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SENTENÇA

Processo Digital nº: 1066895-22.2020.8.26.0002
Classe - Assunto Procedimento Comum Cível - Consórcio
Requerente: ---------------------------------
Requerido: ----- - Administradora de Consórcios Ltda

Justiça Gratuita

Vistos.

--------------------------------- ajuizou a presente ação contra ----- –
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., ambos devidamente
qualificados nos autos. Alegou, em síntese, que, em 6 de novembro de 2020, firmou
contrato de adesão para participação em grupo de consórcio de bens móveis com a
requerida, Grupo 601, Cota 118, do Consórcio, em cem parcelas, no valor total de
R$ 220.000,00, contrato n. 288.587. Na ocasião, foi informado pela vendedora
NEIDE de que em dez dias poderia retirar o bem por se tratar de cota de desistência
de outro consorciado “encaixe”, não se tratando de cota contemplada mais
induzindo que se tratava de “crédito liberado pelo sistema”, o que motivou o autor a
aderir ao consórcio. Efetuou o pagamento da quantia de R$17.154,83 referente à
taxa de adesão e pagamento da primeira parcela. Após realizar o pagamento, tomou
conhecimento de que se tratava de uma enganação e o veículo não seria entregue da
forma prometida, motivo pelo qual tem o dever de restituir o valor pago. A
vendedora da ré agiu com falta de lealdade, transparência e boa-fé, além de faltar
com seu dever de informação. Além do prejuízo material, experimentou também
prejuízo de ordem moral. Por conseguinte, requereu a condenação da ré a restituir a
quantia de R$17.154,83 e a reparar danos morais na ordem de R$10.000,00.

A petição inicial, com sua emenda (fls. 1/13), que atribuiu à causa o
valor de R$32.585,79, veio acompanhada de documentos almejando a comprovação
dos fatos alegados (fls. 14/41). O pedido de assistência judiciária foi deferido (fls.
56/57).
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Regularmente citado (fls. 60) ----- ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIOS LTDA. ofertou contestação (fls. 61/91) com documentos (fls.
92/124). Aduziu, em suma, não haver irregularidade no contrato de consórcio
celebrado, o qual foi lido e assinado pelo autor, constando sua assinatura em todas
as páginas do contrato. A contratação efetiva das cotas somente será realizada após
a confirmação verbal e expressa do consorciado nesta ligação acerca de todos os
dados cadastrais do plano e das regras do consórcio, de modo que se o autor tivesse
entendido de forma diversa, teve mais de uma oportunidade para questionar,
informando que lhe foi prometido a contemplação no prazo de dez dias, caso em
que o autor não teria validado o contrato e devolvido o seu dinheiro. As gravações
do seu “Controle de Qualidade” acerca da negociação indicam que o autor tinha
ciência das condições bem como que leu e assinou o contrato e que todas as
informações foram claras. Não comercializa cotas contempladas e que não recebeu
qualquer promessa ou garantia que esteja fora das condições do contrato. Segue
estritamente a legislação pertinente e circular exarada pelo BACEN. O autor não
juntou qualquer documento ou prova idônea para comprovar suas alegações. O
autor aderiu de forma livre ao contrato, não sendo induzido a isso. A restituição de
quantias pagas pelo desistente só é cabível após contemplação da cota inativa do
consorciado conforme legislação pertinente. Assim, deve ser seguido o estatuído
pelos artigos 22, §2º e 30 da Lei n. 11.795/2008, ou seja, a devolução de valores
deve ocorrer através do sorteio dos excluídos, quando formado fundo de reserva,
vide artigo 27, §2º, ou em até 30 dias após o término do grupo de consórcio,
conforme artigos 27, §2º e 30, caminhando no mesmo sentido a jurisprudência.
Ademais, além de prevista em contrato, a cobrança taxa de administração reveste-se
de legalidade, além da multa rescisória no percentual de 10%, que se encontra
dentro dos parâmetros razoáveis estipulados. Agiu de modo probo e cumpriu com
seu dever de informação, de modo que a conduta do autor reveste-se de torpeza
assumindo comportamento contraditório. Impugnou os danos morais. Requereu,
pois, a improcedência da demanda.
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Réplica, com documentos (fls. 130/133 e 134/139).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não vislumbrando a possibilidade de composição amigável, conheço
diretamente da demanda, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo
Civil. Como ensina Cândido Rangel Dinamarco sobre dispositivo lavrado com
idêntico conteúdo, “a razão pela qual se permite a antecipação do julgamento do
mérito é invariavelmente a desnecessidade de produzir provas. Os dois incisos do
art. 330 desmembram essa causa única em várias hipóteses, mediante uma redação
cuja leitura deve ser feita com a consciência de que só será lícito privar as partes de
provar quando as provas não forem necessárias ao julgamento” (Instituições de
direito processual civil, v. III. 2. ed. São Paulo: Malheiros, p. 555).

Na lição de Marcelo José Magalhães Bonizzi, “a fase instrutória do
processo costuma ser mais longa do que o necessário, servindo muito mais aos
propósitos protelatórios das partes do que ao descobrimento da verdade. A
excessiva complacência dos juízes, temerosos em indeferir o requerimento de
produção de provas, contribui sensivelmente para agravar esta situação (...).
Exatamente neste ponto encontra-se a primeira possibilidade de utilização do
princípio da proporcionalidade no campo das provas” (Proporcionalidade e
processo: a garantia constitucional da proporcionalidade, a legitimação do
processo civil e o controle das decisões judiciais. São Paulo: Atlas, 2006, p. 80).

Conforme já decidiu, na mesma linha, o Excelso Supremo Tribunal
Federal, “a necessidade de produção de prova há de ficar evidenciada para que o
julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é
legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o
convencimento do Magistrado” (RE 101171, Relator Min. Francisco Rezek,
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Segunda Turma, julgado em 05/10/1984, DJ 07-12-1984 p. 20990).

É o caso dos autos, vez que desnecessária dilação probatória,
porquanto as alegações controvertidas encontram-se elucidadas pela prova
documental, não tendo o condão a prova oral ou pericial de trazer quaisquer
esclarecimentos relevantes para seu deslinde. No mais, versa a demanda matéria de
direito, tratando-se da interpretação dos ditames constitucionais e legais, tendo em
vista a matéria objeto do processo.

Destarte, perfeitamente cabível que se julgue antecipadamente o
mérito, sem olvidar que, nos termos do artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição
Federal e do artigo 139, inciso II, do Código de Processo Civil, compete ao
magistrado velar pela razoável duração do processo, privilegiando a efetividade do
processo, quando prescindível a instrução processual (cf. BEDAQUE, José Roberto
dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual. 2. ed. São Paulo:
Malheiros, p. 32-34).

A demanda é improcedente.

Não obstante o princípio pacta sunt servanda, a conferir a natureza ao
contrato de “lei entre as partes”, sofrer, no moderno direito obrigacional,
relativização, notadamente por normas de ordem pública e, por consequência, de
caráter cogente, como as aplicáveis às relações de consumo, a força vinculante do
pacto prevalece, devendo ser cumprida as respectivas obrigações (cf. STJ, REsp
167.978/PR, Rel. Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro, Sexta Turma, julgado em
26.05.1998). Cumpre anotar, ainda, segundo ensina Antônio Junqueira de Azevedo,
que “a declaração de vontade, tomada primeiramente como um todo, deverá ser: a)
resultante de um processo volitivo; b) querida com plena consciência da realidade;
c) escolhida com liberdade; d) deliberada sem má-fé” (Negócio jurídico - existência,
validade e eficácia. 4. ed. São Paulo: 2002, p. 43).
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De fato, os contratos são estabelecidos entre as partes, buscando a
satisfação de seus interesses. Geram, para cada um dos contratantes, direitos e
obrigações. Caso uma das partes que entabulou a avença, ao passo que pode exigir a
contraprestação respectiva, deve, necessariamente, cumprir com seus deveres,
segundo o pactuado.

Na hipótese sub judice, inegável, pois, a obrigatoriedade do contrato,
especialmente, tendo em vista a ausência de vício a macular a manifestação de
vontade de ambas as partes. De fato, a parte autora, necessitando aderir a consórcio
para aquisição de caminhão, procurou a ré. Ambas tinham plena consciência dos
termos contratuais ajustados (fls. 19/41). Não agiram as partes contratantes
mancomunadas em prejuízo de terceiros ao entabular a avença. Destarte, a emissão
da declaração jurídico-negocial não se reveste de vício de consentimento ou social.

O moderno direito obrigacional, com fulcro notadamente na noção de
boa-fé objetiva, consagrada como princípio pelo artigo 422 do Código Civil,
reconhece a existência de obrigações que se impõem aos contratantes não só por
ocasião da celebração do contrato, mas também antes e depois da avença (cf.
RIZZARDO, Arnaldo. Contratos, vol. I. Rio de Janeiro: Aide, 1988, p. 45-46). Ao
passo que o contrato funciona como fonte primordial do estabelecimento de direitos
e imposição de obrigações na órbita privada, princípios éticos caros ao estrato
social, sobretudo ligados aos valores lealdade e honestidade, não podem ser
olvidados, seja na fase de puntuação, seja na fase de sua execução.

Com efeito, urge dos autos que o autor aderiu a contrato de
participação em grupo de consórcio de bens móveis, Grupo 601, Cota 118, do
Consórcio, em 100 parcelas, no valor total de R$ 220.000,00, contrato n. 288.587,
pagando a quantia de R$17.154,83 referente à taxa de adesão e pagamento da
primeira parcela (fls. 19/41), alegando que na ocasião da venda, a vendedora de
nome NEIDE, teria informado que em dez dias poderia retirar o bem por se tratar de
cota de desistência de outro consorciado, não se tratando de cota contemplada e que,
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no entanto, o veículo não foi entregue. A vexata quaestio cinge-se, pois, à resolução
deste contrato e consequente devolução do importe pago em razão da falta de
lealdade, transparência e boa-fé da vendedora da ré, além de faltar com seu dever de
informação.

Nessa ordem de ideias, não obstante os links juntados pela para autora
demonstrarem que a vendedora NEIDE, de fato, havia afirmado que não se tratava
de venda de cota contemplada e que o caminhão poderia ser retirado no prazo de
dez dias (fls. 145), restou comprovado nos autos que a confirmação da contratação
se daria de forma expressa e verbal por meio de ligação do “Controle de Qualidade”
da ré, oportunidade em que foi aclarado ao autor os termos da contratação, se ele
conhecia como funcionava sistema de consórcio e que por se tratar de consórcio a
liberação do bem só se daria por meio de sorteio e lance não havendo outro meio de
liberação, perguntando em seguida se havia ficado alguma dúvida e o autor
respondeu que “não”. No mais, a preposta perguntou ao autor se houve promessa ou
comprometimento por parte do vendedor no prazo de contemplação fornecendo
algum prazo para ter o crédito liberado, o autor também respondeu que “não”,
conforme afere-se do link da gravação do contato realizado pelo controle de
qualidade (fls. 147).

De fato, quando do contato do “Controle de Qualidade” era o
momento oportuno para o autor se esclarecer da divergência de informações
prestadas pela vendedora e, caso assim entendesse, de desistir da contratação. Ao
contrário, confirmou a ciência das condições contratuais com o “Controle de
Qualidade” na forma como prestada e não omitiu as informações divergentes
prestadas pela vendedora. Evidentemente, não lhe aproveita alegação de falta de boa-
fé contratual ou dever de informação por parte da ré, pois teve a oportunidade de se
esclarecer dos termos contratuais antes de formalizar o contrato.

Não bastasse, a proposta de participação em grupo de consórcio
assinada pelo autor é clara e expressa no sentido de que teve ciência prévia dos
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termos da proposta e do regulamento, sendo franqueados esclarecimentos, para além
de informado de que o único meio de liberação do bem se daria por meio de lance
ou sorteio e que não recebeu qualquer promessa de contemplação antecipada, ex vi
dos itens 16 e 17, in verbis:

“16. O Consorciado declara que recebeu previamente uma cópia desta
Proposta e do citado Regulamento, e uma vez que lhe foram
franqueados os esclarecimentos necessários, não restando qualquer
dúvida pendente, manifesta nesta oportunidade sua concordância com
todos os seus termos” (fls. 22).

“17. O consorciado declara que foi devidamente informado que as
únicas formas de contemplação são SORTEIO ou LANCE,
confirmando que NÃO RECEBEU QUALQUER PROPOSTA OU
PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA, SEJA POR
SORTEIO OU LANCE” (fls. 22).

Definitivamente, o autor teve ciência prévia dos termos contratados,
de sorte que a empresa ré cumpriu com sua obrigação insculpida no artigo 6º, inciso
III e artigo 46, ambos do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual
insubsistente o seu pedido de tutela jurisdicional voltado à resolução contratual e
devolução da importância quitada a título de entrada e primeira parcela.

Por fim, não tendo a ré praticado qualquer ilícito, não há que se falar
em violação a direitos afetos à personalidade, razão pela qual vedada a outorga de
reparação a título de danos morais.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE A DEMANDA
formulada por --------------------------------- contra ----- ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIOS LTDA.
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Condeno --------------------------------- ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, nos termos do artigo
23 da Lei no 8.906/94 e do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, que
arbitro, em conformidade com o artigo 85, §2º do mesmo diploma legal, em 10%
sobre o valor da causa, a ser corrigido, desde o ajuizamento da ação, segundo a
Tabela Prática de Atualização de Débitos Judiciais Egrégio do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo. Os juros moratórios correm do trânsito em julgado, na
esteira do disposto pelo artigo 85, §16º do Código de Processo Civil. Deferido o
pedido de assistência judiciária, de sorte que as condenações ficam subordinadas ao
disposto pelo artigo 98, §§2º e 3º, do mesmo diploma legal.

Com o trânsito em julgado, resta extinta a fase de conhecimento, nos
termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de
mérito.

Publique-se, registre-se e intime-se.

São Paulo, 20 de maio de 2021.

ANDERSON CORTEZ MENDES
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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