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DECISÃO MONOCRÁTICA

CONSIGNAÇÃO  EM  PAGAMENTO  – 
PROCEDÊNCIA.  APELAÇÃO  CÍVEL. 
PROVIMENTO  MONOCRÁTICO.  FALTA  DOS 
PRESSUPOSTOS  LEGAIS  DA 
CONSIGNAÇÃO.  EXISTÊNCIA  DE  JUSTA 
CAUSA  DOS  CREDORES  NA  RECUSA  DO 
ATRASADO. SIGNIFICATIVA INADIMPLÊNCIA. 
RECURSO PROVIDO MONOCRATICAMENTE. 
SENTENÇA  EM  CONTRARIEDADE  COM  A 
JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. 

- Não há como proceder ação consignatória de 
pagamento  ante  notória  falta  de  seus 
pressupostos legais, situação que se caracteriza 
pela  vontade  dos  autores  de  pagamento  de 
parcelas  da  dívida  sem  juros  e  correções 
monetárias.   Autores,  ainda,  que  não 
comprovam  resistência  da  parte  dos 
consignados  em não  quererem  receber  dívida 
corrigida e atualizada.

 

Trata-se de apelação cível interposta por Arimatéia Imóveis e 
Construções Ltda em face da sentença de fls. 71-74, que julgou procedente, 
em parte, o pedido contido na presente ação de consignação em pagamento, 
declarando a extinção parcial  da obrigação, até o montante da importância 
consignada.
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 Alega o recorrente a ocorrência de litispendência,  já que já 
existia  em  tramitação  uma  outra  ação  ordinária  e  nela  já  se  discutia  os 
pagamentos  das  parcelas  em  atraso  e  as  condições  do  contrato  de 
compromisso firmado entre as partes.

Sustenta  a falta  de uma das condições  à presente  ação de 
consignação em pagamento, já que não há que se falar em regularidade de 
depósito  ante  a  manifesta  inadimplência  por  parte  dos  promoventes,  ora 
recorridos.

Advoga  o  fato  de  ser  indiscutível  a  ciência  dos 
autores/devedores,  quanto  à  inadimplência,  bem  como  à  pretensão  dos 
recorrentes  em  querer  rescindir  o  contrato  pela  fomentada  falta  de 
pagamento,  tudo,  sobretudo,  por  conta  da  reconvenção  adentrada  pelos 
apelantes na ação principal.

Afirma que é legítima sua recusa em receber  as prestações 
atrasadas, que são muitas, posto que fundamentada no art. 313, do Código 
Civil. 

Eis o que cabe relatar. Passo a decidir.

O  presente  recurso  de  apelação  há  de  ser  provido,  senão 
vejamos. 

De fato, a ação de consignação em pagamento não preenche 
seus pressupostos  legais,  no momento em que era legítima a recusa dos 
apelantes  em não receber  os  valores  disponibilizados  pelos  recorridos,  no 
momento  em que  estes  últimos  entenderam  por  bem pagar  algumas  das 
parcelas em atraso.

Lado outro, não houve a comprovação por parte dos autores, 
ora  apelados,  da  recusa  dos  credores/apelantes  em receberem a  quantia 
devida.

Ora,  consoante  denota-se  do  presente  caderno  processual, 
somente  após  mais  de  dois  anos  de  inadimplência,  é  que  os 
apelados/promoventes resolveram procurar a parte ora apelante, e, mesmo 
assim,  para  dar  continuidade  ao  pagamento  dos  cento  e  cinqüenta  reais 
mensais, pela promessa de compra do terreno em questão.

De modo que, foi legítima a recusa dos apelantes, no momento 
em que não aceitaram o recebimento dos valores disponibilizados pela parte 
recorrida.

Válido lembrar o que dispõe o art. 335, do Código Civil, quanto 
aos pré-requisitos de uma consignação em pagamento, que são: 

Apelação Cível nº 0027906-36.2010.815.2001 2



Art. 335. A consignação tem lugar:

I- Quando o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber 
o pagamento, ou dar quitação na devida forma.

Art. 336. Para que a consignação tenha força de pagamento, será 
mister concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, 
todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento.

A jurisprudência endossa.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. 
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RECUSA DO CREDOR EM 
RECEBER A QUANTIA DEVIDA. PRESSUPOSTOS ELENCADOS 
NO ART. 335 DO CÓDIGO CIVIL NÃO TIPIFICADOS. SENTENÇA 
DE  IMPROCEDÊNCIA  MANTIDA.  RECURSO  CONHECIDO  E 
DESPROVIDO. 

–  "Em  tema  de  contrato  de  locação  residencial,  constatada  a 
inadimplência do locatário quanto à quitação dos aluguéis, cabe a ele 
comprovar a injusta recusa do locador ao recebimento das parcelas 
locativas" 

(Apelação  Cível  nº  2013.049118-4,  de  Criciúma,  rel.  Des.  Eládio 
Torret Rocha, julgado em 24/10/2013). (TJ-SC - AC: 20130577862 
SC 2013.057786-2 (Acórdão), Relator: Luiz Fernando Boller, Data de 
Julgamento: 05/03/2014, Quarta Câmara de Direito Civil Julgado)

(GRIFEI)

Jamais  poderiam  os  autores,  ora  apelados,  pretenderem 
continuar pagando a quantia que vinham pagando aos apelantes, isso após 
mais de dois anos de inadimplência.

A  consignação  seria  procedente,  caso  tivesse  restado 
comprovado nos autos a recusa dos promovidos/apelantes em receberem os 
valores atrasados, sendo que devidamente atualizados. 

Porém,  não  cuidaram  os  apelados  em  comprovar  a  injusta 
recusa por parte do polo passivo da presente demanda, não tendo, portanto, 
se desincumbido da regra comezinha de Direito Processual Civil, que versa 
acerca do ônus da prova, nos termos do art. 333, II, do CPC, quanto à parte 
promovida numa ação.

CONSIGNAÇÃO  EM  PAGAMENTO  -  DESCUMPRIMENTO 
CONTRATUAL - ÔNUS DA PROVA - ART. 333, I,  CPC - MERAS 
ALEGAÇÕES - INOVAÇÃO RECURSAL.

- A ação de consignação em pagamento é aquela que permite ao 
devedor,  ou  a  terceiro  interessado,  nos  casos  previstos  no 
artigo  335,  do  Código  Civil,  exonerar-se  da  obrigação, 
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oferecendo ao credor a quantia ou a coisa devida, depositando o 
valor, se persistir a recusa.  Não sendo produzidas provas dos 
fatos  alegados na petição inicial,  e  não sendo comprovada a 
qualquer  inadimplência  do  requerido,  não  se  defere  a 
consignação em pagamento. A lide é delimitada pelos argumentos 
e pedidos formulados na inicial e na contestação, não cabendo às 
partes  inovar  em  outra  oportunidade,  sob  pena  de  se  ferir  os 
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

(TJ-MG  -  AC:  10024101776268003  MG  ,  Relator:  Evangelina 
Castilho Duarte, Data de Julgamento: 29/05/2014, Câmaras Cíveis / 
14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/06/2014)

(GRIFEI)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.308.818 - MT (2010/0089470-0) 
RELATOR  :  MINISTRO  SIDNEI  BENETI  AGRAVANTE  :  JOSÉ 
EDUARDO CORASSA ADVOGADO : ARMANDO NASCIMENTO E 
OUTRO  (S)  AGRAVADO  :  ARMANDO  GENTIL  E  OUTROS 
ADVOGADO  :  JOSE ORLANDO  MURARO  SILVA  E  OUTRO (S) 
DECISÃO.

1.-  Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento  interposto  por  JOSÉ 
EDUARDO  CORASSA  contra  decisão  denegatória  de  Recurso 
Especial fundado na alínea a do art. 105, III, da Constituição Federal, 
interposto contra Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 
Grosso,  Rel.  Desembargadora  MARIA  HELENA  GARGAGLIONE 
PÓVOAS, assim ementado(e-STJ fl. 19): APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 
DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO -  INOVAÇÃO RECURSAL 
EM RELAÇÃO A ALEGAÇÃO DE ABATIMENTO DAS HIPOTECAS 
CONSTANTES NO IMÓVEL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 
RECUSA  INJUSTA  -  FARDO  PROCESSUAL  NÃO  SUPORTADO 
PELO APELANTE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA DE 
QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 17 DO CPC - RECURSO 
IMPROVIDO.  Não  tendo  o  Apelante  demonstrado  a  efetiva 
recusa do consignado em receber o montante devido, impõe-se 
a  improcedência  da  ação,  sabendo-se  que  "o  ônus  da  prova 
incumbe ao autor,  quanto ao fato constitutivo do seu direito" 
(CPC, art. 333, I). 2.- O agravante alega violação dos arts. 333, 334 
e 535 do Código de Processo Civil.É o relatório. 3.- O recurso não 
merece conhecimento. 4.- O Vice-Presidente Tribunal de Justiça do 
Estado  de  Mato  Grosso,  Des.  PAULO  DA  CUNHA,  negou 
seguimento ao recurso em razão da inexistência de demonstração da 
alegada vulneração aos dispositivos tidos por violados e incidência 
das  Súmulas  283  e  284  do  Supremo  Tribunal  Federal  e  182  do 
Superior Tribunal de Justiça. 5.- Não houve, entretanto, impugnação 
suficiente  de  todos  os  termos  da  decisão  agravada.  Embora  as 
Súmulas STJ/182 e STF/283 tenham sido mencionadas na minuta do 
Agravo de Instrumento, sua utilização como fundamento da decisão 
agravada  não  foi  infirmada pelo  agravante.  6.-  Registre-se  que  é 
necessário  ao  conhecimento  do  recurso  a  demonstração  do 
desacerto da decisão contra a qual se insurge, refutando todos os 
seus  óbices,  sob  pena  de  vê-la  mantida.  7.-  Logo,  sendo  o 
fundamento  suficiente  para  manter  a  conclusão  da  decisão,  fica 
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inviabilizado o recurso, à luz da Súmula 182 desta Corte, aplicada, 
por  extensão.  8.-  Pelo  exposto,  não  se  conhece  do  Agravo  de 
Instrumento.  Intimem-se.  Brasília/DF,  30  de  setembro  de  2010. 
MINISTRO SIDNEI BENETI Relator

(STJ -  Ag:  1308818  ,  Relator:  Ministro  SIDNEI  BENETI,  Data de 
Publicação: DJ 07/10/2010)

(GRIFEI)

De modo que, a ação resta improcedente.  A uma, diante da 
legítima recusa dos apelantes, no momento em que se recusaram em receber 
a quantia inadimplida, sem qualquer correção/atualização; a duas, posto que, 
sequer, comprovação houve, por parte dos apelados, autores na ação, não 
houve prova de que pretenderam pagar  e o credor  se negou a receber  a 
quantia  atrasada,  que  seria  com  juros  e  correção  monetária,  ante  a 
remansosa inadimplência.

A  sentença,  pois,  passa  a  ser  contrária  a  jurisprudência 
predominante  dos  Tribunais  pátrios,  já  que  julgou  procedente  uma 
consignação em pagamento, despida de seus pressupostos legais, bem como 
embasada em ilações do polo ativo da demanda, que não cuidou, sequer, em 
comprovar  eventual  injusta  recusa  no  recebimento,  pelos 
apelantes/promovidos,  da  quantia  em  atraso  devidamente  corrigida  e 
atualizada com seus consectários legais.

Pelo  exposto,  forte  nas  razões  acima,  DOU  PROVIMENTO 
MONOCRÁTICO À APELAÇÃO CÍVEL, com fundamento no art. 557, §1º-A, 
do  CPC,  reformando  a  sentença  hostilizada,  julgando  improcedente  a 
presente ação de consignação em pagamento.

Custas  e  honorários,  estes  que arbitro  à  base de  mil  reais, 
pelos autores/sucumbentes da presente ação, com a ressalva do art. 12, da 
Lei 1.060/50, já que por essa Lei beneficiados. 

Transitada sem recurso a presente decisão,  devolvam-se os 
autos ao Juízo de sua causa

P.I.

João Pessoa, 22 de agosto de 2014. 

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz
                             RELATOR
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