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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006162-33.2013.815.0011.
ORIGEM: 10.ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
RELATOR: Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para substituir o Des. Romero Marcelo
da Fonseca Oliveira.
APELANTE: José Adelino de Melo Neto.
ADVOGADO: Arsênio Valter de Almeida Ramalho.
APELADO: Bradesco Administradora de Consorcio Ltda.
ADVOGADO: Cristiane Belinati Garcia Lopes.

EMENTA:  APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  DEVOLUÇÃO  DAS
PARCELAS  ADIMPLIDAS  EM  CONTRATO  DE  ADESÃO  A  GRUPO  DE
CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. DEVOLUÇÃO DEVIDA
APENAS  TRINTA  DIAS  APÓS  O  ENCERRAMENTO  DO  GRUPO.
IMPOSSIBILIDADE  DE  DEVOLUÇÃO  IMEDIATA.  ENCERRAMENTO  DO
GRUPO  DE  CONSÓRCIO  APÓS  A  PROLAÇÃO  DA  SENTENÇA.
POSSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO  DO  ART.  462,  DO  CPC,  POR  ESTE
TRIBUNAL.  PRECEDENTES  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
DE  RESTITUIÇÃO  DAS  PARCELAS  PAGAS.  NEGATIVA  DA
ADMINISTRADORA  DO  CONSÓRCIO  NÃO  COMPROVADA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

“É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de
consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto
contratualmente para o encerramento do plano.  2. Recurso especial conhecido e
parcialmente provido.  (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro Luis  Felipe  Salomão,
Segunda Seção, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010)

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível n.º 0006162-33.2013.815.0011, em que figuram como Apelante José Adelino
de Melo Neto e como Apelado Bradesco Administradora de Consorcio Ltda.

ACORDAM  os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade,  acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  conhecer  da  Apelação  e
negar-lhe provimento.

VOTO.

José Adelino de Melo Neto interpôs Apelação contra a Sentença prolatada
pelo Juízo da 10.ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, nos autos da Ação
de Cobrança por ele ajuizada em face do Bradesco Administradora de Consórcios
Ltda,  f.  136/139, que julgou improcedente o pedido de restituição imediata das
parcelas pagas referente ao contrato de adesão a grupo de consórcio, ao fundamento
de  que  é  pacífica  a  jurisprudência  do  STJ  no  sentido  de  que  a  devolução  das
parcelas  pagas  por  consorciado  desistente  ou  excluído  só  é  cabível  após  o
encerramento do grupo. 



Em suas Razões, f. 141/146, alegou que durante o curso do processo ocorreu
o encerramento do grupo do consórcio ao qual havia aderido, sendo-lhe devida, no
seu entender, a restituição das parcelas adimplidas.

Pugnou pelo provimento do Recurso para que seja reformada a Sentença e
julgado procedente o pedido de restituição da importância adimplida.

Nas  Contrarrazões,  f.  150/155,  o  Apelado  requereu  o  desprovimento  do
Recurso,  ao  argumento  de  que  o  consorciado  excluído  deve  aguardar  a
contemplação da sua cota  por sorteio ou o encerramento do grupo para obter  o
direito a restituição das parcelas pagas.

A  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  Parecer,  f.  163/167,  opinando  pelo
provimento do Recurso.

É o Relatório.

Nos contratos de consórcio assegura-se a devolução dos valores pagos pelo
desistente ou mesmo inadimplente, como previsto no art. 53 do CDC, devendo  a
mencionada devolução ocorrer ao final do plano respectivo, porquanto os valores
pagos são comprometidos com a quitação dos bens sorteados,  não  cabendo
devolução imediata ou antecipada. 

Nesse  sentido,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  no  julgamento  do  Recurso
Especial nº 1.119.300/RS, julgado na sistemática do art. 543-C, do CPC, consolidou
o  entendimento  de  que  a restituição do que despendeu o consorciado, até sua
desistência, será devida tão somente após trinta dias contados  do  prazo previsto
contratualmente para o encerramento do plano1.

No  caso  dos  autos,  o  Apelante  celebrou  com  o  Apelado  o  Contrato  de
Adesão a Grupo de Consórcio nº 6338050, f. 09, com prazo de duração de setenta e
dois meses, tendo desistido do mencionado contrato após o adimplemento de vinte e
três  prestações,  pleiteando  na  presente  ação  a  restituição  imediata  do  valor
adimplido,  não  lhe  assistindo,  inicialmente,  razão,  consoante  o  entendimento
jurisprudencial acima mencionado.

Ao  contrário  do  alegado  pelo  Apelante,  o  encerramento  do  grupo  do
consórcio objeto de lide ocorreu apenas após a prolação da Sentença, motivo pelo
qual o Juízo não tinha como aplicar o art. 4622, do CPC.

Em que pese a possibilidade de aplicação do mencionado dispositivo legal

1RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS
PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O
ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida
a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de
imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do
plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010)

2 Art. 462 – Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do
direito  influir  no  julgamento  da  lide,  caberá  ao  juiz  tomá-lo  em  consideração,  de  ofício  ou  a
requerimento da parte, no momento de proferir a sentença.



por  este  Tribunal,  consoante  entendimento  do  Superior  Tribunal  de  Justiça3,  o
Apelante  embora  tenha comprovado  o  exaurimento  do  prazo  de  duração  do
Contrato de Adesão a Grupo de Consórcio por ele firmado e, consequentemente, o
encerramento do respectivo grupo, bem como o transcurso do trintídio estabelecido
pela  jurisprudência,  não  comprovou  que  a  administradora,  mesmo  depois  de
encerrado o grupo, não realizou a  devolução das parcelas pagas,  nos termos do
contrato, inexistindo nos autos documento que comprove pedido administrativo de
restituição, deixando, portanto, de preencher requisito necessário à procedência do
pedido.

Posto isso, conhecido o Recurso, nego-lhe provimento.

É voto.

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária desta Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 07 de junho de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva,
dele também participando, além deste Relator, o Exm.º Des. Frederico Martinho da
Nóbrega Coutinho. Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Vanina
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator

3“O art. 462 do CPC objetiva assegurar a economia processual e instrumentalidade do
processo, na medida em que privilegia-se, assim, o estado atual em que se encontram
as coisas, evitando-se provimento judicial de procedência quando já pereceu o direito
do autor ou de improcedência quando o direito pleiteado na inicial, delineado pela
causa petendi narrada, é reforçado por fatos supervenientes (REsp 500182/RJ, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2009, DJe
21/09/2009.

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ.
ADESÃO A PARCELAMENTO. INADIMPLEMENTO DO ACORDO. ANÁLISE DOS FATOS
SUPERVENIENTE. DEVER DO MAGISTRADO. CRÉDITO DEFINITIVAMENTE
CONSTITUÍDO.  1. O Tribunal de origem concluiu pela exigibilidade do crédito, uma vez que,
inadimplido o parcelamento, houve interesse de agir superveniente.  2. Cabe ao juiz solucionar a
demanda levando em consideração as questões supervenientes que influenciam na lide, conforme
o disposto no art. 462 do CPC.  3. Precedentes: AgRg no REsp 1270467/PR, Rel. Min. Humberto
Martins, Segunda Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 14/12/2011; EREsp 784.394/RS, Rel. Min.
Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 23/03/2011, DJe 04/04/2011; REsp 702.923/RS, Rel. Min.
Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 9.8.2005, DJ 5.9.2005, p. 472; REsp 1.189.908/RJ, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 20.5.2010, DJe 26.5.2010; REsp 1088082/RJ, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 2.3.2010, DJe 15.3.2010. 4. Com efeito, quando
do pronunciamento judicial, o parcelamento encontrava-se exaurido em definitivo, ante a
inadimplência do acordo, tornando o título executivo definitivamente constituído, líquido, certo e
exigível.  Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 109.985/SP, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 18/06/2012)


