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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO
DE  CONSÓRCIO.  INDEFERIMENTO  DA  CESSÃO  DE
TITULARIDADE  DE  CARTA  DA  CRÉDITO.
NECESSIDADE  ANUÊNCIA  PRÉVIA  DA
ADMINISTRADORA.  EXEGESE  DO ART.  13  DA LEI  Nº
11.795/2008. INEXISTÊNCIA  DE  INDÍCIOS  DE
IRREGULARIDADES  NA  NEGATIVA.  PEDIDO
ALTERNATIVO.  RESSARCIMENTO  DE  VALORES.
AUSÊNCIA DE  COMPROVAÇÃO  DO  ADIMPLEMENTO
DAS PARCELAS. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO
ÔNUS  PROBATÓRIO.  APLICAÇÃO  DO  ART.  373  DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.  CONFRONTO
RECURSAL  À  PRECEDENTES  DESTA  CORTE.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM DE  PRIMEIRO  GRAU.
DESPROVIMENTO DA SÚPLICA APELATÓRIA.

-  Não  há  que  se  falar  em  nulidade  de  cláusula  contratual  de
consórcio quando o promovente não evidencia qualquer indício de
irregularidade  em  tal  sentido,  impossibilitando  até  mesmo  a
inversão do ônus probatório pleiteado.

-  “Art.  13.  Os  direitos  e  obrigações  decorrentes  do  contrato  de
participação  em  grupo  de  consórcio,  por  adesão,  poderão  ser
transferidos a terceiros, mediante prévia anuência da administradora.”
(Lei nº 11.795/2008).

- Em que pese a relação de consumo existente, seria necessária a
demonstração autoral no tocante a suposta abusividade afirmada,
de forma a evidenciar a verossimilhança das alegações,  e assim
acarretar na inversão do ônus probatório.

-  “PROCESSUAL CIVIL.  Apelação  Cível.  Ação  de  indenização  por
danos  morais  e  materiais.  Preliminar.  Cerceamento  de  defesa.
Inocorrência.  Rejeição.  “Não s e  configura  cerceamento  de  defesa  a
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hipótese em que a parte autora, após a contestação, foi intimada para
especificação das provas, contudo, manteve-se silente, o que resulta em
preclusão, mesmo que tenha havido pedido na inicial”. (STJ- AgRg no
Resp  1376551/RS)  PROCESSUAL  CIVIL.  Apelação  cível.  Ação  de
indenização por  danos morais  e  materiais.  Alegação de  aquisição de
produto.  Inversão  do  ônus  da  prova.  Impossibilidade.  Prova  mínima.
Falta de documentos que comprovem as alegações do apelante.  Ônus
probatório que incumbe ao autor.  Aplicação do art.  373,  I,  NPCPC.
Danos  morais.  Constrangimento  não  caracterizado.  Desprovimento.
Para a inversão do ônus da prova em favor do consumidor é necessária
a presença de verossimilhança das alegações e a hipossuficiência em
produzir a prova, para a concessão do benefício, caso não configurado
nos  autos.  Nos  termos  do  art.  373,  I1,  do  NCPC,  o  ônus  da  prova
incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.”  (TJPB;
APL 0011075-92.2012.815.0011;  Segunda  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.
Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos; DJPB 30/08/2016; Pág. 10) (Grifei)

-  Do  mesmo  modo,  não  restou  demonstrado,  pelo  recorrente,  o
adimplemento de qualquer parcela do consórcio, porquanto não foi
apresentado comprovante nesse sentido,  razão pela  qual  também
não  merece  prosperar  o  pleito  alternativo  de  ressarcimento  de
valores.  

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

A C O R D A a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça 
da Paraíba, à unanimidade, DESPROVER O RECURSO. 

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Jeberson Sales Cavalcante, proferida pelo
Juízo  da  3ª  Vara  Cível  da  Comarca  de  Campina  Grande que  julgou improcedentes  os  pedidos
formulados  na  “Ação  de  Obrigação  de  Fazer  c/c  Indenização  por  Danos  Morais,  Pedido
Alternativo  de  Restituição  de  Valores  com Pedido  de  Tutela  Antecipada”,  movida  em face  da
Consórcio Nacional Volkswagen – Administradora de Consórcio Ltda.

Na decisão recorrida (fls. 110/114), o Magistrado de primeiro grau concluiu que o
promovente, ora recorrente, não demonstrou as alegações afirmadas na exordial,  porquanto teria
plena ciência de que se fazia necessária a prévia e expressa anuência da administradora para a
realização da transferência de titularidade do consórcio.

Demais disso, concluiu que em razão da não finalização da cessão da cota, quem
adimpliu com as suas prestações foi seu titular, restando indevido o ressarcimento de quantias.

Ao final, condenou o promovente nos honorários sucumbenciais, estes fixados em R$
400,00  (quatrocentos  reais),  ressalvada  as  peculiaridades  decorrentes  da  Assistência  Judiciária
Gratuita deferida na origem. 

O autor opôs embargos de declaração em face da sentença, suscitando que sua renda
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mensal é no valor de R$ 1.600,00 (mil seiscentos reais), conforme demonstrado em contracheque
anexado às fls. 12, e não de R$ 800,00 (oitocentos reais) como vislumbrou o magistrado primevo.

O  juízo  de  primeiro  grau  acolheu  em  parte  os  aclaratórios,  reconhecendo  os
rendimentos declarados pelo demandante, mantendo, contudo, a improcedência da ação, entendendo
que não foram apresentados os documentos necessários para a transmissão.

Irresignado, o promovente interpôs súplica apelatória (fls. 125/129), sustentando que
já havia efetuado a adesão de um consórcio junto à empresa apelada, no qual adimplia uma parcela
no importe de R$ 459,14 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e quatorze centavos), bem como
que a transferência da carta de crédito não foi concretizada diante de atitude desidiosa da apelada,
porquanto já havia quitado com a taxa de transferência.

Por conseguinte, assevera necessitar do registro do veículo em seu nome para realizar
transações comerciais e que ainda vem efetuando o pagamento das prestações em tempo hábil, não
havendo justificativa plausível para recusa da transferência.

Contrarrazões apresentadas (fls. 132/139).

Parecer Ministerial pelo desprovimento da irresignação (fls. 111/115).

A Procuradoria de Justiça ofertou parecer opinando pelo desprovimento do recurso
(fls. 141/151).

É o relatório. 

VOTO

Considerando as alegações recursais, tenho que a súplica não merece prosperar.

No caso ora em exame, o recorrente pretende compelir  a  apelada para realizar  a
transferência da carta de crédito do consórcio de um veículo, cuja titularidade pertence ao senhor
Carlos Cícero da Silva de Sousa.

Contudo,  infere-se que o consórcio é uma modalidade de negócio composta pela
associação  de  indivíduos  a  uma  pessoa  jurídica  administradora,  onde  rateiam o  valor  do  bem
desejado, compondo uma parceria com a finalidade de adquiri-lo através de um autofinanciamento.

Fica sob a responsabilidade da administradora os riscos em relação às contemplações
na  hipótese de  insuficiência  da quantia  do grupo para  o financiamento,  restando incumbida  da
confecção do contrato onde estão previstos os direitos e deveres das partes. 

Desse  modo,  a  relação  em comento  materializa-se  por  meio  de  um contrato  de
consórcio, o qual é regido pela Lei nº 11.795/2008, que possui previsão expressa, em seu art. 13, da
necessidade  da  prévia  aprovação  da  administradora  a  fim  de  consolidação  da  transferência  a
terceiros, senão vejamos:

“Art.  13.  Os  direitos  e  obrigações  decorrentes  do  contrato  de
participação  em  grupo  de  consórcio,  por  adesão,  poderão  ser
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transferidos a terceiros, mediante prévia anuência da administradora.”
(Grifei)

Outrossim,  conforme  se  extrai  da  cláusula  27  da  avença,  fica  a  critério  da
administradora a aprovação da cessão de direitos e obrigações a terceiros, condicionada a:  “ (I)
certificação  da  capacidade  econômico  e  financeira  do  Cessionário,  compatível  com  a  sua
participação no grupo; (II) estar a sua Cota com “Situação Em Dia”; (III) ao pagamento da “Taxa
de Cessão e Transferência”; (IV) se o Cedente estiver de posse do Veículo: (a) à substituição do
Certificado de Registro de Veículo (CRV), em nome do Cessionário e com Cláusula de Alienação
Fiduciária em favor da ADMINISTRADORA; (b) ao pagamento de todas as despesas necessárias
para constituição e registro da garantia e (V) à apresentação da documentação de que trata a
cláusulas 22.”

Considerando  os  destaques  realizados,  é  de  se  concluir  que  a  cláusula  acima
transcrita não aparenta ser leonina, uma vez que está de acordo com a Lei nº 11.795/2008.

Sendo assim, não houve qualquer ilicitude na recusa da AdminIstradora, uma vez que
respaldada pelas disposições do pacto existente.

A título de melhor esclarecimento dos fatos, transcrevo passagem da sentença (fls.
110/114), prolatada pelo Juiz de primeiro grau, haja vista o ilustre magistrado ter abordado  com
percuciência o âmago da lide posta em juízo, conforme se observa abaixo:

“Demais disso, o autor tinha plena ciência de que se fazia necessária a
prévia  e  expressa  anuência  da  administradora,  de  tal  sorte  que,  não
restando demonstrado nos autos que houve aceitação ainda que tácita,
não se pode conferir eficácia à cessão de carta de crédito contemplada,
eis  que  o  próprio  autor  afirma  que  a  administradora  recusou  a
transferência.
Ora. Não se gerou na cessionária a justa expectativa de que o negócio
jurídico  se  aperfeiçoaria,  com  liberação  do  crédito,  posto  que  as
condições  para  tal  encontram-se  claramente  expostas  no  instrumento
contratual.
Neste  contexto,  entendo  que  as  escusas  invocadas  pela  suplicada  no
instrumento contratual não se figuram abusivas, estando em consonância
com  as  disposições  da  legislação  consumerista,  notadamente  a
observância aos princípios da boa-fé e da proporcionalidade dispostos
no art. 51, IV, CDC.
Com efeito,  não vejo  como firmar  um juízo  de  valor  sob  a  ótica  do
pedido principal (obrigação de fazer), tampouco vislumbro dano moral
indenizável, ante a ausência de ato ilícito (art. 186, CC).
Já no que diz respeito ao pedido alternativo de restituição dos valores
relativos (a) à aquisição da carta de crédito e (b) ao das prestações que
se venceram após aludida aquisição, melhor sorte não merece o autor.
Infere-se do “Recibo” de fls. 21 que o suplicante efetuou o pagamento
relativo ao consórcio diretamente ao seu titular, Sr. Carlos Cícero Silva
de Sousa, não podendo a administradora do consórcio ressarcir um valor
que não recebeu, incumbindo ao autor pleitear eventual ressarcimento
em face de quem recebeu as quantias em questão.” (fls. 112).
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Colaciono decisões dos Tribunais Pátrios que seguem o mesmo posicionamento:

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória. Consórcio. Transferência de
carta  contemplada.  Juízo  a  quo  que  julgou  improcedentes  os  pleitos
exordiais.  Insurgência  da  demandante.  Ilegitimidade  passiva
reconhecida na origem.  Sustentada responsabilidade do recorrido por
fazer  parte  da  cadeia  de  fornecedores,  de  acordo  com  o  código
consumerista.  Inaplicabilidade  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor.
Compra  e  venda  realizada  entre  particulares.  Partes  que  não  se
enquadram no conceito de consumidor e fornecedor positivados pelos
arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/1990. Apelado que somente intermediou o
negócio.  Compra  e  venda  de  cota  consorcial  comtemplada.
Administradora do consórcio que exige garantias complementares para
a transferência e liberação do crédito. Previsão contratual que permite
à  administradora  a  faculdade  de  exigir  garantias  que  se  mostrem
suficientes para preservar o p atrimônio do grupo. Ausência de debate
acerca  de  eventuais  abusividades  das  cláusulas  contratuais.
Inviabilidade de incursão nessa seara. Demais teses ventiladas que se
quedam prejudicadas de análise. Sentença mantida. Recurso conhecido e
desprovido.”  (TJSC; AC 0c; Joinville; Quinta Câmara de Direito Civil; Relª
Desª Rosane Portella Wolff; DJSC 04/11/2016; Pag. 218) (Grifei)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE  FAZER.  CONTRATO  DE  CONSÓRCIO.  TRANSFERÊNCIA  DE
TITULARIDADE E ENTREGA DE CARTA DE CRÉDITO. CESSÃO DE
DIREITOS. NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO SEM PARTICIPAÇÃO
OU COMUNICAÇÃO À ADMINISTRADORA. IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO  INICIAL.  1)  Como  todo  negócio  jurídico,  o  contrato  de
consórcio deve observar os requisitos gerais previstos no art.  104 do
Código  Civil:  agente  capaz;  objeto  lícito,  possível,  determinado  ou
determinável;  forma  prescrita  ou  não  defesa  em  Lei.  A  Lei  nº
11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, em seu art. 10,
§1º,  identifica  expressamente  as  partes  contratantes  nesse  tipo  de
contrato:  grupo,  consorciados  e  administradora.  2)  na  espécie,  a
requerente não logrou demonstrar que o negócio jurídico (cessão de
direitois)  entabulado  com  o  consorciado  tenha  sido  comunicada  à
administradora, não havendo que se falar em relação contratual que
justificasse  o  cumprimento  da  obrigação  de  fazer  por  parte  da
demandada, consistente na transferência de titularidade do plano de
consórcio e expedição de carta crédito em nome da demandante, após a
contemplação. 3)  apelação  desprovida. (TJAP;  APL  0044464-
34.2012.8.03.0001; Câmara Única;  Relª  Desª  Stella  Ramos; Julg.  16/09/2014;
DJEAP 25/09/2014; Pág. 32) (Grifei)

Outrossim, tornaram-se desinfluentes as alegações do apelante no sentido de possuir
renda  suficiente  para  a  adesão  da  cota  do  consórcio,  haja  vista  ter  apresentado  apenas  um
contracheque (fls. 12), no qual indica uma verba tipicamente provisória, qual seja, o “adiantamento
salário”,  no  valor  de  R$  800,00  (oitocentos  reais),  que  somado  ao  vencimento  na  mesma
importância  totalizou  o  montante  de  R$  1.600,00  (mil  e  seiscentos  reais),  declarado  pelo
demandante como sendo sua renda mensal.

Dessa forma,  em que pese a relação de consumo existente,  seria necessária a
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demonstração autoral no tocante a suposta abusividade afirmada, de forma a evidenciar a
verossimilhança das alegações, e assim acarretar na inversão do ônus probatório  . (Art. 6º São
direitos básicos do consumidor: (…) 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).

Do  mesmo  modo,  não  restou  demonstrado,  pelo  recorrente,  o  adimplemento  de
qualquer parcela do consórcio, porquanto não foi apresentado comprovante nesse sentido, razão
pela qual também não merece prosperar o pleito alternativo de ressarcimento de valores.  

Assim sendo, não há elementos a amparar os pedidos formulados pelo promovente,
operando com acerto o Magistrado de primeiro grau ao fundamentar  sua decisão com base na
ausência de demonstração de fato constitutivo do direito reclamado, segundo exigência do art. 373,
I, do Novo Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 373.  O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

A jurisprudência desta Corte perfilha-se na orientação legal mencionada, acerca da
necessidade de demonstração, pelo promovente, das alegações suscitadas:

“PROCESSUAL CIVIL. Apelação Cível. Ação de indenização por danos
morais  e  materiais.  Preliminar.  Cerceamento  de  defesa.  Inocorrência.
Rejeição. “Não se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a
parte autora, após a contestação, foi intimada para especificação das
provas, contudo, manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo
que tenha havido pedido na inicial”. (STJ- AgRg no Resp 1376551/RS)
PROCESSUAL CIVIL. Apelação cível. Ação de indenização por danos
morais e materiais. Alegação de aquisição de produto. Inversão do ônus
da  prova.  Impossibilidade.  Prova  mínima.  Falta  de  documentos  que
comprovem as alegações do apelante. Ônus probatório que incumbe ao
autor.  Aplicação  do  art.  373,  I,  NPCPC.  Danos  morais.
Constrangimento não caracterizado. Desprovimento. Para a inversão
do ônus da prova em favor do consumidor é necessária a presença de
verossimilhança  das  alegações  e  a  hipossuficiência  em  produzir  a
prova, para a concessão do benefício, caso não configurado nos autos.
Nos termos do art.  373, I1,  do NCPC, o ônus da prova incumbe ao
autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.” (TJPB; APL 0011075-
92.2012.815.0011;  Segunda  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Abraham
Lincoln da Cunha Ramos; DJPB 30/08/2016; Pág. 10) (Grifei)

“AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE CONDUTA ILÍCITA DO
MOTORISTA DA EMPRESA REQUERIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DAS
ALEGAÇÕES.  CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.  IMPROCEDÊNCIA.
APELAÇÃO  CÍVEL.  ÔNUS  PROBATÓRIO  DA  APELANTE.
ARGUMENTAÇÃO  ESCASS.  REQUISITOS  ENSEJADORES  DA
RESPONSABILIDADE  CIVIL  NÃO  PREENCHIDOS.  DEVER  DE
INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. PRESENÇA DE EXCLU- DENTE
DE  ILICITUDE.  CULPA EXCLUSIVA  DA  VÍTIMA.  SENTENÇA EM
CONSONÂNCIA  COM  JURISPRUDÊNCIA  DESTA  CORTE.
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MANUTENÇÃO.  DESPROVIMENTO.  São  requisitos  ensejadores  da
responsabilidade civil a conduta ilícita, o nexo de causalidade e o dano.
Desta feita, para que a indenização seja devida, imprescindível que todos
estes  pressupostos  sejam  demonstrados,  e  que  não  esteja  presente
nenhuma causa excludente da responsabilização civil. De acordo com o
art.  373,  I  do CPC, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do
direito alegado recai sobre o autor da demanda. Assim, considerando
que a apelante/demandante não se desincumbiu do referido ônus,  a
demanda deve ser julgada improcedente. Nos casos de responsabilidade
civil em acidente de trânsito, torna-se imprescindível a prova da culpa
do  agente  causador  do  dano  para  o  reconhecimento  do  dever  de
indenizar.” (TJPB;  APL  0004855-71.2011.815.0251;  (Terceira  Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  Benevides;  DJPB
20/10/2016; Pág. 10) (Grifei)

“REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR  CONTRATADO.  DESVIO  DE  FUNÇÃO.  AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO.  ÔNUS DO AUTOR.  ART.  333,  I,  DO CPC/1973,
CORRESPONDENTE  AO  373,  CAPUT,  DO  CPC/  2015.  NÃO
DEMONSTRAÇÃO  DO  FATO  CONSTITUTIVO  DO  SEU  DIREITO.
PROVIMENTO  DO  RECURSO  VOLUNTÁRIO  E  DA  REMESSA
NECESSÁRIA. Se a autora (agente administrativo) não logra êxito em
provar que exercia atividade de agente penitenciário, não há como se
deferir o pedido de pagamento de gratificações equiparadas. Recai sobre
a parte autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu
direito (art. 333, I, CPC, reproduzido no art. 373, caput, do CPC/2015).
Dar  provimento  a  ambos  os  recursos.”  (TJPB;  Ap-RN  0006563-
08.2015.815.2001;  Primeira  Câmara  Especializada  Cível;  Relª  Desª  Maria  de
Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti; DJPB 28/09/2016; Pág. 10)

Por  todo  o  exposto,  DESPROVEJO  O  RECURSO  APELATÓRIO,  com  a
manutenção, na íntegra, da sentença de primeiro grau. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do relator, Excelentíssimo Doutor Aluizio Bezerra Filho (Juiz convocado para
substituir o Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto), o Excelentíssimo Desembargador
Leandro  dos  Santos  e  a  Excelentíssima  Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra
Cavalcanti.

Presente à  sessão a douta representante do Ministério Público,  Dra.  Janete  Maria
Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 29 de novembro de 2016.

Aluizio Bezerra Filho
RELATOR
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