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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO
DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
REPARAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
SENTENÇA  DE  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.
IRRESIGNAÇÃO.  PREVISÃO  EXPRESSA DE
AMORTIZAÇÃO  DE  PARCELAS.
INOBSERVÂNCIA POR PARTE DA EMPRESA
DEMANDADA.  REALIZAÇÃO  DE
PAGAMENTO  INTEGRAL  DAS  PARCELAS
PELO  AUTOR.  INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL EVIDENCIADO.  DIREITO DE
RECEBIMENTO  À  REPETIÇÃO  SIMPLES
DOS  VALORES  PAGOS  A MAIOR. ACERTO
DO  JULGADO.  DESPROVIMENTO  DO
APELO.

- Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código
de  Defesa  do  Consumidor,  para  que  ocorra  a
devolução  em  dobro  dos  valores  cobrados,  é
necessária a comprovação da cobrança indevida,  do
efetivo  pagamento  e,  ainda,  a  ausência  de  engano
justificável.

-  Verificando-se  o  descumprimento  da cláusula  que
prevê  expressamente  o  direito  do  consorciado  à
amortização do saldo devedor após a contemplação,
porquanto adimplido integralmente pelo demandante,
imperiosa é a devolução dos valores pagos a maior,
razão  pela  qual  não  merece  retoques  o  decisum
vergastado.
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VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade,
negar provimento ao recurso apelatório, nos termos do voto do relator.

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por  Yamaha
Administradora  de  Consórcios  Ltda. (fls.  129/133),  desafiando  sentença
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Mista da Comarca de Conceição nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito ajuizada em face do ora
apelante por Rafael Fernando Vieira Silva.

Na  peça  de  ingresso,  a  promovente  afirmou  ter  celebrado
contrato  de  consórcio  junto  à  parte  promovida,  que  tinha  por  objeto  uma
motocicleta da fabricante Yamaha (modelo Fazer 250), a ser adimplido em 60
(sessenta) parcelas. Ressaltou que, inicialmente, o contrato foi formulado em
nome  de  seu  filho,  Anderson  Fernando  Bezerra  Vieira,  passando,
posteriormente, para seu nome.

Aduziu que, nos termos da cláusula 17.6 da avença, o valor do
lance vencedor seria utilizado para o pagamento das parcelas subsequentes e
amortização  das  parcelas,  o  que,  contudo,  não  foi  observado  pela  parte
promovida.  Sustentou que,  apesar  de  sua  premiação,  não  foram expedidos
boletos para pagamento com o devido abatimento, razão pela qual efetuou o
pagamento integral das parcelas faltantes.

Requereu, por fim, em sede de antecipação de tutela, a exibição
do  contrato  e  o  extrato  financeiro  relativo  ao  pagamento  do  lance  e  das
parcelas, e, no mérito, a devolução dos valores pagos indevidamente, além de
indenização por danos morais no valor de R$5.300 (cinco mil e  trezentos)
reais.

Antecipação de tutela deferida (fls. 70).

Devidamente citada, a parte demandada apresentou contestação
e documentos (fls. 76/106), arguindo, prefacialmente, a carência da ação por
falta de interesse de agir. No mérito, sustentou a inexistência de indébito a ser
ressarcido,  uma  vez  que  foram  atendidos  os  termos  do  contrato,  e,
consequentemente,  inexistentes danos morais a  serem indenizados.  Pugnou,
assim, pela improcedência dos pedidos.

Impugnação à contestação (fls. 119/123).

Fazendo e entrega da prestação jurisdicional (fls. 129/133), o
magistrado  de  primeiro  grau  rejeitou  a  preliminar  e,  no  mérito,  julgou
procedente  o  pedido  de  repetição  de  indébito,  de  forma  simples,  e
improcedente o pedido de indenização, consignando os seguintes termos na
parte dispositiva:

“Ante  o  exposto  e  considerando  o  que  dos  autos
consta, com fulcro no art. 487, I do CPC, JULGO
PARCIALMENTE  PROCEDENTE  o  pedido
formulado  na  inicial  pelo  que  CONDENO  o
promovido  na  restituição  dos  valores  pagos
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indevidamente  pelo  autor,  em  valores  a  serem
quantificados  em  liquidação  de  sentença,  sobre  o
qual  incidam juros moratórios a partir  da citação,
por se tratar de responsabilidade contratual, evento
danoso,  à  base  de  1% (um  por  cento)  ao  mês,  e
correção  monetária  desde  a  ocorrência  do  efetivo
prejuízo”.

Inconformada, a parte promovida interpôs Recurso Apelatório
(fls. 138/141), e, repisando sua alegação de inexistência de descumprimento
contratual, arguiu a carência da ação por falta de interesse de agir, diante da
inexistência de descumprimento contratual. 

Sustentando  o  equívoco  no  julgado  pela  inobservância  da
modalidade em que foi pactuado o consórcio, aduz que na modalidade “Tô
podendo”,  adquirida  pelo  autor,  “o  consorciado  paga  até  a  data  da
contemplação 75% do valor do bem e o lance mínimo é de 25% justamente
para  cobrir  a  diferença,  sendo  que  eventual  excedente  ofertado  deve
amortizar  as  prestações  na  ordem  inversa,  não  havendo  disposição
contratual para redução do valor das prestações, que só ocorre em grupos
normais”(fls. 139).

Sustenta,  ainda,  que  há  previsão contratual  de  restituição  de
valores pagos, mas apenas para os casos de cotas canceladas ou excluídas,
consoante a cláusula 9.5 do contrato de adesão, em observância aos art. 22 e
30 da Lei nº 11.795/08.

Por  fim,  pugna  pelo  provimento  do  recurso  para  que  seja
acolhida a preliminar de falta de interesse, e extinto o feito sem resolução do
mérito.  Alternativamente,  requer  o  provimento  do  recurso  para  que  seja
reformada a sentença e os pedidos julgados improcedentes.

Contrarrazões  ofertadas  (fls.  146/152),  rogando  pela
manutenção do édito judicial.

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou parecer sem manifestação de mérito (fls. 157/160), ante a ausência de
interesse público.

É o relatório.

VOTO.

Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
recurso apelatório, passando à sua análise.

A controvérsia a ser apreciada por esta Corte de Justiça consiste
em perquirir se é cabível ou não a repetição de valores indevidamente pagos
pelo  demandante,  decorrentes  de  inobservância  à  cláusulas  contratuais  por
parte da demandada, ora apelante.

Pois bem.

Consoante relatado, sustenta a parte demandante estar previsto
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no mencionado contrato, em sua cláusula 17.6, que o valor do lance vencedor
seria utilizado para o pagamento das parcelas subsequentes e amortização das
demais, o que, contudo, não fora observado pela parte promovida. 

A demandada,  por  sua  vez,  sustenta  que  à  modalidade  de
consórcio contratada pelo demandante, “Tô podendo”, são aplicadas cláusulas
de  “condições  especiais”,  que  preveem  a  redução  de  25%  no  valor  das
parcelas até a contemplação, momento em que são ofertadas 03 (três) opções
para o recebimento do prêmio, quais sejam: o recebimento do valor integral do
crédito,  com  diluição  da  diferença  do  percentual  reduzido  de  25%  nas
prestações  vincendas;  receber  o  valor  integral  do  crédito,  efetuando  o
pagamento  à  vista  referente  à  diferença  do  percentual  reduzido  (25%),
hipótese em que não haveria alteração no percentual das prestações vincendas;
receber apenas 75% do crédito, efetuando o pagamento d diferença do bem
diretamente ao fornecedor, sem que houvesse alteração nas prestações a pagar.

Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, foi celebrado
contrato  de  consórcio  pelo  demandante  junto  à  empresa  promovida,  ora
apelante, regido pelos termos do “Contrato de Adesão Série O – Tô podendo”,
cujas respectivas cópias encontram-se colacionadas às fls. 18/34.

Ocorre que, diante da leitura dos documentos colacionados aos
autos, vislumbro insubsistentes as alegações defendidas pela apelante, pelas
razões que passo a expor.

Com efeito,  o  “Contrato de Adesão Série  O – Tô podendo”,
colacionado  aos  autos  às  fls.  23/34,  consigna  sobre  os  “deveres  do
consorciado” no item 4.4.1, o seguinte:

“4.4.1 – O valor da prestação mensal será reduzido
em 25% (vinte e cinco por cento) até o momento da
contemplação,  momento  em  que  o  consorciado
deverá optar por:
i) receber o valor integral do crédito, com diluição
da  diferença  do  percentual  reduzido  (25%)  nas
prestações  mensais  vincendas,  com  alteração  do
respectivo percentual;
ii) receber o valor integral do crédito, efetuando o
pagamento  à  vista  referente  à  diferença  do
percentual  reduzido  (25%)  diretamente  à
administradora,  hipótese  em  que  não  haverá
alteração  no  percentual  das  prestações  mensais
vincendas; ou
iii)  receber  apenas  75%  do  valor  do  crédito
efetuando  o  pagamento  da  diferença  do  bem
diretamente  ao  fornecedor,  em  que  não  haverá
alteração  do  percentual  das  prestações  mensais
vincendas.”

No  entanto,  o  subitem  6  da  cláusula  17,  que  versa
especificamente sobre a “Contemplação por Lance”, igualmente consignada
no “Contrato de Adesão Série O – Tô podendo”, prevê expressamente a
amortização do valor das parcelas, como alega o demandante, consoante se
infere da transcrição a seguir:
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“17.6. O  lance  vencedor  será  considerado
pagamento antecipado, sendo que o valor ofertado
deverá,  primeira  e  obrigatoriamente,  amortizar
03(três) parcelas subsequentes à parcela do mês de
contemplação,  na  ordem  direta.  O  excedente,  se
houver,  será  utilizado  para  quitar  as  parcelas  na
ordem  inversa,  a  contar  da  última  (redução  do
número de  prestações),  no todo ou em parte”  (fls.
30).

In  casu,  verifica-se dos extratos financeiros colacionados por
ambas  as  partes,  que  o  autor  efetuou  o  devido  pagamento  das  parcelas,
adimplindo  os  valores  dos  boletos  mensais  sem  que  houvesse  qualquer
alteração  em seus  valores  (fls.  35/38  e  105/106),  verificando-se,  portanto,
flagrante descumprimento aos termos da avença celebrada entre as partes pela
empresa promovida, conforme acertadamente consignado pelo Juízo primevo. 

Ora,  não  é  demais  repisar  que  os  extratos  financeiros
apresentados tanto pela parte autora, como pela parte promovida (fls. 36/38 e
105/106) e os boletos e comprovantes de pagamento contantes às fls. 39/68,
atestam  que  após  o  lance  ofertado  pela  parte,  que  proporcionou  a
contemplação de sua cota consorcial, não houve nenhuma alteração no valor
das parcelas restantes, sendo todas as demais parcelas adimplidas no montante
integral.

Em  relação  à  repetição  de  indébito,  há  dois  entendimentos
jurisprudenciais, ambos esmiuçados sob a ótica da má-fé: 1º) a devolução em
dobro, se provada a intenção de prejudicar o hipossuficiente; e 2º) a restituição
de forma simples, quando não demonstrada a má-fé do credor. 

O art. 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece em
seu parágrafo único:

“Art. 42. (…)

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia
indevida  tem  direito  à  repetição  do  indébito,  por
valor  igual  ao  dobro  do  que  pagou  em  excesso.
Acrescido  de  correção  monetária  e  juros  legais,
salvo hipótese de engano justificável”. (grifo nosso). 

A  jurisprudência  majoritária,  inclusive  a  do  Tribunal  da
Cidadania, à qual me filio, entende que a oração “salvo engano justificável”
induz a exigência de má-fé para a repetição em dobro. 

No caso concreto, entendo que não assiste razão ao recorrente,
pois  a  restituição  em  dobro  é  penalidade  que  somente  incide  quando  se
pressupõe  indevida  cobrança  por  comprovada  má-fé,  conduta  desleal  do
credor, que não reputo presente nesta demanda. 

Na hipótese vertente, frise-se, que o consumidor expressamente
celebrou  o  contrato  com  os  encargos  ora  questionados,  não  podendo  se
beneficiar com a restituição em dobro, mas apenas de forma simples, pois teve
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pleno  conhecimento  da  exigência  dos  encargos  no  ato  da  celebração  do
negócio.  Assim,  difere  dos casos em que,  por  exemplo,  a parte  não firma
nenhum contrato e vê-se envolvida em uma transação devido a uma fraude. 

Nesse  sentido,  colaciono  julgado  do  Superior  Tribunal  de
Justiça:

“CONTRATO  BANCÁRIO.  AÇÃO  REVISIONAL.
JUROS  REMUNERATÓRIOS.  LIMITAÇÃO
AFASTADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS
E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LEGALIDADE
DAS  COBRANÇAS.  REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO.
POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
REVISÃO.  SÚMULA  N.  7/STJ.  CORREÇÃO
MONETÁRIA. SÚMULA N. 284/STF.

1.  A  alteração  da  taxa  de  juros  remuneratórios
pactuada  em  mútuo  bancário  depende  da
demonstração cabal de sua abusividade em relação à
taxa média do mercado (recurso especial repetitivo
n. 1.112.879/PR).
(...)
4. É firme a orientação jurisprudencial do STJ em
admitir a compensação de valores e a repetição do
indébito na forma simples,  sempre que constatada
cobrança  indevida  do  encargo  exigido,  sem  ser
preciso comprovar erro no pagamento. 5. O Recurso
Especial  não  é  sede  própria  para  rever  questão
referente  à  fixação  de  honorários  advocatícios  se,
para  tanto,  é  necessário  reexaminar  elementos
fáticos.  Aplicação da Súmula  n.  7/STJ.  6.  Recurso
Especial  parcialmente  conhecido  e  provido.  (STJ;
REsp  1.403.623;  Proc.  2013/0306838-9;  RS;
Terceira Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha;
DJE 15/10/2013; Pág. 3246)”.  

Portanto,  restando  comprovado  o  descumprimento  contratual
por parte da empresa ré, contudo, ausente a comprovação de conduta dolosa
ou de má-fé por parte da recorrente, impõe-se o reconhecimento do direito do
autor à repetição dos valores pagos indevidamente, de forma simples,  como
decidido pelo magistrado de primeiro grau.

Por tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao Apelo,
mantendo-se na íntegra a sentença recorrida.

Por consequência, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro
os honorários advocatícios, fixando-os em 20% do valor da condenação.

É COMO VOTO.

Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luíz  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluízio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
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Ramos,  e  o  Exmo.   Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  Presente  ao
julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,27 de março de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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