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Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão 
Apelação Cível nº. 0001476-30.2011.815.0411

Relatora: Vanda Elizabeth Marinho – Juíza Convocada

Apelante: Banco Volkswagen S/A – Advs.: Tânia Vainsencher e outros. 

Apelado: João Herculano da Silva -  Advª.: Genilda de Araújo Borges.

EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE 
QUOTAS.  CONSÓRCIO.  PROCEDÊNCIA  DO 
PEDIDO.  APELAÇÃO  CÍVEL.  QUITAÇÃO 
ANTECIPADA PELO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO 
IMEDIATA.  IMPOSSIBILIDADE.  CONTEMPLAÇÃO 
OU  TRINTA  DIAS  APÓS  O  ENCERRAMENTO  DO 
GRUPO,  O  QUE  OCORRER  PRIMEIRO.  VIGÊNCIA 
DAS NORMAS ANTERIORES À LEI Nº 11.795/2008. 
CONTRATO FIRMADO EM 24 DE ABRIL DE 2008. 
JUROS  E  CORREÇÃO  MONETÁRIA.  TERMO  “A 
QUO”.  TRINTA  DIAS  APÓS  O  FIM  DO 
ENCERRAMENTO  DO  GRUPO.  PROVIMENTO 
PARCIAL DO APELO.  
-  “QUITAÇÃO  ANTECIPADA  DE  TODAS  AS 
PARCELAS  AFETAS  AO  CONSORCIADO. 
EXIGÊNCIA  DA  ENTREGA  DA  CARTA  DE 
CRÉDITO  OU  DO  BEM  ALMEJADO. 
INVIABILIDADE.  ENTREGA  CONDICIONADA 
AO ENCERRAMENTO DO GRUPO OU SORTEIO 
DO CONSORCIADO”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em 
dar provimento parcial ao apelo, nos termos do voto da relatora. 

RELATÓRIO
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Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pelo  Banco 
Volkswagen S/A em face de sentença proferida (fls. 113/115) pelo Juízo de 
Direito da Comarca de Alhandra que, nos autos da ação de restituição de cotas 
de consórcio quitadas, julgou procedente o pedido deduzido na exordial,  para 
determinar o pagamento da quantia de R$ 57.158,46 (cinquenta e sete mil cento 
e cinquenta e oito reais e quarenta e seis centavos), com juros de 1% (um por 
cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da citação.

Em suas razões recursais, a empresa/insurreta alegou que a 
liquidação antecipada do consórcio não significa a contemplação com a carta de 
crédito,  pois  deveria  a  parte  ser  sorteada.  Além  do  que,  segundo  ela,  a 
devolução dos valores somente poderia ocorrer após o encerramento do grupo, 
não havendo qualquer abusividade.

Argumentou, ainda, o “pacta sunt servanda”, a ausência de 
justo motivo para revisão e, por fim, requereu o provimento do recurso.

Contrarrazões às fls. 134/137.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Douta  Procuradoria  de  Justiça 
opinou no sentido de dar provimento parcial do recurso (fls. 150/153).

É o relatório. 

V O T O

Extrai-se  dos  autos  que  o  promovente  celebrou  com  a 
empresa,  ora  recorrente,  contrato  de  adesão  nº  1062240  (consórcio),  em 
24/04/2008, tendo como objeto, um automóvel, marca Volkswagen, a gasolina, 
modelo space fox 1.6, com parcelas de R$ 726,24 (setecentos e vinte e seis reais 
e vinte e quatro centavos) e duração de 60 (sessenta) meses.

Após  quitar  várias  parcelas  e  por  não  ter  sido  sorteado, 
resolveu  adimplir,  de forma antecipada,  o contrato,  pagando o  restante  das 
parcelas, no total de R$ 33.676,55 (trinta e três mil seiscentos e setenta e seis 
reais e cinquenta e cinco centavos) e, ainda, um boleto no valor de R$ 423,05 
(quatrocentos e vinte três reais e cinco centavos).  Desta forma, pugnou pela 
devolução imediata de toda a quantia paga. 

Em outro sentido, a Empresa promovida, ao recorrer, pugnou 
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pela reforma da sentença, alegando, para tanto, que a devolução dos valores 
apenas é devido depois do encerramento do grupo que o promovente estava 
participando.

Pois bem, depreende-se que a natureza da relação jurídica 
que vincula as administradoras de consórcios aos consorciados é, via de regra, 
consumerista, uma vez que se trata de responsabilidade por vício de serviço, 
haja vista que essas pessoas jurídicas se enquadram, com precisão, na condição 
de fornecedores de produtos e serviços no mercado de consumo, exatamente 
como disciplina o artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor:

Art.  3º:  Fornecedor é toda pessoa física  ou jurídica, 
pública ou privada, nacional ou            estrangeira, bem  
como  os  entes  despersonalizados,  que  desenvolvem 
atividades  de  produção,  montagem,  criação,  
construção,  transformação,  importação,  exportação,  
distribuição  ou  comercialização  de  produtos  ou 
prestações de serviços.

§1º: Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou  
imaterial.

§2º:  Serviço  é  qualquer  atividade  fornecida  no 
mercado  de  consumo,  mediante  remuneração,  
inclusive  as  de  natureza  bancária,  financeira,  de 
crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de 
caráter trabalhista.

Sendo assim, diante das circunstâncias presentes nos autos, 
a controvérsia deve ser analisada e dirimida sob a ótica do Código de Defesa do 
Consumidor,  aplicando-se,  no  que  couber,  as  regras  das  demais  legislações 
pertinentes à matéria.

Inicialmente,  vale  ressaltar  que  o  autor  não  desistiu  do 
consórcio, ele apenas quitou antecipadamente o contrato.

É cediço que, há previsão também neste tipo de contrato a 
possibilidade de antecipação do pagamento por consorciado não contemplado. 
Todavia, o pagamento de todas ou de parte de parcelas a vencer não encerra sua 
participação no grupo, que permanece sujeito ao ajuste.

Portanto, na presente hipótese não se trata de desistência do 
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consórcio, mas sim de sua quitação antecipada.

Com  isso,  o  consorciado/autor  requereu  a  sua  carta  de 
crédito logo em seguida à quitação, que se deu em 17 de fevereiro de 2011, 
quando o término do contrato apenas se daria em 24 de abril de 2013.

O  Superior  Tribunal  de  Justiça  possui  entendimento 
consolidado no sentido de que, em caso de desistência de consórcio, os valores 
pagos devem ser restituídos ao consorte no prazo de 30 (trinta) dias após a data 
de  encerramento  do  grupo  ou  das  atividades  consorciais,  para  os  contratos 
firmados  anteriormente  à  vigência  da  Lei  nº  11.795/2008,  ou  seja,  àqueles 
celebrados até 05/02/2009, como é a hipótese dos autos.

Nesse  sentido,  colacionamos  entendimento  do  Colendo 
Superior Tribunal de Justiça, bem como de outros tribunais:

RECLAMAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO 
POR TURMA RECURSAL ESTADUAL E A JURISPRUDÊNCIA DO 
STJ.  CONSÓRCIO.  CONTRATOS ANTERIORES À  VIGÊNCIA 
DA  LEI  11.795/08.  CONSORCIADO  EXCLUÍDO.  PARCELAS 
PAGAS. DEVOLUÇÃO. CONDIÇÕES.
-  Esta  reclamação  deriva  de  recente  entendimento,  no  
âmbito dos EDcl no RE 571.572-8/BA, Rel. Min. Ellen Gracie,  
DJ de 14.09.2009, do Pleno do STF, o qual consignou que  
“enquanto não for criada a turma de uniformização para os  
juizados especiais estaduais, poderemos ter a manutenção  
de  decisões  divergentes  a  respeito  da  interpretação  da  
legislação  infraconstitucional  federal”,  tendo,  por  
conseguinte, determinado que, até a criação de órgão que  
possa  estender  e  fazer  prevalecer  a  aplicação  da  
jurisprudência do STJ aos Juizados Especiais Estaduais, “a  
lógica  do  sistema  judiciário  nacional  recomenda  se  dê  à  
reclamação  prevista  no  art.  105,  I,  f,  da  CF,  amplitude  
suficiente à solução deste impasse”.
-  Em caso  de  desistência  do  plano  de  consórcio,  a  
restituição das parcelas pagas pelo participante far-
se-á  de  forma  corrigida.  Porém,  não  ocorrerá  de  
imediato e sim em até trinta dias a contar do prazo  
previsto no contrato para o encerramento do grupo 
correspondente.
2. A  orientação  firmada  nesta  reclamação  alcança 
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tão-somente  os  contratos  anteriores  à  Lei  nº 
11.795/08,  ou  seja,  aqueles  celebrados  até 
05.02.2009.  Para  os  contratos  firmados  a  partir  de 
06.02.2009, não abrangidos nesse julgamento, caberá 
ao STJ,  oportunamente,  verificar  se o entendimento 
aqui fixado permanece hígido, ou se, diante da nova 
regulamentação  conferida  ao  sistema  de  consórcio,  
haverá  margem  para sua revisão. Reclamação 
parcialmente provida. (Rcl  3.752/GO, Rel.  Ministra NANCY 
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/05/2010, DJe  
25/08/2010.

AÇÃO  DE  RESTITUIÇÃO.  CONSÓRCIO DE  BEM  IMÓVEL. 
DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS.  A devolução das parcelas 
pagas  em  consórcio  para  aquisição  de  bem  imóvel  
deve ocorrer  somente após o término do grupo,  de 
acordo  com  orientação  sufragada  em  precedente 
paradigmático proferido pela 2ª Seção do egrégio STJ  
no REsp. 1.119.300/RS, salvo se não for contemplado 
em sorteio,  consoante  previsto  pelo  art.  22  da  Lei  
11.795/2008. JUROS  DE  MORA.  Somente  devem  ser  
computados  em  caso  de  inadimplemento  pela  
administradora no prazo previsto para a devolução, quando  
do  encerramento  do  grupo.  TAXA  DE  ADMINISTRAÇÃO. 
Validade do patamar  avençado,  na esteira  de precedente  
paradigmático  do  egrégio  STJ  -  RESP  1.114.604/PR.  
CLÁUSULA  PENAL.  A  desistência imotivada  por  parte  da 
parte autora, inexistindo culpa da ré pela situação ocorrida,  
ensejando até um desfalque no grupo consorcial, justifica a  
imposição de cláusula penal no percentual de 10% do valor  
pago como forma de fixação das perdas e danos sofridos  
pela demandada. SEGUROS. Cabimento da exigibilidade dos  
respectivos  valores.  APELO  DA  PARTE  AUTORA 
DESPROVIDO  E  RECURSO  DA  DEMANDADA  PROVIDO.  
(Apelação Cível  Nº 70057266579, Décima Sétima Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Harzheim  
Macedo, Julgado em 30/01/2014).

Assim, mesmo não se tratando de hipótese de desistência do 
consórcio, penso que idêntico posicionamento deve ser adotado no vertente caso, 
já que o consorciado deseja antecipar o recebimento de valores. Nesse sentido:
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CIVIL.  CDC.  CONSÓRCIO.  QUITAÇÃO  ANTECIPADA  DE 
TODAS  AS  PARCELAS  AFETAS  AO  CONSORCIADO. 
EXIGÊNCIA DA ENTREGA DA CARTA DE CRÉDITO OU 
DO  BEM  ALMEJADO.  INVIABILIDADE.  ENTREGA 
CONDICIONADA AO  ENCERRAMENTO  DO  GRUPO  OU 
SORTEIO DO CONSORCIADO. 1. O CONSÓRCIO, COMO É 
CONSABIDO, DESTINA-SE AO FOMENTO DA AQUISIÇÃO DE 
BENS  DURÁVEIS  A  GRUPOS  DE  INTERESSADOS  NA  SUA 
COMPRA MEDIANTE PAGAMENTOS MENSAIS, QUE, DE SUA 
PARTE, SÃO DESTINADOS A POSSIBILITAR A CRIAÇÃO DE 
FUNDOS,  QUE SERÃO ADMINISTRADOS E  GERIDOS PELA 
CORRESPONDENTE  ADMINISTRADORA  MEDIANTE  A 
REMUNERAÇÃO  PREVIAMENTE  AJUSTADA,  PARA  A 
AQUISIÇÃO  E  ENTREGA  PARCELADA  DOS  BENS 
ALMEJADOS,  DE  FORMA  QUE  AO  FINAL  DO  TEMPO 
AJUSTADO TODOS OS PARTÍCIPES SEJAM CONTEMPLADOS 
COM A  AQUISIÇÃO DO BEM ALMEJADO.  2.  A  QUITAÇÃO  
ANTECIPADA  DAS  PARCELAS  AFETAS  AO  CONSORCIADO 
NÃO O LEGITIMA A RECLAMAR A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DA  
COMPETENTE CARTA DE CRÉDITO APTA A MUNICIÁ-LO COM 
RECURSOS  PARA  ADQUIRIR  O  BEM  ALMEJADO  E  NEM  A 
COMINAÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  À  ADMINISTRADORA 
DESTINADA A COMPELI-LA A ENTREGÁ-LO DE IMEDIATO, 
DEVENDO  SUA  CONTEMPLAÇÃO  GUARDAR  OBSERVÂNCIA 
AO  QUE  FICARA  AJUSTADO  E  AO  REGRADO  PELA 
NORMATIZAÇÃO  DAS  ATIVIDADES  CONSORCIAIS, 
AGUARDANDO  O  ENCERRAMENTO  DAS  ATIVIDADES  DO 
GRUPO  OU  SUA  CONTEMPLAÇÃO  ATRAVÉS  DO  SORTEIO 
MENSAL PROMOVIDO, SOB PENA DE SER INVIABILIZADO O 
FUNCIONAMENTO DO GRUPO AO QUAL ADERIRA E SEREM 
OBSTACULIZADAS  AS  ATIVIDADES  DESENVOLVIDAS.  3.  
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. MAIORIA (TJ-DF - ACJ: 
20030110801046 DF ,  Relator:  GILBERTO  DE  OLIVEIRA, 
Data de Julgamento: 17/08/2004, Primeira Turma Recursal 
dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., Data de 
Publicação: DJU 04/02/2005 Pág. : 171)

Portanto, “in casu”, tendo sido o contrato celebrado entre os 
participantes  deste  litígio  em  24/04/2008  (fls.  09/11)  deve  ser  analisado 
conforme entendimento jurisprudencial, ou seja, nos ditames anteriores à Lei nº 
11.795/2008.

No caso do consorciado não ser contemplado, a restituição 
deve  ocorrer  até  trinta  dias  a  contar  do  prazo  previsto  no  contrato  para  o 
encerramento do grupo correspondente. Na presente hipótese, 24 de maio de 
2013.
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Inobstante,  ter  sido  ajuizada  a  presente  ação  em 28  de 
junho de 2011, até a presente data o apelado não recebeu a carta de crédito, 
quando deveria a empresa tê-lo feito em 24 de maio de 2013. Assim, os juros e 
correção monetária devem incidir a partir desta data (24/05/2013).

Por  estas  razões,  em  conformidade  com  o  parecer 
ministerial, DOU PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO, reformando a decisão 
apenas no tocante ao termo “a quo” dos juros e correção monetária, fixando em 
24 de maio de 2013, mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do 
julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Vanda 
Elizabeth  Marinho  (Juíza  convocada  para  substituir  o  Des.  Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque), José Ricardo Porto e Leandro  dos 
Santos.

Presente à sessão a  Excelentíssima Senhora Doutora 
Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Promotora de Justiça convocada.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 28 
de outubro de 2014.

Vanda Elizabeth Marinho

 R e l a t o r a

Vanda Elizabeth Marinho – Juíza Convocada                                                                                               7


