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ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL  E RECURSO ADESIVO Nº 0000381-94.2015.815.0161 — 2ª
Vara de Cuité.
RELATOR       :  Dr. João Batista Barbosa, Juiz convocado em substituição ao Des.
Saulo Henriques de Sá e Benevides.
APELANTE      : COPAUTO – Comércio Patoense de Automotores Ltda.
ADVOGADO    : Carlos Eduardo Toscano Leite Ferreira – OAB/PB 11.772-B.
APELADA        : Débora Bezerra Cavalcante Albuquerque.
ADVOGADO    : Genivando da Costa Alves – OAB/PB 9.005.
RECORRENTE:Débora Bezerra Cavalcante Albuquerque.
ADVOGADO :Genivando da Costa Alves – OAB/PB 9.005.
RECORRIDO :COPAUTO – Comércio Patoense de Automotores Ltda.
ADVOGADO :Carlos Eduardo Toscano Leite Ferreira – OAB/PB 11.772-B.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM ENTREGA
FUTURA.  NATUREZA  JURÍDICA  DE  CONSÓRCIO.
INEXISTÊNCIA  DE  AUTORIZAÇÃO  DO  BANCO
CENTRAL.  REQUISITO  LEGAL.  NULIDADE.
RESTITUIÇÃO  DAS  PARCELAS  PAGAS.
IRRESIGNAÇÃO.  APELAÇÃO.  PRELIMINAR  DE
JULGAMENTO  ULTRA  PETITA. REJEIÇÃO.
PRINCÍPIO  CONTRATUAL  DA  AUTONOMIA  DE
VONTADE.  CONTRATO  NULO.  EFEITOS
INEXISTENTES.  RECURSO  ADESIVO.  CORREÇÃO
MONETÁRIA DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA.
CABIMENTO.  DANO  MORAL  INEXISTENTE.
DESPROVIMENTO  DA APELAÇÃO  E  PROVIMENTO
PARCIAL DO RECURSO ADESIVO.

––  “Não  cumprido  o  requisito  legal  de  autorização  pelo  Banco
Central do Brasil, o contrato deve ser considerado nulo, pois a pessoa
jurídica não tem legitimidade para atuar no mercado financeiro como
administradora de consórcios.” 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS  os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a  Terceira  Câmara  Cível  do  Colendo  Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento à Apelação e dar
provimento parcial ao Recurso Adesivo, nos termos do voto do relator. 



RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Copauto – Comérco
Patoense de Automotores Ltda contra a sentença de fls. 67/71, proferida nos autos da
Ação Declaratória  c/c  Indenização  por  danos  morais  ajuizada  por  Débora  Bezerra
Cavalcante Albuquerque, que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar
nulo  o  contrato  de  compra  e  venda de  bem móvel  com entrega  futura,  descrito  na
petição inicial, bem como para condenar o promovido a restituir à parte autora o valor
de R$ 36.770,00 (trinta e seis mil, setecentos e setenta reais), corrigida monetariamente
a partir da data do vencimento da dívida (súmula 43 do STJ) e com juros de mora de 1%
(um por cento ao mês) incidentes a partir da citação.

A Copauto Ltda  apresentou apelação às  fls.74/87,  suscitando,
em síntese, a aplicação do princípio da autonomia de vontade, a legalidade da cláusula
penal,  o  julgamento  ultra  petita pela  devolução  de  valor  superior  ao  requerido  na
exordial. Pleiteou, ainda, que o termo inicial dos juros seja a data do arbitramento e a
cláusula penal seja aplicada em 12% (doze por cento).

Contrarrazões apresentadas às fls. 90/95.

A  parte  autora  apresentou  recurso  adesivo  pleiteando  a
restituição das taxas de adesão, a incidência de juros de mora e correção monetária de
cada parcela e a condenação do promovido em danos morais (fls. 96/99).

Não  houve  interposição  de  contrarrazões  do  recurso  adesivo,
conforme certidão de fl. 100.

A Procuradoria de Justiça, no parecer de fls. 108/109v, opinou
pela rejeição da preliminar de julgamento ultra petita. No mérito, não opinou.

É o relatório.

No caso dos autos, a promovente celebrou contrato de compra e
venda de bem móvel  com entrega futura em 11/04/2011, no valor de R$ 36.770,00
(trinta e seis mil, setecentos e setenta reais), correspondente ao preço de tabela, sugerido
pelo fabricante, a ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações.

O  referido  contrato  tinha  como  objeto  um  veículo  Siena
Attractive 1.0, da marca fiat.

Após  quitar  todas  as  parcelas,  a  promovente  demonstrou
interesse na expedição de carta de crédito e não na aquisição do veículo haja vista a
existência de outras despesas que não lhe foram comunicadas.

Ocorre que o promovido alegou que haveria rescisão contratual
e, em razão disso, teria que ser paga a multa de 20% (vinte por cento) sobe o montante
das parcelas quitadas, e, sendo a restituição em até 60 (sessenta) dias, a penalidade seria
de 15% (quinze por cento) (fl.14).

Não  concordando  com  as  referidas  cláusulas  contratuais  a
promovente ajuizou a presente ação.



Pois bem.

Da Apelação

Da Preliminar de julgamento ultra petita

O apelante alegou o julgamento ultra petita por entender que o
juiz determinou a devolução de valor superior ao requerido na exordial. 

Ora, o contrato tem o valor de R$ 36.770,00 (trinta e seis mil,
setecentos e setenta reais)  dividido em 48 (quarenta e oito) prestações (fl.  12),  se a
promovente  quitou  todas  as  prestações,  significa  que  faz  jus  ao  valor  integral  do
contrato. 

Assim, ao requerer a restituição das parcelas pagas, em verdade
a promovente pleiteia a restituição do valor do contrato, haja vista que foi totalmente
quitado.  

Neste sentido, rejeito a preliminar.

Do mérito

Inexistem dúvidas de que, de fato, o contrato celebrado entre as
partes, não obstante a nomenclatura de “compra e venda de bem móvel com entrega
futura”, se trata de consórcio (fls. 12/18). 

A natureza de consórcio é evidente na medida em que o veículo
adquirido pela promovente somente estaria na sua posse após o pagamento de todas as
parcelas,  ou  seja,  em  sistema  de  autofinanciamento  que  não  foi  refutado  pelo
promovido. Ocorre que a validade desse tipo de atividade depende de autorização do
Banco Central,  como bem pontuou a magistrada  a quo.  Com efeito,  vejamos o que
dispõe a Lei nº 11.795/2008, que revogou a Lei nº 5.768/1971, no que dispunha sobre o
Sistema de Consórcios:

Art. 7o  Compete ao Banco Central do Brasil:  

I  –  conceder  autorização  para  funcionamento,  transferência  do
controle  societário  e  reorganização  da  sociedade  e  cancelar  a
autorização para funcionar das administradoras de consórcio, segundo
abrangência e condições que fixar;

II – aprovar atos administrativos ou societários das administradoras de
consórcio, segundo abrangência e condições que fixar;

(omissis)

Assim,  não  há  como  prevalecer  o  princípio  contratual  de
autonomia  de  vontade,  tampouco  há  que  se  discutir  a  incidência  e  o  percentual  da
cláusula  penal  por  rescisão  contratual  diante  de  contrato  cuja  validade  está
comprometida pelo descumprimento de norma legal expressa. Neste sentido, uma vez
que  a  natureza  da  atividade  possui  requisitos  específicos  para  sua  validade,  a



inobservância impõe o reconhecimento da nulidade contratual que,  por sua vez,  não
gera obrigações para a promovente, mas sim o seu direito de reaver as prestações pagas.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C
DEVOLUÇÃO  DE  VALORES  PAGOS  E  DANOS  MORAIS  -
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - PREVISÃO
DE  SORTEIO  E  QUITAÇÃO  PARA  ENTREGA  FUTURA  -
NATUREZA DE CONSÓRCIO - ENTIDADE NÃO AUTORIZADA
PELO  PODER  PÚBLICO  -  NULIDADE  ABSOLUTA  -
RESTITUIÇÃO  DAS  PARCELAS  PAGAS.  I  -  A nomenclatura
atribuída ao  contrato  como sendo de  "compra e  venda" não é
capaz de transmudar a natureza jurídica do negócio realmente
celebrado. Constatada a existência nos respectivos instrumentos
contratuais do emprego de terminologias inerentes ao contrato de
consórcio, devem ser respeitadas as exigências legais para este tipo
de  contrato. II  -  Estando  pactuado  que  os  veículos  adquiridos
somente  seriam  entregues  futuramente  aos  contratantes  depois  do
pagamento  de  todas  as  prestações  ou  mediante  contemplação  em
sorteio,  mostra-se  patente  a  captação  de  recursos,  mediante  a
"promessa"  de  contraprestação  futura,  o  que  requer  autorização
específica do Banco Central. III -  Sem que exista prévia e regular
autorização do órgão competente, não é dado à concessionária de
veículos, através da instituição de contrato atípico, com todas as
características  de  contrato  de  consórcio,  comercializar  veículos
alegando tratar-se de um pseudo contrato de compra e venda, que
na  realidade  é  de  consórcio,  impondo-se  o  reconhecimento  da
nulidade  do  contrato,  fazendo  jus  o  consumidor  à  restituição
integral  dos  valores  vertidos. (Apelação  Cível  nº  0211996-
86.2003.8.13.0351 (1), 18ª Câmara Cível do TJMG, Rel. João Cancio.
j. 15.09.2015, Publ. 22.09.2015 )

O apelante alegou, ainda, que o termo inicial dos juros de mora
deve ser  a  data  do  arbitramento,  a  teor  do  que  dispõe  o  art.4071 do  Código Civil.
Entretanto, o referido dispositivo não se aplica ao caso em tela uma vez que se trata de
indenização por danos morais e materiais decorrentes de responsabilidade contratual, a
qual possui uma disciplina específica, em relação ao termo inicial de juros de mora e
correção monetária, sobrepondo-se à aplicação genérica do art. 407 do CC.

Desta  feita,  não  há  que  se  falar  em reforma  da  sentença  no
tocante ao termo inicial dos juros de mora.

Assim, deve ser desprovido o recurso apelatório interposto.

Do Recurso Adesivo

1Art. 407. Ainda que se não alegue prejuízo, é obrigado o devedor aos juros da mora que se contarão
assim às dívidas em dinheiro, como às prestações de outra natureza, uma vez que lhes esteja fixado o
valor pecuniário por sentença judicial, arbitramento, ou acordo entre as partes. 



Alega a  promovente  que a  sentença  deve  ser  reformada para
determinar a devolução da taxa de adesão, a incidência de juros e correção monetária a
partir de cada parcela e a condenação do promovido ao pagamento de indenização por
danos morais.

Em relação ao pagamento de taxa de adesão, não foi informado
pela autora o valor  dessa taxa,  nem há provas de que não compôs o valor total  do
contrato, que o promovido já foi condenado a restituir. Assim, considerando que o dano
material deve ser devidamente comprovado, não há que se acolher essa pretensão da
recorrente.

No  que  concerne  ao  juros  e  correção  monetária,  entende  a
recorrente que deveriam incidir  a partir  de cada parcela,  e não como consignado na
sentença: correção monetária da data de vencimento da dívida e juros a partir da citação.

Nas  hipóteses  de  danos  materiais  decorrentes  de
responsabilidade contratual, a correção monetária incidirá a partir do efetivo prejuízo
(súmula 43 do STJ),  ou seja,  deve,  de fato,  incidir  a  partir  do vencimento de cada
parcela, como observou a recorrente. 

Contudo, os juros de mora não seguem a mesma disciplina neste
caso, considerando que não houve vencimento da obrigação em razão da nulidade do
contrato,  os  juros  devem  fluir  a  partir  da  citação  (art.405  do  CC),  mantendo-se  a
sentença neste ponto.

Em relação ao pedido de dano moral,  convém mencionar que
tanto a declaração de nulidade contratual, quanto o inadimplemento do contrato não
configuram hipóteses de dano moral in re ipsa, ou seja, quando é desnecessária a prova
da ofensa moral. 

Neste  sentido,  como  bem  consignou  a  magistrada a  quo, a
declaração de nulidade do contrato não gera, de plano, uma reparação de ordem moral,
seria necessário que a parte autora/recorrente demonstrasse alguma situação específica
lesiva à honra, a sua reputação ou causadora de transtorno além do mero aborrecimento,
o que não restou comprovado.

Assim, como bem consignou a magistrada a quo, não há provas
de que tenha havido situações que ultrapassem o mero aborrecimento no caso em tela. 

Corroborando esse entendimento:

APELAÇÃO  CIVIL  -  CONTRATO  DE  CONSÓRCIO
DISFARÇADO  DE  COMPRA  CONJUNTA  -  ELEMENTOS
FORMAIS QUE EVIDENCIAM CONTRATO DE CONSÓRCIO -
ADMINISTRADORA  NÃO  AUTORIZADA  PELO  BACEN  -
DESCUMPRIMENTO  DA  LEI  11.795/2008  -  NULIDADE  -
RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS DE FORMA IMEDIATA -
DANO  MORAL  -  NÃO  CONFIGURADO  -  RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 01. A natureza de um
contrato deve ser reconhecida pelos elementos que o compõem e pelas
características de seu conteúdo, ainda que outra seja a sua titulação.
02.  Não  cumprido  o  requisito  legal  de  autorização  pelo  Banco
Central  do Brasil,  o contrato deve ser considerado nulo,  pois a



pessoa  jurídica  não  tem  legitimidade  para  atuar  no  mercado
financeiro como administradora de consórcios. 03.  Considerado
inválido o negócio jurídico,  as  partes  devem retornar ao status
quo ante. A empresa apelada deve restituir o valor das parcelas
pagas  pela  apelante  de  forma  imediata. 04. O  mero
descumprimento do contrato não configura dano moral, devendo
aquele, para ser indenizável, gerar danos que ultrapassem o mero
aborrecimento  e  o  transtorno  ínsito  de  ver  um  contrato
descumprido, o que não ocorre na hipótese. 05. Recurso conhecido
e parcialmente provido. (Apelação nº 0829181-15.2014.8.12.0001, 5ª
Câmara Cível do TJMS, Rel. Vladimir Abreu da Silva. j. 07.11.2017) 

Ante  o  exposto,  NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO E
DOU  PROVIMENTO  PARCIAL  AO  RECURSO  ADESIVO,  apenas  para
determinar a incidência da correção monetária a partir do vencimento de cada parcela.

É como voto.

Presidiu o julgamento, o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e
Benevides (Presidente). Participaram do julgamento, ainda, o Exmo. Dr. João Batista
Barbosa (Juiz com jurisdição limitada, convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo
Henriques de Sá e Benevides) (Relator), o Exmo. Dr. Eduardo José de Carvalho Soares
(Juiz convocado para substituir a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes) e o
Exmo. Dr.  Ricardo Vital  de Almeida (Juiz  convocado para substituir  o  Exmo.  Des.
Marcos Cavalcanti de Albuquerque).

Presente ao julgamento, também, o Exmo. Dr. Rodrigo Marques
da Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa, 27 de março de 2018.

   Dr. João Batista Barbosa
Juiz convocado / RELATOR
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APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO Nº 0000381-94.2015.815.0161 — 2ª
Vara de Cuite.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Copauto – Comérco
Patoense de Automotores Ltda contra a sentença de fls. 67/71, proferida nos autos da
Ação Declaratória  c/c  Indenização  por  danos  morais  ajuizada  por  Débora  Bezerra
Cavalcante Albuquerque, que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar
nulo  o  contrato  de  compra  e  venda de  bem móvel  com entrega  futura,  descrito  na
petição inicial, bem como para condenar o promovido a restituir à parte autora o valor
de R$ 36.770,00 (trinta e seis mil, setecentos e setenta reais), corrigida monetariamente
a partir da data do vencimento da dívida (súmula 43 do STJ) e com juros de mora de 1%
(um por cento ao mês) incidentes a partir da citação.

A Copauto Ltda  apresentou apelação às  fls.74/87,  suscitando,
em síntese, a aplicação do princípio da autonomia de vontade, a legalidade da cláusula
penal,  o  julgamento  ultra  petita pela  devolução  de  valor  superior  ao  requerido  na
exordial. Pleiteou, ainda, que o termo inicial dos juros seja a data do arbitramento e a
cláusula penal seja aplicada em 12% (doze por cento).

Contrarrazões apresentadas às fls. 90/95.

A  parte  autora  apresentou  recurso  adesivo  pleiteando  a
restituição das taxas de adesão, a incidência de juros de mora e correção monetária de
cada parcela e a condenação do promovido em danos morais (fls. 96/99).

Não  houve  interposição  de  contrarrazões  do  recurso  adesivo,
conforme certidão de fl. 100.

A Procuradoria de Justiça, no parecer de fls. 108/109v, opinou
pela rejeição da preliminar de julgamento ultra petita. No mérito, não opinou.

É o relatório.

Peço dia para julgamento. 

João Pessoa, 29 de janeiro de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
                   Relator
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