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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002012-38.2015.815.0981.
ORIGEM: 2ª Vara da Comarca de Queimadas.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: CNF Administradora de Consórcios Nacional Ltda.
ADVOGADO: Jeferson Alex Salviato (OAB/SP 236.655).
APELADO: Orlando Cabral do Nascimento.
ADVOGADO: Alex Richard Souza do Nascimento (OAB/PB 18.473).

EMENTA:  APELAÇÃO.  REQUERIMENTO  DE  EFEITO  SUSPENSIVO
FORMULADO  NAS  RAZÕES  DO  RECURSO.  INOBSERVÂNCIA DO  ART.
1.012, § 3º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.  REQUERIMENTO NÃO
CONHECIDO. MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS.  CONSÓRCIO.  RECUSA  DA
ADMINISTRADORA EM ENTREGAR AO CONSORCIADO CONTEMPLADO
A  CARTA  DE  CRÉDITO.  EXIGÊNCIA  DE  PRESTAÇÃO  DE  GARANTIA
COMPLEMENTAR.  REQUISITO  COMPATÍVEL  COM  A LEI  FEDERAL N.
11.795/2008  E  COM  O  REGULAMENTO  DO  CONSÓRCIO  NO  CASO.
AUSÊNCIA DE PROVA DE PRESTAÇÃO DA GARANTIA. ÔNUS DO AUTOR.
INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA. PROVIMENTO.

1. É válida a exigência, pelo administrador do consórcio, de prestação de garantia
complementar  pelo  consorciado  contemplado  para  recebimento  do  crédito.
Inteligência do art. 14, §§ 1º e 4º, da Lei Federal n. 11.795/2008.

2. Em ação de indenização fundada em recusa ilícita do administrador do consórcio
em entregar a carta de crédito, é ônus do autor, por imposição do art. 373, I, do
CPC, a prova de que preencheu todos os requisitos exigidos pelo regulamento para,
na qualidade de consorciado contemplado, recebimento do crédito.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
n. 0002012-38.2015.815.0981, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por
Danos Materiais e Morais em que figuram como Apelante CNF Administradora de
Consórcios Nacional Ltda. e como Apelado Orlando Cabral do Nascimento.

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 dar-
lhe provimento.

VOTO.

CNF Administradora de Consórcios Nacional Ltda. interpôs  Apelação
contra a Sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Queimadas, nos
autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
em face dela ajuizada por Orlando Cabral do Nascimento, f. 132/136, que julgou
parcialmente procedente o pedido, condenando-a a entregar a carta de crédito ao
Autor, ora Apelado, referente a consórcio de veículo por ela administrado, no qual



foi ele contemplado, e ao pagamento de R$ 6.000,00, a título de indenização por
danos morais,  ao  fundamento  de que  o  argumento  apresentado para  justificar  a
recusa  na  disponibilização  do  crédito,  consistente  no  fato  de  existir  inscrição
negativa em desfavor do Apelado em cadastro restritivo de crédito, por se tratar de
negativação ocorrida após a contemplação, não afasta seu direito ao recebimento do
crédito,  deferindo,  ainda,  a  tutela  provisória  de  urgência,  para  que  a  Decisão
produza efeitos imediatos,  indeferindo, por outro lado, o pleito de devolução do
valor de R$ 20.378,04, por entender que se trata de quantia que foi paga como
complementação necessária à efetivação da contemplação.

Em  suas  Razões,  f.  141/158,  sustentou  que,  ao  exigir  do  Apelado  a
prestação de  garantia  complementar,  o  fez  autorizada pelo art.  14,  §  4º,  da  Lei
Federal  n.  11.795/2008,  sendo  necessário  tão  somente,  de  acordo  com  seu
raciocínio, que a exigência esteja previamente prevista no instrumento do negócio,
o que, no caso, foi observado nos arts. 24 e 25 do Regulamento Geral do Consórcio,
que  preceituam os  deveres  de  o  consorciado contemplado,  para  recebimento  do
crédito, apresentar o veículo em garantia, por meio de alienação fiduciária, e de
prestar, também, a referida garantia complementar.

Alegou,  ainda,  que  o  Apelado  tem  saldo  devedor  a  cumprir  e  está
inadimplente e que o documento que o Juízo, na Sentença, entendeu tratar-se de
prova do pagamento de garantia adicional consiste, na verdade, no comprovante de
pagamento  das  parcelas  iniciais  do  consórcio,  porquanto,  de  acordo  com  suas
afirmações, o Apelado ingressou posteriormente no grupo.

Defendendo  a  inexistência  de  dano  moral  indenizável  no  caso,  por
inocorrência de ato ilícito, requereu a concessão de efeito suspensivo ao seu Apelo,
invocando o art. 1.012, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil, e a reforma da
Sentença para que o pedido seja julgado improcedente.

Intimado, f. 171, o Apelado não apresentou contrarrazões, f. 172.

Desnecessária  a  intervenção do Ministério  Público no feito,  por  não se
configurarem quaisquer das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil.

É o Relatório.

O Recurso é tempestivo, f. 137, e o preparo foi recolhido, f. 159/160, pelo
que, presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele conheço.

Nos termos do art. 1.012, § 3º, do Código de Processo Civil, o pedido de
concessão de efeito suspensivo a apelação nas hipóteses em que a sentença começa
a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, previstas no § 1º do mesmo
dispositivo,  poderá  ser  formulado  por  requerimento  dirigido  ao  relator,  se  já
distribuída a apelação.

No caso, o Apelado requereu a concessão de efeito suspensivo à Apelação
nas Razões do Recurso, em desacordo com o art. 1.012, § 3º, do CPC, razão pela
qual não conheço do requerimento.

Passo ao mérito.



Trata-se  de  Ação  de  Obrigação  de  Fazer  c/c  Indenização  por  Danos
Materiais e Morais em que o Autor, ora Apelado, alegando que foi contemplado em
sorteio realizado em consórcio de veículo administrado pela Apelante e que, apesar
disso, não foi por ela disponibilizado o crédito, pediu sua condenação a entregar-lhe
a carta de crédito, à devolução de quantia por ele paga como exigência para que
recebesse o valor devido e ao pagamento de indenização por dano moral.

O Apelado aderiu ao consórcio administrado pela Apelada, de acordo com
a proposta constante às f. 75, em 26 de fevereiro de 2014, para aquisição de bem no
valor de R$ 156.309,00, com o prazo de cento e vinte meses para pagamento, e foi
contemplado em 27 de agosto do mesmo ano, f. 31.

Da adesão ao consórcio até a contemplação, pagou sete parcelas, f. 36/41, e
amortizou, por antecipação do pagamento, as parcelas de n. 105 a 120, f. 34.

O Regulamento Geral para Constituição e Funcionamento de Grupos de
Consórcios Referenciados em Bens Móveis que disciplinou a relação jurídica entre
a Apelante e o Apelado está entre os documentos que instruem a Inicial, às f. 21/30,
e seus art. 22, 24 e 25 preveem, dentre as condições para a aquisição do bem, os
deveres de o consorciado estar em dia no adimplemento das obrigações, de celebrar
contrato  de  alienação  fiduciária  referente  ao  bem  e  de  prestar  garantia
complementar, consubstanciada no aval de pessoas idôneas em título de crédito a
ser emitido pelo valor do débito remanescente à época da contemplação.

Tratam-se de exigências compatíveis com a Lei Federal n. 11.795/2008,
que dispõe sobre o Sistema de Consórcio, cujo art. 14, no que interessa à solução da
questão em análise, tem a seguinte redação:

Art. 14. No contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, devem estar
previstas, de forma clara, as garantias que serão exigidas do consorciado para utilizar
o crédito.

§ 1º As garantias iniciais em favor do grupo devem recair sobre o bem adquirido por
meio do consórcio.

§ 2º Omissis.

§ 3º Omissis.

§ 4º A administradora pode exigir garantias complementares proporcionais ao valor
das prestações vincendas.

§ 5º Omissis.

§ 6º Para os fins do disposto neste artigo, o oferecedor de garantia por meio de
alienação  fiduciária  de  imóvel  ficará  responsável  pelo  pagamento  integral  das
obrigações  pecuniárias  estabelecidas  no  contrato  de  participação  em  grupo  de
consórcio,  por adesão,  inclusive  da parte  que remanescer  após a  execução  dessa
garantia.

§ 7º A anotação da alienação fiduciária de veículo automotor ofertado em garantia ao
grupo de consórcio no certificado de registro a que se refere o Código de Trânsito
Brasileiro,  Lei  nº  9.503,  de  23  de  setembro  de  1997,  produz  efeitos  probatórios
contra terceiros, dispensado qualquer outro registro público.

Embora  o  Juízo,  na  Sentença,  tenha  entendido  que  o  único  óbice
apresentado  pela  Apelante  para  entregada  da  carta  de  crédito  foi  a  negativação



existente na SERASA em desfavor do Apelado, que, no caso, não seria fundamento
para a recusa, por se tratar de inscrição posterior à contemplação, vê-se que, desde a
Contestação,  f.  58/70,  a  questão  da  ausência  de  garantia  complementar  foi
apresentada, e os documentos de f. 34, diferentemente do que consta do Julgado,
não comprovam a prestação de garantia, mas a amortização da dívida.

Em razão do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, segundo
o qual é do autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, cabia ao
Apelado a prova do preenchimento de todos os pressupostos para o recebimento da
pretendida  carta  de  crédito,  indicativos  da  ilicitude  da  conduta  da  Apelante  em
recusar a disponibilização do crédito, ônus do qual não se desvencilhou.

Posto  isso,  não  conheço  do  requerimento  de  efeito  suspensivo  e,
conhecida  a  Apelação,  dou-lhe  provimento  para,  reformando  a  Sentença,
julgar improcedente o pedido, condenando o Apelado ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 5.000,00, obrigação
que ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º,
do Código de Processo Civil, por ser ele beneficiária da gratuidade da justiça.

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 17 de abril de 2018,
conforme  Certidão  de  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Desembargador
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, participando do julgamento, além deste
Relator, o Excelentíssimo Desembargador João Alves da Silva. Presente à sessão o
Exmo. Procurador de Justiça Dr. José Raimundo de Lima.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


