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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão 
Apelação Cível nº. 0000407-32.2015.815.0181

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: Marcus Diogo de Lima.  -  Adv.:  Paulo Henrique Barbosa de
Caldas Barros (OAB/PB n°. 20.390).

Apelado:  Embracon Administradora de Consórcios Ltda. - Adv.: Alisson
Melo Siqueira (OAB/PB n. 18.002).

EMENTA: AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS E MATERIAIS. APELAÇÃO CÍVEL.
RESTITUIÇÃO  DAS  PARCELAS  PAGAS:
APÓS  A  CONTEMPLAÇÃO,  CASO  NÃO
SEJA  SORTEADO,  APÓS  O
ENCERRAMENTO  DO  GRUPO.
INTELIGÊNCIA DA LEI N°. 11.795/2008.
DANO  MORAL.  NÃO  COMPROVAÇÃO.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Art. 22. A contemplação é a atribuição ao
consorciado do crédito para a aquisição
de  bem ou  serviço,  bem  como  para  a
restituição  das  parcelas  pagas,  no  caso
dos  consorciados  excluídos,  nos  termos
do art. 30.

Art.  30.  O  consorciado  excluído  não
contemplado terá direito à restituição da
importância  paga  ao  fundo  comum  do
grupo, cujo valor deve ser calculado com
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base no percentual  amortizado do valor
do  bem ou  serviço  vigente  na  data  da
assembléia  de  contemplação,  acrescido
dos rendimentos da aplicação financeira a
que  estão  sujeitos  os  recursos  dos
consorciados  enquanto  não  utilizados
pelo participante, na forma do art. 24, §
1°.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em negar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por  Marcus
Diogo de Lima hostilizando sentença de fls. 89/92v, proferida pelo Juízo
da  5ª  Vara  da  Comarca  de  Guarabira,  que  nos  autos  da  Ação  de
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
manejada  contra  a  Embracon  Administradora  de  Consórcio  Ltda,
julgou improcedente o pedido formulado.

Em suas razões recursais, o apelante aduz, em síntese,
que aderiu ao consórcio n° 0330, quota 444-01, onde efetuou pagamento
no valor de R$ 44.376,21 (quarenta e quatro mil trezentos e setenta e
seis reais e vinte e um centavos), e que por razões financeiras não teve
mais como pagar, sendo excluído do consórcio. 

Entretanto,  o  apelante  foi  informado  pelo  setor
financeiro da apelada, que se efetuasse um pagamento no valor de R$
3.968,00 (três mil novecentos e sessenta e oito reais), a sua quota seria
reativada,  o  que  não  veio  a  acontecer,  arcando  o  recorrente  com um
prejuízo financeiro e moral.
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Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que
a  empresa  ré  devolva  o  valor  pago  pelo  autor  acrescido  de  juros  e
correção monetária, bem como a condenação em danos morais no valor
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Contrarrazões  apresentadas  pugnando  pela
manutenção da sentença (fls. 121/132v).

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça
lançou parecer, contudo sem opinar sobre o feito, por entender ausente o
interesse público que legitime sua intervenção (fls. 141/143). 

É o relatório.

VOTO

A súplica recursal não deve prosperar, tendo em vista
que a sentença  a quo foi prolatada em conformidade com a lei, com a
doutrina e com a jurisprudência pátria, não carecendo nenhum reparo.

Inicialmente, 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.
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§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.

Dito  isso,  é  importante  ressaltar  que  o  Superior
Tribunal de Justiça possuía entendimento consolidado no sentido de que,
em  caso  de  desistência  de  consórcio,  os  valores  pagos  deveriam  ser
restituídos  ao  consorte  no  prazo  de  30  (trinta)  dias  após  a  data  de
encerramento  do  grupo  ou  das  atividades  consorciais,  para  aqueles
contratos firmados anteriormente à vigência da Lei nº 11.795/2008, ou
seja, àqueles celebrados até 05/02/2009.

Nesse sentido, colacionamos entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:

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.
[...]
-  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.
A orientação  firmada  nesta  reclamação
alcança 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
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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).

O  STJ,  através  da  Segunda  Seção,  ao  julgar  a
Reclamação  16.390/BA,  em  28/06/2017,  reafirmou  veto  à  devoluão
antecipada de valores para consorciado desistente ou excluído do grupo,
in verbis:

RECLAMAÇÃO.  PROCESSAMENTO.  RESOLUÇÃO
12/2009-STJ.  DISTRIBUIÇÃO  ANTERIOR  À
RESOLUÇÃO  3/2016-STJ.  CONSÓRCIO.
DESISTÊNCIA  OU  EXCLUSÃO.  RESTITUIÇÃO  DE
PARCELAS.  ENCERRAMENTO  DO  GRUPO.
RECURSO REPETITIVO. CONTRATOS CELEBRADOS
APÓS  6.2.2009,  NA  VIGÊNCIA  DA  LEI
11.795/2008. GRUPO DE CONSÓRCIO INICIADO
NA VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR.  1.  A
reclamação distribuída e pendente de apreciação
antes  da  publicação  da  Resolução-STJ  3/2016,
que delegou competência aos Tribunais de Justiça
para processar e julgar as reclamações destinadas
a dirimir divergência entre acórdão proferido por
Turma Recursal estadual ou do Distrito Federal e a
jurisprudência  do  STJ,  deve  ser  processada  e
julgada por este Tribunal, na forma disciplina pela
Resolução-STJ 12/2009. 2. Os fundamentos que
basearam a orientação consolidada pela Segunda
Seção  no  julgamento  do  RESP.  1.119.300/RS,
submetido  ao  rito  dos  recursos  repetitivos
(CPC/1973,  art.  543-C),  no  sentido  de  que  "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", aplicam-se aos contratos
celebrados  na  vigência  da  Lei  11.795/2008.  3.
Hipótese, ademais, em que o interessado aderiu,
em dezembro 2009, a grupo de consórcio iniciado
antes da entrada em vigor da Lei 11.795/2008. 4.
Reclamação procedente. (STJ - Rcl 16390 / BA;
Relatora:  Ministra  MARIA  ISABEL  GALLOTTI;
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Órgão  Julgador:  SEGUNDA  SEÇÃO;  Data  do
Julgamento:  28/06/2017;  Data  da
Publicação/Fonte: DJe 13/09/2017)

O contrato  celebrado entre as partes deste litígio  foi
assinado  após  a  data  de  05/02/2009  (fl.  58)  e,  portanto,  deve  ser
analisado sob a égide da Lei  nº  11.795/2008 que disciplina de forma
específica  sobre  o   sistema  de  consórcios,  em estrita  observância  ao
princípio  da  especialidade  e  do  tempus  regit  actum.  Tal  diploma
normativo, em seu artigo 2º, dispõe o seguinte:

Art. 2o  Consórcio é a reunião de pessoas naturais
e  jurídicas  em grupo,  com prazo  de  duração  e
número  de  cotas  previamente  determinados,
promovida por administradora de consórcio, com
a finalidade de propiciar  a  seus  integrantes,  de
forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços,
por meio de autofinanciamento. 

Por sua vez, o art. 10, § 1°, esclarece que:

Art. 10.  O contrato de participação em grupo de
consórcio, por adesão, é o instrumento plurilateral
de  natureza  associativa  cujo  escopo  é  a
constituição  de  fundo  pecuniário  para  as
finalidades previstas no art. 2o.

§  1o  O contrato  de  participação  em grupo  de
consórcio,  por  adesão,  criará  vínculos
obrigacionais entre os consorciados, e destes com
a administradora, para proporcionar a todos igual
condição de acesso ao mercado de consumo de
bens ou serviços.  

Por  esta  razão,  no  contrato  em  questão,  que  tem
natureza plurilateral, os consorciados perseguem uma mesma finalidade
ou  interesse,  que  consiste  na  formação  de  um  fundo  comum  e  que
objetiva a aquisição de bens móveis duráveis.

Ainda analisando a supracitada Lei, o artigo 22 dispõe o
seguinte sobre a questão da contemplação:
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Art.  22.   A  contemplação  é  a  atribuição  ao
consorciado do crédito para a aquisição de bem
ou  serviço,  bem  como  para  a  restituição  das
parcelas  pagas,  no  caso  dos  consorciados
excluídos, nos termos do art. 30. 

§ 1o  A contemplação ocorre por meio de sorteio
ou  de  lance,  na  forma  prevista  no  contrato  de
participação em grupo de consórcio, por adesão. 

§  2o   Somente  concorrerá  à  contemplação  o
consorciado ativo,  de que trata o  art.  21,  e os
excluídos,  para  efeito  de restituição dos valores
pagos, na forma do art. 30.

§ 3o  O contemplado poderá destinar o crédito
para  a  quitação  total  de  financiamento  de  sua
titularidade,  sujeita  à  prévia  anuência  da
administradora  e  ao  atendimento  de  condições
estabelecidas  no  contrato  de  consórcio  de
participação em grupo. 

E o seu art. 30, sobre a exclusão do grupo, a supra
mencionada lei dispõe o seguinte:

Art. 30.  O consorciado excluído não contemplado
terá direito à restituição da importância paga ao
fundo  comum  do  grupo,  cujo  valor  deve  ser
calculado com base no percentual amortizado do
valor  do  bem  ou  serviço  vigente  na  data  da
assembléia  de  contemplação,  acrescido  dos
rendimentos da aplicação financeira a que estão
sujeitos  os  recursos  dos  consorciados  enquanto
não utilizados pelo participante, na forma do art.
24, § 1o.  

Destarte, como bem determina o supracitado artigo 22,
aquele  consorciado  desistente,  que  é  excluído  do  grupo,  continua  a
participar dos sorteios, somente para fins de devolução dos valores pagos,
ou seja, caso seja contemplado, não receberá o bem objeto do consórcio
nem tampouco a carta de crédito, receberá, portanto, a restituição dos
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valores que pagou com os abatimentos previstos em contrato.

No  caso  do  consorciado  desistente  não  ser
contemplado, a restituição deve ocorrer conforme dispõe o teor do art. 30
transcrito acima, ou seja, com o encerramento do grupo.

Tal  entendimento encontra-se consolidado em nossas
Cortes de Justiça, conforme os julgados a seguir:

APELAÇÃO  CIVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA
CUMULADA  COM  RESTITUIÇÃO  DE  PARCELAS
PAGAS  EM  CONSÓRCIO.  DESISTÊNCIA
VOLUNTARIA DO CONSORCIADO. PRETENSÃO DO
AUTOR/APELADO  DE  RECEBIMENTO  DAS
PARCELAS PAGAS ANTES DO ENCERRAMENTO DO
GRUPO.  IMPOSSIBILIDADE.  TAXA  DE
ADMINISTRAÇÃO.  RETENÇÃO.  POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA  DE  ILEGALIDADE  E  ABUSIVIDADE.
RECURSO PROVIDO. Ao consorciado desistente
ou  excluído  é  assegurado  o  direito  à
restituição das prestações pagas, excluída a
taxa  de  administração,  devidamente
corrigidas.  No  entanto,  essa  devolução  só
ocorrerá no 30º dia após o encerramento do
grupo,  com  juros  de  mora  incidindo  somente
após o término do prazo estabelecido, momento
em que a empresa se constitui em mora.
(TJ-BA  -  APL:  00012713320098050125  BA
0001271-33.2009.8.05.0125,  Relator:  Cynthia
Maria  Pina  Resende,  Data  de  Julgamento:
10/12/2013,  Quarta  Câmara  Cível,  Data  de
Publicação: 12/12/2013)

RESCISÃO  DE  CONTRATO  -  CONSÓRCIO  -
CONSORCIADO  -  PEDIDO  DE  RESCISÃO  -
DEVOLUÇÃO  DE  PARCELAS  PAGAS  -  TAXA  DE
ADMINISTRAÇÃO  -  CLÁUSULA  PENAL.  1.  As
prestações pagas por consorciado desistente
lhe deverão ser restituídas no prazo de 30
dias  após  o  encerramento  do  grupo,
devidamente  corrigidas  desde  cada desembolso,
enquanto os juros de mora são devidos a partir do
31º  dia  depois  de  realizada  a  assembléia  de
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encerramento.  2.  Determinado na sentença que
dos  valores  a  serem  restituídos  ao  consorciado
desistente  deverá  ser  deduzida  a  taxa  de
administração,  nos termos do ajuste,  falta  à ré
interesse  para  recorrer  de  tal  questão,  sobre  a
qual não sucumbiu. 3. Em contrato de consórcio,
não tem aplicação a cláusula penal prevista em
favor da administradora para o caso de prejuízo,
se este não fica provado.
(TJ-MG - AC: 10460110029549001 MG, Relator:
Guilherme  Luciano  Baeta  Nunes,  Data  de
Julgamento:  18/06/2013,  Câmaras  Cíveis  /  18ª
CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2013)

CIVIL  E  CONSUMIDOR.  AÇÃO  DE  RESCISÃO
CONTRATUAL  C/C  DEVOLUÇÃO  DAS  QUANTIAS
PAGAS.  CONSÓRCIO.  DESISTÊNCIA.
RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS APÓS O
ENCERRAMENTO  DO  GRUPO.  DESCONTO
APENAS DAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E  DE
ADESÃO.  SEGURO.  NÃO  COMPROVAÇÃO  DA
EFETIVA  CONTRATAÇÃO.  ABATIMENTO  DA
CLÁUSULA  PENAL.  DEMONSTRAÇÃO  DO
PREJUÍZO.  ENTENDIMENTO  CONSOLIDADO  NO
STJ.  RECURSO  REPETITIVO.  CORREÇÃO
MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO DESEMBOLSO
DA PARCELA. JUROS DE MORA A PARTIR DO FIM
DO  PRAZO  ESTIPULADO  PARA  A
ADMINSTRADORA  PROCEDER  À  RESTITUIÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. 1 Ausente comprovação de
que o seguro vinculado a contrato de consórcio
imobiliário foi efetivamente contratado e pago nas
parcelas,  é  ilegítima a retenção do prêmio pela
Administradora de Consórcios. 2 Condiciona-se a
exigibilidade  da  cláusula  penal  à  prévia
comprovação do dano experimentado pelo grupo
com  a  retirada  do  consorciado  desistente,  nos
moldes do art. 53, § 2º, 2ª parte, do CDC. 3 Os�

valores  devem ser  corrigidos  monetariamente  a
partir  da data do desembolso de cada uma das
prestações  pagas  pelo  consorciado  participante,
incidindo  juros  moratórios  somente  após  o
término do prazo estipulado para a restituição das
parcelas  pagas  ao  consorciado,  devidamente
corrigidas. Apelação Cível desprovida.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque - Relator                                                                                  



Processo nº. 0000407-32.2015.815.0181

(TJ-DF - APC: 20110110683405, Relator: ANGELO
CANDUCCI  PASSARELI,  Data  de  Julgamento:
13/05/2015, 5ª Turma Cível, Data de Publicação:
Publicado no DJE : 20/05/2015 . Pág.: 173)

3ª  TURMA  RECURSAL.  RECURSO  Nº.  2204330-
71.2011.8.19.  0021  Recorrente/Ré:  FIAT  ADM
CONSÓRCIO.  Recorrida/Autora:  EUNICE
JACINTO  FERREIRA  GARCIA.  VOTO:  Consórcio.
Autora alega que aderiu a grupo de consórcio para
aquisição de veículo e que ficou inadimplente em
relação a algumas parcelas, fato este que gerou o
cancelamento  do  contrato.  Sentença  julgou
parcialmente  procedente  os  pedidos  para
condenar a ré a restituir os valores pagos e R$
1.000,00 por danos morais. Sentença que merece
reforma.  Desistência  ou  exclusão  do  grupo.
Devolução das parcelas pagas somente após
o encerramento do grupo. A administradora
do  consórcio  dispõe  do  prazo  de  30  dias,
após  o  encerramento  do  grupo,  para  a
devolução  das  parcelas  pagas  pelo
consorciado desistente ou excluído. Decisões
reiteradas do STJ no sentido de que o valor pago,
no caso de desistência, só pode ser devolvido ao
final do grupo - Reclamação 3752: "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".  O  mesmo entendimento
se aplica aos casos de cancelamento do contrato
por  inadimplência.  Desta  forma,  o  consorciado
excluído ou desistente  tem direito  a  receber  as
prestações  pagas,  devidamente  corrigidas,  mas
não imediatamente, e sim até 30 dias depois do
encerramento do plano,  como tal  considerada a
data  prevista  no  contrato  para  a  entrega  do
último bem. Possibilidade de a parte interessada,
na  época  oportuna,  ingressar,  se  quiser,  como
novo  pedido,  diante  de  eventual  recusa
injustificada da parte ré na restituição pretendida.
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e dar
provimento ao recurso para reformar a sentença e
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JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos. Sem ônus
sucumbenciais. Rio de Janeiro, 07 de outubro de
2015.  JULIANA  ANDRADE  BARICHELLO  JUÍZA
RELATORA.
(TJ-RJ  -  RI:  22043307120118190021  RJ
2204330-71.2011.8.19.0021,  Relator:  JULIANA
ANDRADE BARICHELLO, Terceira Turma Recursal,
Data de Publicação: 21/10/2015 00:00)

Sendo assim, fica patente que não merece prosperar o
pleito do recorrido, tendo em vista que não há possibilidade de devolução
imediata das parcelas pagas, uma vez que, o sistema de consórcio - que é
organizado com o intuito de que prevaleça o interesse da coletividade dos
consorciados  em  detrimento  dos  interesses  individuais  –  não  seria
autossustentável,  tornando  até  mesmo  inviável  a  manutenção  desta
modalidade  contratual,  que  se  transformaria  em  simples  aplicação
financeira.

A Lei nº 11.795/2008, que regulamenta os consórcios,
disciplina que o consorciado desistente continua participando dos sorteios
e  que  a  devolução  das  parcelas  pagas  poderá  ser  realizada  após  a
contemplação do consorciado retirante por sorteio ou após a assembleia
de encerramento do grupo, o que primeiro ocorrer.

Por  fim, quanto ao pedido de dano moral,  o mesmo
caracteriza-se como sendo aquele que afeta a personalidade e, de alguma
forma,  ofende a moral  e  a  dignidade da pessoa.  E,  no presente caso
concreto, não se vislumbra nenhuma lesão ou prejuízo à dignidade do
autor,  tão  pouco  existiu  desrespeito  a  algum  atributo  existencial  do
mesmo.  E  ainda,  não  há  evidências  de  que  sofreu  prejuízo  na  sua
integridade psíquica, já que a exclusão do consórcio deu-se através de um
ato por ele mesmo praticado.

Ante as razões acima expostas,  NEGO PROVIMENTO
a Apelação Cível, mantendo-se integralmente a sentença invectivada. 

È como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor
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