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AQUINO

SENTENÇA

(Tipo A)

I. RELATÓRIO:
Trata-se  de  ação  civil  pública  proposta  pelo  MINISTÉRIO  PÚBLICO 

FEDERAL  em  desfavor  da  empresa  M.  NASCIMENTO  DE  AQUINO  –  ME  e  de  seu 
proprietário MELQUIZEDEK NASCIMENTO DE AQUINO, já qualificados nos autos.

Narra a inicial que os demandados praticaram clandestinamente atividade 
de consórcio sem a autorização do Banco Central do Brasil. Realizava-se a comercialização 
de  motocicletas  de  maneira  parcelada  através  de  sistema  conhecido  como  “compra 
premiada”,  em  que  os  clientes  sorteados  no  curso  do  contrato  ficariam  isentos  do 
pagamento das parcelas restantes.

Segundo o autor, as cláusulas previstas nos contratos e a forma como a 
empresa  organizava  os  clientes  em grupos  se  assemelham ao  sistema  de  consórcio, 
previsto no art. 2º da Lei n.º 11.795/08, cuja autorização para funcionamento é concedida 
pelo  Banco  Central  do  Brasil.  Assevera  ainda  que,  mesmo  que  a  atividade  não  seja 
reconhecida como consórcio, haveria ainda a necessidade de autorização do Ministério da 
Fazenda, tendo em vista existência de venda ou promessa de venda de mercadoria a 
varejo,  mediante  oferta  pública  e  com  recebimento  antecipado,  parcial  ou  total,  do 
respectivo preço (art. 7º, II da Lei 5.768/71).

Aduz o MPF que, prestando a empresa atividade claramente ilícita, deve 
ter seu funcionamento imediatamente suspenso, a fim de evitar danos aos consumidores, 
diante da inviabilidade econômica do sistema em questão. Acrescenta que, além desta 
medida preventiva,  já existem casos registrados de clientes que, após pagar todas as 
parcelas, não receberam o respectivo bem, restando claro o prejuízo aos consumidores. 

Diz ainda o Parquet que a filial da empresa na cidade de Caxias/MA foi 
fechada inexplicavelmente, havendo assim claro indício de que o proprietário busca se 
furtar das responsabilidades assumidas perante os consumidores lesados.

Requereu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, a fim 
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de que seu proprietário seja também responsabilizado pelos danos causados aos clientes.
Pleiteou  o  reconhecimento  do  dano  moral  coletivo  com a  fixação  de 

indenização.
Pediu ainda o deferimento de medida liminar para bloqueio de bens dos 

demandados, a fim de garantir o ressarcimento dos consumidores lesados.
Em despacho de fls. 82/83, foi deferido parcialmente o pedido liminar, 

com a determinação de pesquisa de bens através dos sistemas BACENJUD e RENAJUD, 
assim  como  a  determinação  para  que  os  demandados  se  abstivessem de  operar  tal 
modalidade de negócio.

Após notificação para manifestar interesse no feito, a UNIÃO requereu 
seu ingresso como assistente litisconsorcial do autor (fls. 111/119). Já o Banco Central 
informou não possuir interesse, por entender que “operações de venda ou promessa de  
venda de mercadorias a varejo, mediante oferta pública e com recebimento antecipado,  
parcial ou total do respectivo preço refogem à competência fiscalizatória e repressiva da  
autarquia”.

Depois de inúmeras tentativas infrutíferas de citação, o MPF requereu a 
citação por edital dos demandados (fls. 187/188). Deferido o pedido pelo Juízo, houve a 
efetiva publicação dos editais.

Em despacho de  fl.  235 foi  decretada  a revelia  dos  réus  e nomeado 
curador para apresentar contestação.

Contestação  às  fls.  239/240.  Foi  requerido  preliminarmente  o 
reconhecimento de nulidade em virtude da ausência de intimação para apresentação de 
defesa preliminar. De resto, a defesa foi realizada por negativa geral.

Em decisão de fls. 249/250, a preliminar foi rejeitada e as partes foram 
intimadas para especificação de provas.

O  MPF  requereu  a  produção  de  prova  testemunhal  (fl.  253),  colhida 
posteriormente em audiência realizada (fls. 272/274).

Em memoriais de fls. 277/287, o MPF reiterou os termos da petição inicial 
e requereu a procedência dos pedidos.

Memoriais pelos réus às fls. 309/311. Alegou a defesa desconhecimento 
quanto à necessidade de autorização para funcionamento da atividade. Subsidiariamente 
foi requerida a condenação em valores módicos.
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Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir

II. FUNDAMENTAÇÃO:
Inicialmente, cabe avaliar se a atividade empresarial desenvolvida pelos 

réus efetivamente caracterizava-se como consórcio, tendo em vista ser este o fundamento 
principal da ação.

O consórcio possui definição legal no art. 2º da Lei n.º 11.795/2008:
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.
No presente caso, averiguando-se o contrato constante à fl. 55, observa-

se que, apesar de não haver a denominação expressa de consórcio, todos os elementos 
legais deste estão ali presentes.

De fato, o contrato já deixa clara a similitude com o consórcio: 
“Compra premiada é a união de certo número de clientes participantes  
de  um  mesmo  plano,  que  formam  um  grupo  com  o  objetivo  de  
proporcionar  a  cada  um  destes,  quando  de  sua  contemplação,  seu  
produto objeto do plano”.
Veja-se que, nos dois casos, há a reunião de pessoas, formação de um 

grupo e aquisição individual de bem específico.
Além  disto,  no  contrato  em  questão  há  ainda  o  número  de  cotas 

coincidente com o prazo de duração, conforme dicção legal acima.
Ressalte-se  que tal  semelhança,  obviamente,  era  capaz  de  induzir  os 

consumidores a imaginarem que de um consórcio se tratava. Observe-se que no termo de 
declarações de fl. 21, um dos consumidores utiliza a expressão “num tipo de consórcio”. 
Ao ser ouvido em juízo como testemunha, mais uma vez afirmou que era uma espécie de 
consórcio.

Deste modo, resta incontroverso que, apesar da ausência da expressão 
no  respectivo  contrato,  a  atividade  empresarial  consistia  em  verdadeiro  consórcio.  A 
utilização do pseudônimo “compra premiada” não é capaz de desconstituir tal natureza 
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dos contratos firmados.
Fixada  esta  premissa,  a  empresa,  ao  exercer  atividade  de  consórcio, 

necessariamente deveria possuir autorização do Banco Central para funcionamento, nos 
termos do art. 7º, I, da Lei 11.795/08:

Art. 7º. Compete ao Banco Central do Brasil: 

I  –  conceder  autorização  para  funcionamento,  transferência  do  controle  
societário e reorganização da sociedade e cancelar a autorização para funcionar  
das administradoras de consórcio, segundo abrangência e condições que fixar;  

Este é o ponto chave da questão controvertida.  Ao não denominar  a 
atividade de consórcio, os demandados não estariam “obrigados” a obter esta autorização, 
podendo assim exercer a atividade até que fossem tomadas medidas pelas autoridades 
competentes. Neste interregno, já teriam obtido ganho financeiro oriundo das centenas de 
consumidores lesados.

Contudo, a necessidade de autorização do Banco Central, decorrente da 
Lei, deriva da natureza da atividade e não da denominação dada. Logo, é evidente que a 
empresa ré desrespeitou a determinação legal, ao não cumprir os requisitos necessários 
para o devido funcionamento.

Retornando-se à atividade em si, observa-se que o único ponto em que 
esta diferia do consórcio era a desobrigação do pagamento das prestações vindouras para 
o  cliente  que  fosse  contemplado  em  sorteio.  Em  outras  palavras,  caso  sorteado,  o 
consumidor recebia o bem e não precisava mais pagar as parcelas restantes. É de fácil  
percepção a insustentabilidade do formato proposto pela empresa, conforme consignado 
pelo MPF em sua peça inaugural. 

Obviamente,  o  sistema  possui  proximidade  com  o  que  se  denomina 
“pirâmide  financeira”,  só  conseguindo  manter-se  com  a  inserção  contínua  de  novos 
clientes,  cujos  valores  pagos  destinam-se  a  arcar  com  o  custo  do  bem  sorteado 
mensalmente. Cessando ou mesmo diminuindo a entrada de mais pessoas no sistema, 
não há como serem efetivamente entregues os bens, pois, conforme já exposto, aqueles 
que foram contemplados ficam livres do pagamento das prestações restantes, gerando 
assim uma arrecadação insuficiente.

Esta situação efetivamente ocorreu no presente caso. As provas trazidas 
aos autos demonstram que, com exceção dos primeiros clientes que foram sorteados, os 
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demais não receberam o bem ao final do pagamento de todas as prestações. Há caso, 
inclusive,  de  cliente  que foi  contemplado na  14ª prestação,  de  um total  de  48,  mas 
também não recebeu o bem.

Deste modo, resta comprovado o efetivo prejuízo aos consumidores pelos 
réus.

Comprovada a ilegalidade da atividade, assim como o efetivo dano aos 
consumidores, cabe analisar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica feito 
pelo MPF.

O princípio da autonomia patrimonial, que reconhece que os bens dos 
sócios  não se confundem com os  da empresa,  devendo só estes  responder  por  suas 
dívidas e obrigações, possui uma série de temperamentos legais.

No plano do direito consumerista, o art. 28 do CDC traz uma proteção 
alargada ao elencar as hipóteses em que é possível a desconsideração da personalidade 
jurídica. No presente caso, tal medida se justificaria por mais de um motivo ali contido: 
infração de lei e estado de insolvência.

Entretanto, apesar de se adequar as hipóteses legais, o deferimento da 
medida não é necessário. Isto porque, conforme comprovante de inscrição de situação 
cadastral (fl. 23), a ré M NASCIMENTO DE AQUINO – ME possui natureza de empresário 
individual,  não havendo assim que se falar  em distinção patrimonial  entre os bens da 
empresa e de seu titular.

Este entendimento coaduna-se com o do STJ:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESÁRIO 
INDIVIDUAL.  REDIRECIONAMENTO.  1.  A  controvérsia  cinge-se  à  
responsabilidade patrimonial do empresário individual e as formalidades legais  
para sua inclusão no polo passivo de execução de débito da firma da qual era  
titular. 2. O acórdão recorrido entendeu que o empresário individual atua em  
nome  próprio,  respondendo  com  seu  patrimônio  pessoal  pelas  obrigações  
assumidas no exercício de suas atividades profissionais, sem as limitações de  
responsabilidade  aplicáveis  às  sociedades  empresárias  e  demais  pessoas  
jurídicas. 3. A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que "a  
empresa  individual  é  mera  ficção  jurídica  que  permite  à  pessoa  
natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica,  
sem  que  a  titularidade  implique  distinção  patrimonial  entre  o  
empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual"  
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(REsp  1.355.000/SP,  Rel.  Ministro  Marco  Buzzi,  Quarta  Turma,  
julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que "o empresário  
individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica,  
de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os  
fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos" (AREsp  
508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, Publicação em 4/5/2017). 4. Sendo  
assim, o empresário individual  responde pela dívida  da firma, sem  
necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da  
personalidade  jurídica  (art.  50  do  CC/2002  e  arts.  133  e  137  do  
CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse  
rito. (...)  (REsp  1682989/RS,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA  
TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017).

Sendo  assim,  o  proprietário  da  empresa,  também réu  nesta  ação,  já 
responde pelas obrigações e dívidas desta,  sem a necessidade de desconsideração da 
personalidade jurídica, enquadrando-se a situação no art. 942 do Código Civil.

 Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de  
outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver  
mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação.

Diante das constatações acima, medida que se impõe é a confirmação da 
liminar anteriormente deferida, para determinar em definitivo a paralisação das atividades 
da empresa ré.

Passa-se ao pedido de condenação dos réus à indenização pelos danos 
sofridos.

Aplica-se na hipótese  o  regramento  constante  em nosso Código  Civil, 
consoante o qual aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-
lo. 

É nesse exato sentido que dispõe o art. 186, do Código Civil ao preceituar 
que  “aquele  que,  por  ação  ou  omissão  voluntária,  negligência  ou  imprudência,  violar  
direito  e  causar  dano a  outrem,  ainda  que exclusivamente  moral,  comete  ato  ilícito”, 
acrescentando, no seu art. 927, que “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar  
dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Da leitura  dos  dispositivos  acima  transcritos,  infere-se  que 04  são  os 
elementos configuradores da responsabilidade civil extracontratual: conduta (omissiva ou 
comissiva), culpa  lato sensu (abrangendo o dolo e a culpa  stricto sensu), dano e nexo 
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causal. 

Na hipótese, a antijuridicidade da conduta já restou configurada, como já 
exposto acima. 

É  de  se  reconhecer,  ainda,  a  configuração  do  dano  material  a  cada 
consumidor que efetuou o pagamento de suas prestações mas não recebeu o respectivo 
bem, tendo sido sorteado ou não.  Obviamente, a fixação do valor  individual  do dano 
material  há  de  ser  realizada  em sede  de  cumprimento  de  sentença,  a  ser  realizado 
individualmente pelos consumidores lesados.

De igual modo, entendo caracterizado o dano moral individual, tendo em 
vista  que  os  consumidores  cumpriram  suas  obrigações  contratuais  na  esperança  de 
adquirir o bem oferecido, através de sorteio com antecipação da quitação ou mesmo após 
o pagamento final das parcelas. Há ainda aqueles que estavam pagando suas parcelas 
quando, inexplicavelmente, a empresa fechou as portas.

Assim como o dano material, o dano moral individual deverá ser fixado 
em sede de cumprimento de sentença, a ser realizado individualmente pelos consumidores 
lesados, no qual terão a possibilidade de comprovar o grau de sofrimento decorrente das 
atividades ilegais da empresa.

Quanto  ao  dano  moral  coletivo,  sabidamente  decorre  da  mera 
constatação de uma conduta ilícita praticada, que, de maneira injusta e intolerável, viole 
direitos  de  conteúdo  extrapatrimonial  da  coletividade,  não  sendo  necessária  a  efetiva 
demonstração de prejuízos concretos ou de abalo moral.

Contudo,  para  sua  configuração,  também é  necessário  que  a  prática 
ilícita tenha como consequência lesão a valores fundamentais da sociedade.

No caso em tela, apesar de ser clara a atividade ilegal, não creio que 
tenha sido atingido tais valores fundamentais da coletividade. 

Entendo que a condenação dos réus na seara individual é suficiente para 
solucionar a questão. 

Neste mesmo sentindo tem se posicionado o STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. COBRANÇA DE TARIFAS  
BANCÁRIAS.  NEGATIVA  DE  PRESTAÇÃO  JURISDICIONAL.  INCORRÊNCIA.  
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FASES  DA  AÇÃO  COLETIVA.  SENTENÇA  GENÉRICA.  AÇÃO  INDIVIDUAL  DE 
CUMPRIMENTO. ALTA CARGA COGNITIVA. DEFINIÇÃO. QUANTUM DEBEATUR.  
MINISTÉRIO  PÚBLICO.  LEGITIMIDADE  ATIVA.  INTERESSES  INDIVIDUAIS  
HOMOGÊNEOS.  RELEVÂNCIA  E  TRANSCENDÊNCIA.  EXISTÊNCIA.  COISA  
JULGADA.  EFEITOS  E  EFICÁCIA.  LIMITES.  TERRITÓRIO  NACIONAL.  PRAZO  
PRESCRICIONAL.  DEFICIÊNCIA  DA  FUNDAMENTAÇÃO  RECURSAL.  SÚMULA 
284/STF. DANO MORAL COLETIVO. VALORES FUNDAMENTAIS. LESÃO INJUSTA  
E  INTOLERÁVEL.  INOCORRÊNCIA.  AFASTAMENTO.  ASTREINTES.  REVISÃO.  
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.  12. O dano moral coletivo é  
categoria autônoma de dano que não se identifica com os tradicionais atributos  
da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico), mas com a violação  
injusta  e  intolerável  de  valores  fundamentais  titularizados  pela  coletividade  
(grupos, classes ou categorias de pessoas). Tem a função de: a) proporcionar  
uma reparação indireta à lesão de um direito extrapatrimonial da coletividade;  
b)  sancionar  o  ofensor;  e  c)  inibir  condutas  ofensivas  a  esses  direitos  
transindividuais.  13.  Se,  por  um lado,  o  dano  moral  coletivo  não  está  
relacionado a atributos da pessoa humana e se configura in re ipsa,  
dispensando  a  demonstração  de  prejuízos  concretos  ou  de  efetivo  
abalo moral, de outro, somente ficará caracterizado se ocorrer uma 
lesão  a  valores  fundamentais  da  sociedade  e  se  essa  vulneração  
ocorrer  de  forma injusta  e  intolerável.  14.  Na  hipótese  em exame,  a  
violação verificada pelo Tribunal de origem - a exigência de uma tarifa bancária  
considerada  indevida  -  não  infringe  valores  essenciais  da  sociedade,  
tampouco  possui  os  atributos  da  gravidade  e  intolerabilidade,  
configurando  a  mera  infringência  à  lei  ou  ao  contrato,  o  que  é  
insuficiente  para  a  caracterização  do  dano  moral  coletivo.(REsp 
1502967/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em  
07/08/2018, DJe 14/08/2018).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE  
CATARATA. FALTA DE COBERTURA DE LENTES INTRAOCULARES. CONTRATOS 
ANTIGOS E NÃO ADAPTADOS. ABUSIVIDADE. DANO MORAL COLETIVO. NÃO  
OCORRÊNCIA.  CONDUTA RAZOÁVEL.  ENTENDIMENTO JURÍDICO DA ÉPOCA  
DA CONTRATAÇÃO. TECNOLOGIA MÉDICA E TÉCNICAS DE INTERPRETAÇÃO  
DE  NORMAS.  EVOLUÇÃO.  OMISSÃO  DA  ANS.  NÃO  CONFIGURAÇÃO.  
PRETENSÃO  DE  REEMBOLSO  DOS  USUÁRIOS.  PRESCRIÇÃO.  DEMANDA 
COLETIVA. PRAZO QUINQUENAL. RESSARCIMENTO AO SUS. AFASTAMENTO.  
OBSERVÂNCIA  DE  DIRETRIZES  GOVERNAMENTAIS.  (...)  2.  O  dano  moral  
coletivo,  compreendido  como  o  resultado  de  uma  lesão  à  esfera  
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extrapatrimonial de determinada comunidade, se dá quando a conduta agride,  
de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores  
éticos  fundamentais  da  sociedade  em si  considerada,  a  provocar  repulsa  e  
indignação na consciência coletiva (arts. 1º da Lei nº 7.347/1985, 6º, VI, do  
CDC e 944 do CC, bem como Enunciado nº 456 da V Jornada de Direito Civil).  
3.  Não  basta  a  mera  infringência  à  lei  ou  ao  contrato  para  a  
caracterização  do  dano  moral  coletivo.  É  essencial  que  o  ato  
antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde  
os  lindes  do  individualismo,  afetando,  por  sua  gravidade  e  
repercussão, o círculo primordial de valores sociais. Com efeito, para  
não haver o seu desvirtuamento, a banalização deve ser evitada. (...)  
(REsp  1473846/SP,  Rel.  Ministro  RICARDO VILLAS  BÔAS CUEVA,  TERCEIRA  
TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017).

Por fim, existente a culpa lato sensu, consistente na ação direcionada ao 
desenvolvimento de atividade de forma ilícita com a finalidade de obter lucro em prejuízo 
dos consumidores, e o nexo causal entre o dano e a conduta, restam configurados os 
requisitos para a responsabilização civil dos réus.

Assim, a procedência parcial dos pedidos é medida que se impõe.

III. DISPOSITIVO: 
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a presente ação 

civil pública para:
a) Confirmar a liminar anteriormente deferida e determinar em definitivo 
a  paralisação  das  atividades  da  empresa  ré,  assim  como  determinar 
permanentemente a proibição dos réus operarem sistemas de consórcio, 
mesmo sob a denominação “compra premiada” ou qualquer outra.
b)  Condenar  os  réus  a  ressarcirem  os  prejuízos  causados  aos 
consumidores a título de dano material, a ser liquidado individualmente 
em cumprimento de sentença.
c) Condenar os réus ao pagamento de quantia referente ao dano moral 
causado  aos  consumidores,  a  ser  liquidada  individualmente  em 
cumprimento de sentença.
Custas processuais a cargo dos réus.
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Honorários  advocatícios  incabíveis  (art.  128,  parágrafo  5º,  II,  “a”  da 
Constituição Federal).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Caxias/MA, #data _extenso#.

GABRIELLA MOURA VAZ DE OLIVEIRA
Juíza Federal Substituta

________________________________________________________________________________________________________________________
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA GABRIELLA MOURA VAZ DE OLIVEIRA em 03/10/2019, com base 
na Lei 11.419 de 19/12/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trf1.jus.br/autenticidade, mediante código 5000783702237.

                                 Pág. 10/10


