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ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001337-86.2014.815.0051
Relator    :Des. José Ricardo Porto.
Apelante :Terezinha Oliveira da Silva
Advogado :Marcos Antônio Inácio da Silva  (OAB/PB nº 4.007).
Apelado :Suzuki Motos Administradora de Consórcio LTDA
Advogado :Gilberto Badaró de Almeida Souza  (OAB/BA nº 22.772).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE
VALORES  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANO
MORAL.  DEVOLUÇÃO  DAS  PARCELAS
ADIMPLIDAS  EM  CONTRATO  DE  ADESÃO  A
GRUPO  DE  CONSÓRCIO.  DESISTÊNCIA  DO
CONSORCIADO. DEVOLUÇÃO DEVIDA APENAS
30 (TRINTA) DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO
GRUPO.  IMPOSSIBILIDADE  DE  DEVOLUÇÃO
IMEDIATA.  PRECEDENTE  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA,  NA  SISTEMÁTICA  DE
RECURSOS  REPETITIVOS.  DESPROVIMENTO
DO APELO.

-  “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.”.  (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO,  SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em
14/04/2010, DJe 27/08/2010).

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça da Paraíba, à unanimidade de votos, REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  (fls.  169/174)  interposta  por  Terezinha
Oliveira da Silva, desafiando decreto sentencial (fls. 166/167) que julgou improcedente a
“Ação  de  Restituição  de  Valor  c/c  Indenização  por  Dano  moral”  movida  em face  da
Suzuki Motos Administradora de Consórcio LTDA.
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Por meio da sentença, o Magistrado Singular reconheceu que, em caso de desistência
de contrato, a restituição das parcelas pagas só pode ocorrer até 30 (trinta) dias do encerramento do
grupo previsto no pacto.

Em suas razões, a apelante alega, em suma, que é abusiva a cláusula que obriga a
esperar o encerramento do grupo para reaver as parcelas pagas em consórcio do qual desistiu o
consumidor.  Ao final,  punga pelo provimento do recurso, a fim de que seja julgado totalmente
procedente o pleito exordial.

Contrarrazões  ofertadas  às  fls.  179/185,  através  das  quais  o  recorrido  suscitou,
preliminarmente, o não conhecimento do apelo, ante a violação ao princípio da dialeticidade.

A Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição da prefacial,  sem manifestação de
mérito (fls. 199/204).

É o relatório. 

VOTO:

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

A parte recorrida arguiu, em contrarrazões, que a apelação desrespeitou o princípio
da dialeticidade, em razão de supostamente não ter impugnado os fundamentos da sentença.

Sem  razão.  O  recurso  trouxe,  de  forma  clara  e  expressa,  os  motivos  de  sua
inconformidade, cumprindo devidamente o citado preceito.

Em  verdade,  o  apelante  combate  a  decisão  terminativa  alegando  ser  abusiva  a
cláusula que o obriga a esperar o encerramento do grupo para reaver as parcelas pagas em consórcio
do qual desistiu, na tentativa de desconstituir  o núcleo da fundamentação exposta pelo juízo de
origem.

Assim, REJEITO A PRELIMINAR.

MÉRITO

Como se sabe, nos contratos de consórcio, assegura-se a devolução dos valores pagos
pelo  desistente  ou  mesmo  inadimplente,  na  forma  prevista  no  art.  53,  §2º,  do  Código  do
Consumidor,  devendo mencionada devolução ocorrer  anulando-se os  prejuízos  que o desistente
causar ao grupo.

O referido  dispositivo  deixa  clara  a  intenção  do legislador  em ver  assegurada  a
quitação dos bens a serem sorteados entre os participantes do conglomerado.

Assim prevê a dita legislação:
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“Art.  53.  Nos  contratos  de  compra  e  venda  de  móveis  ou  imóveis
mediante  pagamento  em  prestações,  bem  como  nas  alienações
fiduciárias  em  garantia,  consideram-se  nulas  de  pleno  direito  as
cláusulas  que  estabeleçam  a  perda  total  das  prestações  pagas  em
benefício  do  credor  que,  em  razão  do  inadimplemento,  pleitear  a
resolução do contrato e a retomada do produto alienado.
 (...)

   §  2º  Nos  contratos  do  sistema  de  consórcio  de  produtos  duráveis,  a
compensação  ou  a  restituição  das  parcelas  quitadas,  na  forma  deste
artigo,  terá  descontada,  além  da  vantagem  econômica  auferida  com  a
fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo”

Trilhando  tal  raciocínio,  resta  saber  se  mencionada intenção  legislativa  suporta  a
validação da cláusula ora em debate.

Para pôr fim ao corriqueiro debate acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do Recurso Especial nº 1.119.300/RS, julgado na sistemática de recursos repetitivos,
consolidou o entendimento de que a restituição do que dispendeu o consorciado, até sua desistência,
será devida tão somente após 30 (trinta) dias contados do prazo previsto contratualmente para o
encerramento do plano. Vejamos:

RECURSO  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).

No mesmo sentido,  decidiu  recentemente  esta  Corte  de  Justiça,  ao  apreciar  caso
análogo:

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO.  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.  OPOSIÇÃO  DE  ACLARATÓRIOS  COM
EFEITOS PROCRASTINATÓRIOS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO
DA  MULTA  POR  LITIGÂNCIA  DE  MÁ  FÉ.  CABIMENTO.
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)   (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
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Processo Nº 00021119120108150331,  4ª Câmara Especializada Cível,
Relator DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA , j. em
23-11-2017) 

Por tudo o que foi exposto, REJEITO A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, NEGO
PROVIMENTO AO APELO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em razão da sucumbência recursal do apelante, majoro os honorários advocatícios de
10% (dez por cento) para 15% (quinze por centos) .

É como voto.

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

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra. Vasti Cléa Marinho
Costa Lopes, 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, 10 de abril de 2018.

Des. José Ricardo Porto
           RELATOR
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