
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL 0000987-12.2013.815.0091 – Comarca de Taperoá
RELATOR      : João Batista Barbosa, Juiz Convocado para substituir o Des. Saulo
Henriques de Sá e Benevides
APELANTE    : Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda 
ADVOGADOS: Ailton Alves Fernandes  (OAB/GO 16.854) e Adriana Kátrim de S.
Tolêdo (OAB/PB 9.506)
01 APELADA   : Maria Eliete Barreto 
ADVOGADOS: Marcelo  Dantas  Lopes  (OAB/PB 18.446)  e  Daniele  Dantas  Lopes
(OAB/PB 17.911)
02 APELADA    : Maravilha Motos Patos 
ADVOGADOS: Catarina Barros Rangel  (OAB/PB 13.503) e Ricardo José da Costa
Pinto Filho (OAB/PE 17.800)

APELAÇÃO  CÍVEL  —  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER  C/C  DANOS  MORAIS  —  CONSÓRCIO  —
CONTEMPLAÇÃO  —  CONCESSIONÁRIA
OFERTANDO VEÍCULO COM ANO DE FABRICAÇÃO
ANTERIOR  À  DATA  DA  CONTEMPLAÇÃO  —
PROCEDÊNCIA  —  IRRESIGNAÇÃO  —
ILEGITIMIDADE PASSIVA — ENTREGA DO BEM —
NÃO  CONFIGURADA  A  RESPONSABILIDADE  DA
ADMINISTRADORA  —  ACOLHIMENTO  DA
PRELIMINAR — EXTINÇÃO DO PROCESSO APENAS
EM  RELAÇÃO  À  APELANTE  —  PROVIMENTO
PARCIAL.

 

— “Existindo legislação própria acerca dos consórcios, a qual prevê
expressamente que a responsabilidade da Administradora é assegurar
à  disponibilidade  do  crédito  ao  integrante  do  grupo,  ou  seja,  ao
consumidor, não se pode imputar àquela qualquer encargo pela não
entrega  do  bem  desejado.”  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  00018389720138150011,  4ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  DES.  FREDERICO  MARTINHO  DA NÓBREGA
COUTINHO , j. em 29-05-2017) 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

A C O R D A  a Egrégia Terceira  Câmara Cível  do Colendo
Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em dar provimento parcial, ao apelo,
para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, extinguindo o processo, sem
resolução de mérito, apenas em relação à parte apelante.

RELATÓRIO
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Cuida-se de apelação cível interposta pela Administradora de
Consórcio Nacional Honda Ltda contra a sentença de 117/121, proferida nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta por Maria Eliete
Barreto em face da parte ora apelante e de Maravilha Motos Patos Ltda, que julgou
procedente o pedido, condenando as promovidas a entregar à autora uma motocicleta
Honda Bizz 100cc KS ou seu valor correspondente, R$ 5.173,00 (cinco mil, cento e
setenta e três reais), bem como ao pagamento de indenização por danos morais de R$
3.000,00 (três mil reais), tudo com juros e correção monetária. 

A apelante, em suas razões recursais (fls. 130/148), levantou a
preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que apenas possui obrigação de
disponibilizar crédito para aquisição de bens de consumo ou serviço, não sendo sua
responsabilidade a entrega de bem. Ressalta que a apelada estava em mora, dessa forma
incabível a devolução das parcelas pagas e pagamento de indenização por danos morais.
Alternativamente, pugna pela redução do quantum indenizatório, bem como a reforma
da correção monetária e juros de mora. 

Contrarrazões às fls. 159/163; 185/192.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer de fls. 173/178,
opinou  pela  rejeição  da  preliminar  de  ilegitimidade  passiva  e,  no  mérito,  pelo
prosseguimento  do  recurso,  sem  manifestação,  porquanto  ausente  interesse  que
recomende a sua intervenção. 

É o relatório. 

VOTO

O apelante  levantou a  preliminar  de  ilegitimidade passiva,  a
qual deve ser acolhida pelos motivos a seguir expostos.

Vislumbra-se  dos  autos  que  a  autora/apelada  assegurou  ter
assinado contrato de adesão a grupo de consórcio, no dia 15/08/2012, cujo objeto seria
uma motocicleta BIZ 100cc KS, com pagamento em 25 (vinte e cinco) prestações.

Sustentou  que,  em 14/02/2013,  efetuou  o  pagamento  de  um
boleto no valor de R$ 950,38 (novecentos e cinquenta reais e trinta e oito centavos),
referente  ao  lance  no  grupo  do  consórcio  e,  em  03/04/2013,  recebeu  uma  carta
informando ter sido contemplada pela motocicleta, de modo que deveria se dirigir à
concessionária para fazer a retirada do veículo.

Ocorre  que,  ao  se  dirigir  ao  estabelecimento  da  Maravilha
Motos (segunda promovida), houve a imposição de entrega de um veículo com ano de
fabricação 2012.

O magistrado  a quo, a seu turno,  julgou procedente o pedido,
condenando as promovidas,  de forma solidária,  a entregar à autora uma motocicleta
Honda Bizz 100cc KS ou seu valor correspondente, R$ 5.173,00 (cinco mil, cento e
setenta e três reais), bem como ao pagamento de indenização por danos morais de R$
3.000,00 (três mil reais), tudo com juros e correção monetária. 

2



Pois  bem.  A  partir  de  uma  análise  do  caderno  processual,
verifica-se que a autora/apelada foi contemplada no consórcio, sendo informada através
de  carta  emitida  pela  parte  ora  apelante  para  se  dirigir  à  concessionária  Maravilha
Motos (fls. 19/20), contudo, chegando no local, lhe foi ofertado veículo com fabricação
de ano anterior à data da contemplação.

Importante  destacar,  primeiramente,  que se a  apelada  recebeu
carta informando ter sido contemplada, é evidente ter a mesma cumprido os requisitos
necessários para tanto.

O item 8.2 do contrato firmado menciona que  “a contemplação
é a atribuição do consorciado do crédito para aquisição do bem de qualquer marca e
fornecedor escolhidos por este, desde que o bem seja da mesma categoria a qual a cota
esteja referenciada...” (fls. 26-v).

Apesar  da  cláusula  supramencionada  prescrever  que  a
cliente  pode  buscar  o  veículo  em  qualquer  concessionária,  na  carta  de
contemplação a apelante determina que sua cliente se dirija especificadamente à
“Maravilha Motos” (fls. 20).

De acordo com o art. 24, da lei nº 11.795/08, a Administradora
não tem ingerência na efetiva entrega do bem

Art. 24.  O crédito a que faz jus o consorciado contemplado será o
valor equivalente ao do bem ou serviço indicado no contrato vigente
na data da assembleia geral ordinária de contemplação.
§ 1º O crédito de que trata este artigo será acrescido dos rendimentos
líquidos  financeiros  proporcionais  ao  período  que  ficar  aplicado,
compreendido entre a data em que colocado à disposição até a sua
utilização pelo consorciado contemplado.
§  2º  Nos  casos  em  que  o  objeto  do  contrato  não  possa  ser
perfeitamente  identificado,  o  valor  do  crédito  e  a  sua  atualização
deverão estar  previstos no contrato,  sem prejuízo do acréscimo dos
rendimentos líquidos de que trata o § 1º.

No  mesmo  sentido,  preconiza  a  Circular  nº  2.196/1992  do
Banco Central do Brasil, em seus arts. 7º e 8º: 

Art.  7º.  Podem ser  objeto de grupo de consórcio de que trata  este
regulamento  veículos  automotores  de  fabricação  nacional  ou
estrangeira, novos.

Art. 8º. O bem objeto do grupo deverá ser caracterizado, no contrato
de adesão, por espécie, modelo e marca.

Parágrafo 1º. No grupo de consórcio vinculado ao preço do bem, o
consorciado será contemplado com crédito de valor equivalente ao do
preço do bem caracterizado no contrato de adesão, vigente na data da
contemplação.

Como bem pontuou  o  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
Coutinho, “...impossível se torna imputar à Administradora a responsabilidade pela
aquisição do bem, uma vez que esta tem como obrigação repassar todo o montante da
carta contemplada ao fornecedor do produto, ou seja, não lhe pode ser imputada a
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entrega do bem descrito  no  contrato,  até  porque o consumidor  pode escolher  bem
diverso  do  pactuado.”  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00018389720138150011,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES.  FREDERICO
MARTINHO DA NÓBREGA COUTINHO , j. em 29-05-2017) 

A cláusula 8.1 menciona: 

“A Administradora tem como função organizar os Grupos, recolher as
contribuições,  promover Assembleias e tomar todas as providências
que  permitam  aos  Grupos  o  cumprimento  de  seus  objetivos,
obrigando-se  exclusivamente,  em  caso  de  contemplação  de  cotas
ativas, a autorizar o faturamento, desde que atendidas as condições
estabelecidas  neste  contrato,  efetuar  o  pagamento  ao  fornecedor
escolhido  pelo  Consorciado  no  prazo  previsto  no  item  13.1  deste
instrumento,  não  tendo  qualquer responsabilidade  em relação  à
entrega  do  bem,  quer  quanto  ao  prazo,  possíveis  defeitos,
indisponibilidade  do  bem  no  fornecedor  ou  necessidade  de
substituição por descontinuidade de produção.”

Sobre o tema: 

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  RESCISÃO  CONTRATUAL  C/C
NULIDADE  DE  CLÁUSULAS  CONTRATUAIS  C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO
DE  TUTELA  ANTECIPADA.  CONSÓRCIO.  CONTRATO
FIRMADO  ENTRE  AUTOR  E  ADMINISTRADORA  DO
CONSÓRCIO  NACIONAL  HONDA.  CONTEMPLAÇÃO  DA
CARTA DE CRÉDITO POR MEIO DE LANCE.  ENTREGA DO
BEM.  RESPONSABILIDADE  DA  ADMINISTRADORA.  NÃO
CONFIGURAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  RELAÇÃO  CONTRATUAL
COM A OUTRA PROMOVIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS
RÉS RECONHECIDA NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE
AUTORA. EXAME À LUZ DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DE  1973.  Apelação  Cível  nº  0001838-97.2013.815.0011  1
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM  PELOS  SEUS  PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. DESPROVIMENTO. - (...)A legitimação significa
o reconhecimento do autor e do réu, por parte da ordem jurídica, como
sendo as  pessoas  facultadas,  respectivamente,  a pedir  e contestar  a
providência que constitui o objeto da demanda. - Existindo legislação
própria acerca dos consórcios, a qual prevê expressamente que a
responsabilidade da Administradora é assegurar à disponibilidade
do crédito ao integrante do grupo, ou seja, ao consumidor, não se
pode imputar àquela qualquer encargo pela não entrega do bem
desejado. (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00018389720138150011,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator
DES.  FREDERICO MARTINHO DA NÓBREGA COUTINHO ,  j.
em 29-05-2017) 

APELAÇÃO  CÍVEL.  CONSÓRCIOS.  AÇÃO  INDENIZATÓRIA
POR  DANOS  MORAIS  CUMULADA  COM  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER.  CONTEMPLAÇÃO POR LANCE. ENTREGA DO BEM.
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  DA  ADMINISTRADORA  DE
CONSÓRCIO. EXEGESE DO ART. 24 DA LEI Nº 11.795/08 E ART.
11  DA  CIRCULAR  Nº  3.432/09-BC.  O  Contrato  de  Consórcio
caracteriza-se por ser uma reunião de pessoas físicas e/ou jurídicas,
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em grupo fechado, promovida pela administradora, com a finalidade
de propiciar a seus integrantes a aquisição de bem, conjunto de bens
ou serviços por meio de autofinanciamento. Nesse norte, tem-se que a
responsabilidade  da  administradora  de  consórcio  é  assegurar  a
disponibilidade do crédito ao integrante do grupo e que tenha sua cota
contemplada, consoante disposto no art. 24 da Lei nº 11.795/08 c/c art.
11  da  Circular  nº  3.432/09-BC.  Assim,  não  se  pode  imputar  à
administradora  de  consórcio  qualquer  responsabilização  pela
demora  ou  não  efetivação  da  entrega  do  bem  escolhido  pelo
consorciado,  o  qual  deve  buscar  perante  a
fabricante/concessionária da marca atinente ao fornecimento do
referido bem. Ilegitimidade passiva ad causam reconhecida,  em
preliminar contrarrecursal, nos termos do art. 267, VI, do CPC.
PRELIMINAR  CONTRARRECURSAL  ACOLHIDA  PARA
JULGAR EXTINTA A AÇÃO ORIGINÁRIA, SEM RESOLUÇÃO
DE  MÉRITO.  (Apelação  Cível  Nº  70062481635,  Décima  Quarta
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Sbravati,
Julgado em 25/06/2015). 

Nesse  passo,  é  de  incumbência  da  apelante  apenas  a
disponibilização  do  crédito  ao  requerente,  tão  logo  havida  a  contemplação  e  o
pagamento do boleto referente ao lance dado.

Verifica-se  que  a  autora/apelada  em  nenhum  momento
questiona  problemas  com  a  carta  de  crédito,  mas  apenas  em  relação  à
concessionária  que  se  nega  a  entregar  veículo  zero  km  do  ano  em  que  foi
contemplada. Sendo assim, há de ser mantida a condenação proferida na sentença
apenas em relação à segunda demandada (concessionária Maravilha Motos).

Isto  posto,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL AO  APELO,
para acolher  a  preliminar  de  ilegitimidade  passiva da  Administradora  de
Consórcio Nacional Honda Ltda (apelante), a fim de excluí-la do polo passivo da
demanda, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, por carência de ação em
relação à mencionada parte, devendo a condenação ser mantida apenas em desfavor da
Maravilha  Motos  Ltda  (segunda  promovida),  mantendo  a  sentença  em seus  demais
termos.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Exmo.  Des.  Marcos
Cavalcanti de Albuquerque (Presidente). Participaram do julgamento o Exmo. Sr. Dr.
João Batista Barbosa (Juiz Convocado para substituir o Des. Saulo Henriques de Sá e
Benevides) e a Exma. Desª. Maria das Graças Morais Guedes. 

Presente ao  julgamento o Exmo.  Sr.  Dr.  Marcus  Vilar  Souto
Maior, Procurador de Justiça.

João Pessoa, 13 de março de 2018. 

João Batista Barbosa 
Juiz Convocado

5



ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

APELAÇÃO CÍVEL 0000987-12.2013.815.0091 – Comarca de Taperoá

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pela Administradora de
Consórcio Nacional Honda Ltda contra a sentença de 117/121, proferida nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta por Maria Eliete
Barreto em face da parte ora apelante e de Maravilha Motos Patos Ltda, que julgou
procedente o pedido, condenando as promovidas a entregar à autora uma motocicleta
Honda Bizz 100cc KS ou seu valor correspondente, R$ 5.173,00 (cinco mil, cento e
setenta e três reais), bem como ao pagamento de indenização por danos morais de R$
3.000,00 (três mil reais), tudo com juros e correção monetária. 

A apelante, em suas razões recursais (fls. 130/148), levantou a
preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que apenas possui obrigação de
disponibilizar crédito para aquisição de bens de consumo ou serviço, não sendo sua
responsabilidade a entrega de bem. Ressalta que a apelada estava em mora, dessa forma
incabível a devolução das parcelas pagas e pagamento de indenização por danos morais.
Alternativamente, pugna pela redução do quantum indenizatório, bem como a reforma
da correção monetária e juros de mora. 

Contrarrazões às fls. 159/163; 185/192.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer de fls. 173/178,
opinou  pela  rejeição  da  preliminar  de  ilegitimidade  passiva  e,  no  mérito,  pelo
prosseguimento  do  recurso,  sem  manifestação,  porquanto  ausente  interesse  que
recomende a sua intervenção. 

É o relatório. 
Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 05 de dezembro de 2017. 

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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