor do 
bem e não participando de um novo grupo como solicitado, sendo-lhe informado 
que deveria pagar as parcelas subsequentes, sob pena de rescisão contratual.

Pois bem.

Analisando  os  autos,  não  vislumbro  nos  autos  provas 
mínimas de que houve a negociação de mudança de grupo, nem de que houve o 
deferimento pelo recorrido, não havendo como se averiguar a existência de nexo 
entre a conduta imputada ao promovido e o dano alegado pelo autor,  a quem 
cabia a prova dos fatos constitutivos do seu direito, nos moldes do art. 333, I do 
CPC, devendo ser mantida a sentença vergastada. 
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Quanto  ao  ônus  da  prova,  é  de  se  ressaltar  que,  mesmo 
tratando-se  de  relação  de  consumo,  para  que  possa  ser  determinada  a  sua 
inversão,  é  necessário  que  seja  constatada  a  verossimilhança  das  alegações  do 
autor ou a sua hipossuficiência, nos termos do inc. VIII, do art.  6º do CDC, que 
dispõe in verbis:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
(omissis)
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do 
ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, 
for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 
regras ordinárias de experiências;”

Todavia,  no  caso  em  análise,  não  há  qualquer  indício  de 
prova  capaz  de  demonstrar  a  verossimilhança  das  alegações  do  apelante, 
considerando  que,  para  comprovação  dos  fatos  alegados,  juntou  apenas  os 
documentos  de  fls.  10/32  que  evidenciam  a  adesão  ao  grupo  de  consórcio,  o 
pagamento das parcelas que demonstram que até a parcela nº 10 o bem objeto era 
o valor integral do veículo “L 200 L” e a partir da 15ª parcela o bem correspondia a 
“50% L 200 L”, ou seja, metade do valor do bem, sem haver, contudo, qualquer 
outra informação acerca da migração que afirma ter solicitado e o seu deferimento.

Corroborando o entendimento, cito os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO INDENIZATÓRIA. CÓDIGO DE DEFESA 
DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO. RECURSO IMPROVIDO. 1) A inversão do ônus da prova, 
na  forma  do  artigo  6º,  VIII,  do  CDC,  depende  da  prova  da 
verossimilhança  das  alegações  autorais  e  da  hipossuficiência  do 
consumidor. 2)  a  despeito  da  divergência  jurisprudência,  adota-se 
entendimento, de acordo com o posicionamento do c. STJ, no sentido de 
que  a  inversão  do  ônus  da  prova  é  regra  de  procedimento  e  não  de 
julgamento. 3) inexistindo prova de que o serviço foi prestado de forma 
insuficiente ou inadequada não se pode acolher o pedido condenatório 
acerca dos danos morais e materiais.  4) recurso improvido. (TJES; APL 
0003444-49.2010.8.08.0048;  Quarta  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Telemaco 
Antunes de Abreu Filho; Julg. 13/05/2013; DJES 21/05/2013) (Realcei)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 
DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS. 
APLICAÇÃO  DO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO  CONSUMIDOR. 
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 
VEROSSIMILHANÇA  DAS  ALEGAÇÕES.  DANO  MORAL.  NÃO 
OCORRÊNCIA.  SENTENÇA  MANTIDA  POR  SEUS  PRÓPRIOS 
FUNDAMENTOS. I. A inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 
6º,  inciso  VIII,  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor  pressupõe  a 
existência de verossimilhança da tese autoral. II. Não demonstrados os 
elementos da responsabilidade civil - Ato ilícito, dano e nexo causal entre 
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a  ação  e  o  dano  -,  inexistente  o  dever  de  indenizar.  À  unanimidade, 
negaram  provimento  ao  apelo.  (TJRS;  AC 88321-50.2013.8.21.7000;  São 
Luiz  Gonzaga;  Décima Sétima Câmara Cível;  Relª  Desª Liege Puricelli 
Pires; Julg. 08/05/2013; DJERS 17/05/2013) (Grifei)

Por  outro  lado,  como  bem  ressaltou  o  magistrado 
sentenciante “a Administradora do Consórcio sequer tem poderes para fazer tal troca, já  
que, trata-se de grupo de consórcio fechado, onde cada consorciado responde perante o seu  
grupo, assumindo a obrigação de contribuir para o cumprimento integral dos objetivos do  
grupo”, considerando o disposto nos arts. 2º e 3º da Lei nº 11.795/08 que dispõem 
in verbis:

“Art. 2º  Consórcio é a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com  
prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por  
administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de  
forma  isonômica,  a  aquisição  de  bens  ou  serviços,  por  meio  de  
autofinanciamento. 

Art.  3º   Grupo  de  consórcio  é  uma  sociedade  não  personificada  
constituída por consorciados para os fins estabelecidos no art. 2º. 

§ 1º  O grupo de consórcio será representado por sua administradora, em caráter  
irrevogável e irretratável, ativa ou passivamente, em juízo ou fora dele, na defesa  
dos direitos e interesses coletivamente considerados e para a execução do contrato  
de participação em grupo de consórcio, por adesão. 

§ 2º  O interesse do grupo de consórcio prevalece sobre o interesse individual do  
consorciado. 

§ 3º  O grupo de consórcio é autônomo em relação aos demais e possui  
patrimônio próprio, que não se confunde com o de outro grupo, nem com  
o da própria administradora.  

Assim,  entendo  que  a  rescisão  contratual  não  se  deu  por 
culpa  do  promovido/apelado,  mas  sim  do  recorrente  que  não  cumpriu  o 
efetivamente acordado. 

Quanto  à  taxa  de  administração  não  vislumbro  qualquer 
irregularidade,  considerando  que,  segundo  o  entendimento  jurisprudencial,  as 
administradoras  de  consórcio  têm  liberdade  para  fixar  a  respectiva  taxa  de 
administração, nos termos da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 2.766/97 do Banco 
Central,  só sendo possível  a  sua correção em casos de abuso,  ou seja,  quando 
fixadas em patamar superior a 20% (vinte por cento), o que não é a hipótese dos 
autos.

Nesse sentido:
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APELAÇÃO  CÍVEL.  CONSORCIO.  DIREITO  CIVIL/OBRIGAÇÕES. 
AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de adesão a grupo de consórcio de 
bem móvel. Processual civil. Ilegitimidade ativa. Encerramento do grupo 
de consórcio.  Devolução das parcelas  no  prazo regulamentar.  Taxa de 
administração. Alteração de posicionamento. Aplicação dos paradigmas 
do STJ (RESP. Nº 1.114.606-PR e nº 1.114.604-PR). As administradoras de 
consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, 
nos termos da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 2.766/97 do Banco Central. 
Mantida a taxa de administração contratada. Fundo de reserva. Quantia 
devolvida  no  encerramento  do  grupo.  Sentença  mantida  neste  grau 
recursal.  Recursos  desprovidos.  (TJRS;  AC  0381903-86.2014.8.21.7000; 
Encantado; Décima Terceira Câmara Cível; Relª Desª Angela Terezinha de 
Oliveira Brito; Julg. 04/12/2014; DJERS 09/12/2014)

APELAÇÃO  CÍVEL.  RECURSO  ADESIVO.  DIREITO  PRIVADO  NÃO 
ESPECIFICADO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA.  CONSÓRCIO.  TAXA  DE 
ADMINISTRAÇÃO. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. 
INOCORRENTES. Quanto à taxa de administração, este relator alinha-
se à orientação do STJ, que uniformizou o entendimento de que não há 
limitação para a cobrança da taxa de administração, só sendo admitida 
sua alteração em caso de manifesto abuso. E, nesse ponto, esta câmara 
entende que a fixação de percentuais acima de 20% para administração 
do grupo consórtil  constitui abuso, sendo possível sua limitação por 
força do artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. Quanto a 
danos morais, nenhum ato ilícito foi praticado pela administradora ré a 
ponto de ensejar a reparação pretendida, como bem apreendeu o juízo a 
quo, não restando configurados danos morais.  O autor  não faz prova, 
sequer indiciária,  de que tenha sido lesado em algum atributo de sua 
personalidade,  razão  pela  qual  mantida  a  sentença  no  ponto.  Apelo 
parcialmente  provido e  recurso  adesivo  desprovido.  (TJRS;  AC 35956-
19.2013.8.21.7000;  Novo  Hamburgo;  Décima  Nona  Câmara  Cível;  Rel. 
Des. Eugênio Facchini Neto; Julg. 09/04/2013; DJERS 15/04/2013) 

No que diz respeito à restituição dos valores pagos, esta só 
deve  ocorrer  em  até  30  (trinta)  dias  do  encerramento  do  grupo,  conforme 
entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse norte:

CIVIL  E  CONSUMIDOR.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  CONSÓRCIO. 
DESISTÊNCIA.  RESTITUIÇÃO  IMEDIATA  DAS  PARCELAS  PAGAS. 
DESCABIMENTO.  PRELIMINAR  DE  NÃO  CONHECIMENTO  DO 
RECURSO E DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM BASE NO ART. 
557  DO CPC.  REJEIÇÃO.  DEVOLUÇÃO EM ATÉ 30  (TRINTA)  DIAS 
APÓS O TÉRMINO DO PLANO.  ENTENDIMENTO CONSOLIDADO 
NO STJ. RECURSO REPETITIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR 
DA DATA DO  DESEMBOLSO  DA PARCELA.  JUROS  DE  MORA A 
PARTIR  DO  FIM  DO  PRAZO  ESTIPULADO  PARA  A 
ADMINSTRADORA  PROCEDER  À  RESTITUIÇÃO.  SENTENÇA 
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PARCIALMENTE MANTIDA. 1 - Sendo possível abstrair das razões do 
recurso  de  apelação  os  fatos  e  fundamentos  pelos  quais  se  busca  a 
reforma da sentença, em observância ao art. 514, inciso II, do código de 
processo  civil,  bem  como  havendo  pedido  expresso  de  reforma  da 
sentença, não há que se falar em não conhecimento do recurso em virtude 
de  irregularidade  formal.  2.  Não  há  que  se  falar  em  negativa  de 
seguimento  de  apelação,  com  base  no  art.  557,  caput,  do  CPC,  se  a 
sentença recorrida não está em perfeita consonância com a jurisprudência 
de tribunal superior invocada e o pedido formulado nas razões recursais 
comporta provimento com fundamento justamente no mesmo precedente 
jurisprudencial (RESP 1119300/RS - Recurso repetitivo).  3 -  É cabível a 
restituição das parcelas pagas ao consorciado desistente, porém nem de 
forma  imediata,  como  pretende  o  autor,  nem  em  60  (sessenta)  dias 
depois do encerramento das atividades do grupo do consórcio, como 
restou consignado na sentença, mas em até 30 (trinta) dias após esse 
prazo,  conforme  entendimento  sedimentado  pelo  colendo  Superior 
Tribunal  de  Justiça  no  RESP 1119300/RS  -  Recurso  repetitivo.  4.  Os 
valores  devem  ser  corrigidos  monetariamente  a  partir  da  data  do 
desembolso  de  cada  uma  das  prestações  pagas  pelo  consorciado 
participante,  incidindo  juros  moratórios  após  o  término  do  prazo 
estipulado  para  a  restituição  das  parcelas  pagas  ao  consorciado, 
devidamente corrigidas. Apelação cível parcialmente provida. (TJDF; Rec 
2012.05.1.000049-9;  Ac.  813.036;  Quinta  Turma  Cível;  Rel.  Des.  Angelo 
Canducci Passareli; DJDFTE 26/08/2014; Pág. 169)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  RESTITUIÇÃO  DE  PARCELAS. 
CONTRATO  DE  ADESÃO  A  GRUPO  DE  CONSÓRCIO  DE  BEM 
MÓVEL.  DEVOLUÇÃO  DAS  PARCELAS.  Possibilidade.  As  parcelas 
pagas deverão ser devolvidas no prazo de 30 dias do encerramento do 
grupo,  nos  termos  do  paradigma  do  STJ  (RESP.  Nº1.119.300  -  RS). 
Atualização  monetária.  Incide  correção  monetária  pelo  IGPM desde  o 
desembolso de cada parcela. Juros moratórios. No que pertine aos juros 
moratórios, estes devem incidir a contar do 31º dia do encerramento do 
grupo, ou seja, depois de decorrido o prazo que a administradora possui 
para  proceder  à  restituição.  Apelo  desprovido.  (TJRS;  AC  170002-
08.2014.8.21.7000; Ijuí; Décima Terceira Câmara Cível; Relª Desª Angela 
Terezinha de Oliveira Brito; Julg. 26/06/2014; DJERS 07/07/2014) 

Ausente qualquer ilegalidade na conduta do apelado, não há 
que se falar, portanto, em dano moral.

Com  essas  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  AO 
APELO, mantendo integralmente a sentença vergastada.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  ordinária  desta  Terceira  Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, realizada no dia 13 de abril 
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de  2015, o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides.  Participaram  do 
julgamento, além da Relatora, os Exmos. Juízes Convocados João Batista Barbosa e 
Vanda Elisabeth Marinho.   Presente  ao  julgamento o Exmo. Dr.  Doriel  Veloso 
Gouveia, representante da Procuradoria de Justiça.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 14 de abril de 2015.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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