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Acórdão

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0001476-30.2011.815.0411 – Alhandra
RELATOR : Juiz Ricardo Vital de Almeida
EMBARGANTE : João Herculano da Silva
ADVOGADO : Genilda de Araújo Borges
EMBARGADO : Banco Volkswagen S/A
ADVOGADO : Tânia Vainsencher e outros

EMBARGOS  DECLARATÓRIOS  –  OBSCURIDADE  –  1)
AFIRMAÇÃO  –  PAGAMENTO  DAS  PARCELAS  DO
CONSÓRCIO  EFETUADO  PELO  PARTICIPANTE  DE  FORMA
ANTECIPADA – VOTO CONDUTOR – EVIDENTE CLAREZA –
2) EMBASAMENTO JURISPRUDENCIAL – PRECEDENTE DO
STJ  –  MATÉRIA  IDÊNTICA  –  ADEQUAÇÃO  AO  CASO
CONCRETO  –  RESSALVA  CONTIDA  NO  ACÓRDÃO  –
SUBLEVAÇÕES  INEXISTENTES  –  OMISSÃO  –  QUESTÃO
ADUZIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – RECEBIMENTO
DO  PRÊMIO  –  FRAGILIDADE  –  AUSÊNCIA  DE
QUESTIONAMENTO  –   MATÉRIA  DECIDA  EM  PRIMEIRO
GRAU  E  INALTERADA  EM  SEDE  RECURSAL  –
PRESSUPOSTOS DO ART. 535 DO CPC NÃO ATENDIDOS –
REJEIÇÃO. 

Não há que se falar em obscuridade do acórdão, pois de forma
clara  explicitou  não  ter  o  autor  desistido  do  consórcio,  mas
apenas quitado parcelas antecipadamente. 

A utilização de jurisprudência do STJ, com amolde ao caso em
concreto,  não  enseja  obscuridade,  notadamente  diante  da
ressalva procedida pelo relator no voto condutor.

Restando evidenciada a ausência de omissão no julgado, inviável
o acolhimento do pedido, porquanto acórdão recorrido dirimiu de
forma congruente a questão posta nos autos.

Os argumentos do embargante não são suficientes a demonstrar
a  existência  de  omissão  e  de  obscuridade  no  “decisum”
objurgado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:
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ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,
por  unanimidade,  CONHECER,  PORÉM  REJEITAR  OS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de  Embargos de Declaração  (fls.  171/175) interpostos por
João Herculano da Silva em face do acórdão (fls. 163/169) que deu provimento ao
recurso de apelação interposto pelo réu/embargado,  Banco Volkswagen S/A, “para
reformar  a  decisão  apenas  no  tocante  ao  termo  “a  quo”  dos  juros  e  correção
monetária, fixando em 24 de maio de 2013”.

Na  sentença,  o  magistrado  condenou  o  réu/embargado  Banco
Volkswagen  S/A  ao pagamento  de R$ 57.158,64 (cinquenta  e  sete  mil,  cento  e
cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), acrescidos dos juros de 1% ao
mês e correção monetária pelo INPC, a partir da citação, cujo valor é relativo as
parcelas de consórcio quitado antecipadamente pelo autor/embargante.

Apoiado no art. 535, incisos II, do Código de Processo Civil, sustenta o
autor/embargante que o comando judicial combatido incorreria em obscuridade pois
“[...] se funda na prova literal de que o embargante, não desistiu do consórcio, mas
unilateralmente e fora excluído do grupo. Dizer ainda, que sua quitação não finaliza
sua participação no grupo, mas, também não tinha como se falar em ajuste que,
uma vez que, até nisso o Embargante foi correto, adimpliu até mesmo os chamados
'ajustes'.

De  toda  forma,  mesmo  para  que  a  invocação  da  lei  consumerista
fundamentasse o tempo a quo para a contagem das correções devidas quaestion é
que  o  Embargante  não  desistiu  do  consórcio,  quitou  antecipadamente,  sem
desconto algum, todo o seu encargo”, fls. 172.

Ainda ressaltou “[...]  o fundamento do v.  Acordão, ao prazo  previso
para a devolução do valor devido encontra obscuridade quando Embargante não se
enquadra  na  modalidade  de  retirada  do  grupo,  e,  pois,  a  analogia  para  o
enquadramento do cado concreto não se equipara ao posicionamento do conceito
jurisprudencial firmado, primeiro, porque o Embargante não desfalcou o seu grupo,
inversamente na contramão do entendimento, este fomentou o grupo”, fls. 172.

 
Por  fim,  asseverou  que  “[...]  antevendo  a  possibilidade  desta  C.

Câmara incorrer no erro em que o Embargado visivelmente pretendeu induzi-la, o
Embargante,  em  sua  contraminuta,  busca  demonstrar  que  a  acolhida  da  tese
adotada no decisum mas inobstante, omitiu-se quanto ao requerimento contido no
fato central do pedido, o recebimento do prêmio”, fls. 174.  

Regularmente intimado, o réu/embargado ofertou contrarrazões às fls.
179/182, requerendo a rejeição dos embargos porquanto “[...] nos termos do próprio
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acórdão,  fica  claro  que  as  jurisprudências  colacionadas  tem  como  pilar  os
entendimentos pacificados nos tribunais, anteriores a lei nº 11.975/2008”.

É o relatório.

VOTO

Antes de enfrentar o mérito recursal, é de bom alvitre esclarecer que a
Ação de Cobrança proposta pelo  autor/embargante  contra o réu/embargado visa
receber de forma antecipada o valor correspondente a parcelas quitadas relativas ao
contrato de adesão nº 1062240 (consórcio), realizado em 24/04/2008, cujo objeto
era um automóvel, marca Volkswagen-modelo space fox 1.6, com parcelas de R$
726,24 (setecentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos) e duração de 60
(sessenta) meses.

Na sentença o  magistrado julgou procedente  o pedido deduzido na
exordial e determinou o pagamento da quantia de R$ 57.158,46 (cinquenta e sete
mil cento e cinquenta e oito reais e quarenta e seis centavos), com juros de 1% (um
por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da citação.

Em  sede  recursal,  a  decisão  do  primeiro  grau  foi  parcialmente
reformada, conforme se extrai do dispositivo do acórdão:

Por  estas  razões,  em  conformidade  com  o  parecer  ministerial,
DOU  PROVIMENTO  PARCIAL  À  APELAÇÃO,  reformando  a
decisão apenas no tocante ao termo “a quo” dos juros e correção
monetária, fixando em 24 de maio de 2013, mantendo a sentença
nos demais termos.

O Julgado foi sintetizado na seguinte ementa:

AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  RESTITUIÇÃO  DE  QUOTAS.
CONSÓRCIO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO CÍVEL.
QUITAÇÃO  ANTECIPADA  PELO  CONSORCIADO.
RESTITUIÇÃO  IMEDIATA.  IMPOSSIBILIDADE.
CONTEMPLAÇÃO OU TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO
DO  GRUPO,  O  QUE  OCORRER  PRIMEIRO.  VIGÊNCIA  DAS
NORMAS  ANTERIORES  À  LEI  Nº  11.795/2008.  CONTRATO
FIRMADO EM 24 DE ABRIL DE 2008.  JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. TERMO “A QUO”. TRINTA DIAS APÓS O FIM DO
ENCERRAMENTO  DO  GRUPO.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
APELO.
-  “QUITAÇÃO  ANTECIPADA  DE  TODAS  AS  PARCELAS
AFETAS  AO CONSORCIADO.  EXIGÊNCIA DA ENTREGA DA
CARTA  DE  CRÉDITO  OU  DO  BEM  ALMEJADO.
INVIABILIDADE.  ENTREGA  CONDICIONADA  AO
ENCERRAMENTO  DO  GRUPO  OU  SORTEIO  DO
CONSORCIADO”.
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Insatisfeito apresentou embargos sob o argumento de obscuridade e
omissão.

Em  verdade,  as  insurgências  dispostas  no  relatório  supra  pelo
autor/embargante não deverão ser acolhidas, tendo em vista a decisão atacada não
apresentar eiva.

O  decisum de forma clara explicitou “que o autor  [embargante]  não
desistiu do consórcio, ele apenas quitou antecipadamente o contrato.” Fez alusão a
entendimento  consolidado  no  Superior  Tribunal  de  Justiça  de  nas  hipóteses  de
“desistência de consórcio, os valores pagos devem ser restituídos ao consorte no
prazo de 30 (trinta) dias após a data de encerramento do grupo ou das atividades
consorciais,  para  os  contratos  firmados  anteriormente  à  vigência  da  Lei  nº
11.795/2008, ou seja, àqueles celebrados até 05/02/2009, como é a hipótese dos
autos.”

Todavia,  ao  utilizar  jurisprudência  do  STJ,  o  relator  amoldou-a  ao
presente caso, consoante ressaltou: 

“mesmo não se tratando de hipótese de desistência do consórcio,
penso que idêntico posicionamento deve ser adotado no vertente
caso,  já  que o  consorciado  deseja  antecipar  o  recebimento  de
valores.” Colacionou,  inclusive,  jurisprudência de Tribunal Pátrio
que  trata  de  “QUITAÇÃO  ANTECIPADA  DE  TODAS  AS
PARCELAS AFETAS AO CONSORCIADO” (destaquei)

E  arrematou:  '“in  casu”,  tendo  sido  o  contrato  celebrado  entre  os
participantes deste litígio em 24/04/2008 (fls. 09/11) deve ser analisado conforme
entendimento jurisprudencial, ou seja, nos ditames anteriores à Lei nº 11.795/2008'.

Neste contexto,  não há obscuridade alguma a ser aclarada, pois ao
citar precedentes do STJ salientou ser possível adotar-se o mesmo posicionamento
jurisprudencial por se tratar de matéria idêntica. 

De mais disso, foi objetivo e estabeleceu como termo final para receber
a carta de crédito, o dia 24 de maio de 2013, o qual corresponde aos trinta dias após
o término do encerramento do grupo.

Com  relação  a  ausência  de  apreciação  do  pleito  relativo  ao
recebimento de prêmio é desarrazoada a insurgência. A decisão colegiada manteve
os  fundamentos  da  sentença  (que  inclusive  determinou  a  devolução  do  valor
devido), conquanto a reforma procedida cingiu-se apenas ao termo a quo dos juros e
correção monetária.

Assim,  diante  das  explicações  supra,  não  há  contradição  ou
obscuridade no edito judicial implicado, porquanto o tema recursal foi analisado sem
mácula alguma. 

                                                      Juiz Ricardo Vital de Almeida 4



Embargos de Declaração nº.  0001476-30.2011.815.0411

Ante  o  exposto,  por  não  apresentar  qualquer  eiva  na  decisão
monocrática, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Exmº.  Des.  Leandro  dos  Santos.  Participaram
ainda do julgamento, além do relator, eminente Dr. Ricardo Vital de Almeida, o Exmº.
Des. José Ricardo Porto.  Presente à sessão a Exmª. Drª.  Janete Maria Ismael da
Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador  Mário
Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 14 de abril de 2015.

Juiz Ricardo Vital de Almeida
             RELATOR

G/4
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