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DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO  CÍVEL -  AÇÃO  DE 
CONSIGNAÇÃO  EM  PAGAMENTO  - 
DEPÓSITO  -  NÃO  REALIZAÇÃO  - 
PRESSUPOSTO  DE  CONSTITUIÇÃO E  DE 
DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO 
PROCESSO  -  AUSÊNCIA  -  EXTINÇÃO  DO 
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - 
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM  -  RECURSO 
MANIFESTAMENTE  IMPROCEDENTE  - 
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  557,  CAPUT,  DO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SEGUIMENTO 
NEGADO MONOCRATICAMENTE AO APELO. 

–  Tratando-se  de  ação  de  consignação  em 
pagamento, o depósito consiste em pressuposto 
de  constituição e  de desenvolvimento válido e 
regular do processo, sem o qual o feito deve ser 
extinto, sem resolução do mérito, nos termos do 
art. 267, IV, do CPC. 

Vistos,
Cuida-se de Apelação Cível interposta por  CRIZANE XAVIER DE 

PAULA em face da sentença que julgou, nos termos do art. 267, inc. IV, do CPC, 
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extinta  a  Ação  de  Consignação  em  Pagamento  ajuizada  contra  o  Banco 
Volkswagen S/A. 

Na  origem,  a  recorrente  ajuizou  Ação  de  Consignação  de 
Pagamento, tendo o Juízo a quo deferido o pedido e determinado sua intimação 
para efetuar o aludido pagamento.

Não obstante, a apelante quedou-se inerte, sobrevindo sentença de 
extinção,  sem solução de mérito,  ante a ausência  dos depósitos das parcelas, 
conforme se extrai da sentença de fls. 40/43.

Em suas  razões,  sustenta  a  recorrente  que deixou  de  efetuar  o 
depósito das parcelas por motivo de força maior, visto que estava acompanhando 
sua genitora que encontrava-se em tratamento médico em João Pessoa.

Sem  contrarrazões,  porquanto  não  formada  a  angularização 
processual. 

A douta  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo  desprovimento  do 
apelo (fls. 58/61).

É o relatório. DECIDO.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 
A autora não se conforma com a sentença proferida pelo MM Juíz a 

qua, na qual o feito foi extinto, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto 
de  constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja: o 
depósito. 

Sem razão a apelante. 
Os pressupostos processuais são os requisitos exigidos para que o 

juiz possa realizar o processo e decidir sobre a pretensão apresentada, e dizem 
respeito à regularidade para a formação válida da relação processual. 

No caso, o requerente ajuizou ação de consignação em pagamento, 
pretendendo  depositar  em  juízo  o  valor  que  entende  como  incontroverso  das 
parcelas contratuais relativas a pacto de financiamento firmado com a requerida. 

O pedido de depósito formulado pela parte autora foi deferido pelo 
douto Juíz, tendo a recorrente sido regularmente intimada para efetuar o depósito 
do  valor  principal  correspondente   à  cada  prestação  do  contrato,  vencida  e 
vincendas até a data do depósito.

Com efeito,  a inércia da parte autora em realizar o depósito deu 
ensejo  à  prolação  da  bem  lançada  sentença  de  extinção  do  processo  sem 
resolução do mérito. 

Ora, na ação de consignação em pagamento, o depósito precede à 
citação e deve ser requerido já na peça vestibular. 

Confira-se a redação do artigo 893 do CPC :

"Art.  893 -  O autor, na petição inicial,  requererá: (Alterado 
pela L-008.951-1994)
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I - o depósito da quantia ou da coisa devida, a ser efetivado 
no  prazo  de  5  (cinco)  dias  contados  do  deferimento, 
ressalvada a hipótese do § 3º do Art. 890;
II  -  a  citação  do  réu  para  levantar  o  depósito  ou  oferecer 
resposta." (grifei).

Daí por que o depósito se apresenta como elemento essencial do 
procedimento. Sem ele, a sentença não terá o que apreciar e declarar. A prestação 
jurisdicional, específica da ação de consignação, restará sem objeto. 

Por  isso  mesmo,  se  o  autor  não  recolhe  em depósito  judicial  a 
prestação litigiosa, no caso é de imediata extinção do processo, sem julgamento 
de  mérito  de  mérito,  por  ter-se  tornado  juridicamente  impossível  a  tutela 
jurisdicional  de início requerida (Cód.  Proc.  Civ.,  art.  267,  n VI)."  (In:  Curso de 
Direito Processual Civil. v. 3º Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 36). 

Nesse  contexto,  tem-se  que  o  prosseguimento  da  ação 
consignatória depende da realização do depósito judicial pela parte autora, sem o 
qual  haverá  a  extinção  do  feito  sem  resolução  do  mérito,  por  ausência  de 
pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 

Nesse sentido, é a jurisprudência firmada no âmbito do STJ, bem 
assim de  Nossos Tribunais:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  Nº  1.355.851  -  RJ 
(2010/0181908-7) RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE 
SALOMÃO  AGRAVANTE  :  LUIZ  CARLOS  DE  SOUZA 
SANTOS ADVOGADO :  FRANCISCO BASTOS VIANA 
DE  SOUZA  -  DEFENSOR  PÚBLICO  E  OUTROS 
AGRAVADO : MARCELL CELULAR ADVOGADO : SEM 
REPRESENTAÇÃO  NOS  AUTOS  DECISÃO  [...].  Com 
relação ao artigo 267, § 1.º  do Código de Processo 
Civil, conforme entendimento desta Corte,"Tratando-
se  da  falta  do  depósito  em  ação  consignatória,  
quando  o  Juízo  já  havia  determinado  à  parte  que 
realizasse  tal  providência,  a  extinção  do  processo 
não  depende  de  prévia  intimação.  (AgRg  no  Ag 
396222/SP,  Relator  (a)  Ministro  CARLOS  ALBERTO 
MENEZES  DIREITO  -  TERCEIRA  TURMA  Data  do  
Julgamento  08/10/2001  Data  da  Publicação/Fonte  DJ  
19/11/2001  p.  272).  Confira-se  a  ementa  do  referido  
julgado:  Agravo  regimental.  Recurso  especial  não  
admitido. Ação de consignação em pagamento. Ausência  
de depósito. Extinção da ação. 1.  Tratando-se da falta  
do depósito em ação consignatória, quando o Juízo  
já  havia  determinado  à  parte  que  realizasse  tal  
providência, a extinção do processo não depende de  
prévia intimação. Inaplicável à hipótese em questão o 
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§ 1º,  do artigo 267 do Código de Processo Civil. 2.  
Agravo  regimental  desprovido.  No  caso,  o  próprio  
agravante afirma que, "às fls. 39, foi prolatada pelo douto  
Magistrado  monocrático  a  r.  decisão  abaixo  
colacionada:'(...) Expeça-se, pois a guia (fls. 5, nº 3), p/  
depósito em 10 d.(contados da ciência da DP)" Afirma,  
ainda,  que  "posteriormente,  às  fls.  46,  foi  exarada  a 
seguinte certidão cartorária:'Certifico que até a presente  
data, a parte autora não compareceu em cartório a fim de  
retirar  a guia ordenada a fls."  Desse modo,  o acórdão  
não  destoa  da  jurisprudência  desta  Corte,  razão  pela  
qual  há  incidência  da  súmula  83  do  STJ  sobre  a  
pretensão  recursal.  3.  Diante  do  exposto,  com 
fundamento no artigo 557, caput, do Código de Processo 
Civil,  nego  seguimento  ao  agravo  de  instrumento.  
Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 24 de novembro  
de  2010.  MINISTRO  LUIS  FELIPE  SALOMÃO  Relator  
(STJ  -  Ag:  1355851   ,  Relator:  Ministro  LUIS  FELIPE 
SALOMÃO,  Data  de  Publicação:  DJ  06/12/2010)  (sem 
grifos no original).

AÇÃO  DE  CONSIGNAÇÃO  EM  PAGAMENTO. 
AUTORES  QUE  NÃO  OBSTANTE  A  RESISTÊNCIA 
APRESENTADA PELO  RÉU  E  MESMO  DEPOIS  DE 
INSTADOS  PELO  JUÍZO  NÃO  REALIZAM  O 
DEPÓSITO  EM  CONSIGNAÇÃO  OFERTADO  NA 
EXORDIAL. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA QUITAÇÃO DO 
FINANCIAMENTO  CONTROVERSO  NÃO 
COMPROVADA. PROCESSO EXTINTO, EM PRIMEIRO 
GRAU,  POR  AUSÊNCIA  DE  PRESSUPOSTO  DE 
DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR (ARTIGO 
267, IV CPC). SENTENÇA MANTIDA, INCLUSIVE, NO 
QUE  SE  REFERE  AO  REGIME  SUCUMBENCIAL,  
DISCIPLINADO  DE  MANEIRA  CORRETA,  ANTE  O 
ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA COM BASE 
NA PREVISÃO DO ARTIGO 20, PARÁGRAFO QUARTO 
DO CPC. RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO.
(TJ-SP  -  APL:  00202344320108260037  SP  0020234-
43.2010.8.26.0037,  Relator:  Alexandre  Bucci,  Data  de 
Julgamento: 11/06/2013, 16ª Câmara de Direito Privado,  
Data de Publicação: 17/06/2013) (grifos acrescidos).

“APELAÇÃO  CÍVEL.  LOCAÇÃO.  AÇÃO  DE 
CONSIGNAÇÃO  EM  PAGAMENTO.  DEPÓSITO.  
AUSÊNCIA  DE  PRESSUPOSTO  DE 
DESENVOLIMENTO  VÁLIDO  E  REGULAR  DO 
PROCESSO.  EXTINÇÃO  DA  AÇÃO.  Na  Ação  de 
Consignação em Pagamento, a falta de depósito, ou o  
depósito inferior ao valor requerido na petição inicial,  
implica  a  ausência  de  pressuposto  de  
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desenvolvimento válido do processo, uma vez que o 
depósito é pressuposto indispensável para que seja  
declarado,  por  sentença,  o  efeito  liberatório  do 
pagamento.  Depósito  em valor  inferior  ao  que fora  
requerido  pela  autora  na  petição  inicial.  Intimação 
para  regularizar  os  depósitos.  Desatendimento.  
Extinção  do  processo  mantida (art.  267,  IV,  CPC).  
RECURSO  DESPROVIDO.”  (Apelação  Cível  Nº  
70051484913, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça  do  RS,  Relator:  Catarina  Rita  Krieger  Martins,  
Julgado em 29/11/2012) (negritei).

 
Dessa  forma,  não  tendo  o  consignante  realizado  o  depósito  da 

quantia que tem como devida, no prazo a que alude o art. 893, I, do CPC, correta 
se afigura a extinção do processo. 

DISPOSITIVO

Face ao exposto,  nos termos do  art.  557,  caput,  do  CPC,  nego 
seguimento ao apelo,  diante  de  sua manifesta  improcedência,  permanecendo 
inalterados os termos da sentença.

P.I.
João Pessoa, 18 de agosto de 2014.

Desembargador José Aurélio da Cruz
                       Relator
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