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PROCESSUAL  CIVIL –  Ação  de
consignação em pagamento – Contrato de
de  financiamento  de  crédito  –  Pleito  de
depósito de parcelas contratadas – Recusa
de recebimento de pagamento – Prova das
alegações – Não demonstração – Ônus do
autor – Art. 333, II do CPC – Desprovimento
do recurso.

- Em não havendo evidências de prova das
alegações trazidas pela apelante da recusa
do banco em receber o pagamento, não se
pode reformar a decisão proferida.

- “Art. 333 - O ônus da prova incumbe: I - (...);
II  -  ao  réu,  quanto  à  existência  de  fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. “ 

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos acima identificados.

A C O R D A M,  em Segunda  Câmara
Cível  do  Tribunal  de  Justiça,  por  votação  uníssona,  negar  provimento  à
apelação cível, nos termos do voto do Relator e da súmula de julgamento de
folha retro.
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R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  por
SUZANA SILVA AMORIM, em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMEN-
TO E INVESTIMENTO S/A, irresignado com a sentença (fls.70/71) que, nos
autos da ação de consignação em pagamento, julgou improcedente o pedido
por ela deduzido na petição inicial, por ausência de motivos que justificassem
a consignação em pagamento, haja vista não vislumbrar ter havido a recusa
da instituição financeira em receber as parcelas oriundas do contrato de finan-
ciamento de crédito celebrado entre as partes.

Nas razões do apelo (fls.73/75), a parte au-
tora devolve a matéria à instância superior para persistir na tese de recusa da
empresa ré em receber as prestações do financiamento a partir da 22ª parcela
e seguintes, inobstante tenha efetuado o pagamento dessa antes mesmo da
data de vencimento.

Contrarrazões às fls.104/110.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de
Justiça apresentou parecer (fl.119/121), sem, contudo, manifestar-se sobre o
mérito da apelação cível.

É o relatório.

V O T O

Presentes  os  pressupostos  de
admissibilidade, o recurso comporta conhecimento.

Giza  a  controvérsia  sobre  contrato  de
empréstimo bancário, cujas parcelas estavam sendo regularmente pagas até
a 22ª (vigésima segunda),  que fora quitada antes da data de vencimento,
todavia, ao tentar efetuar as seguintes, essas tiveram o pagamento recusado
pela instituição financeira, que afirmou não ter recebido o pagamento de tal
parcela, condicionando a liberação das demais à adimplência daquela.

  Ocorre que, inobstante os termos narrados
pela autora,  a mera juntada do comprovante de pagamento da parcela 22
(fl.10) não tem o condão de caracterizar qualquer prova a seu favor.

Da  análise  dos  argumentos  apresentados
pela apelante, percebe-se a afirmação de recusa do recebimento das demais
parcelas contratadas, todavia, não trouxe aos autos qualquer documentação
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que fizesse prova da recusa da instituição bancária em receber as demais
parcelas  do  contrato  firmado,  tampouco  os  motivos  que  ensejassem  tal
postura da apelada, não demonstrando os subsídios de embasem seu direito.

Para deslinde da questão,  mister trazer à
colação o dispositivo legal que trata do ônus da prova:

"Art. 333 - O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II  -  ao  réu,  quanto  à  existência  de  fato  impeditivo,
modificativo  ou  extintivo  do  direito  do  autor."
(Destaquei)

      Do tema em debate, colhe-se da doutrina:

"O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art.
333  do  Código  de  Processo  Civil,  o  ônus  da  prova
incumbe  ao  autor,  quanto  ao  fato  constitutivo  do  seu
direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor" (CINTRA,
Antônio Carlos de Araújo, GRINOVER, Ada Pellegrini &
DINAMARCO,  Cândido  Rangel.  Teoria  Geral  do
Processo. 9. ed. Malheiros: São Paulo, 1992, p. 297).

Portanto,  segundo  a  clássica  regra  da
legislação processual  civil,  o demandante tem o encargo de comprovar as
alegações que amparam seu direito, sob o risco de, assim não agindo, sofrer
um julgamento desfavorável  (art.  333, I,  do CPC). Já o demandado tem o
ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do
autor (art. 333,II).

Não é outro o entendimento perfilhado pela
Colenda Corte Superior de Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.
AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  RESPONSABILIDADE
CIVIL.  AUSÊNCIA DE  NEXO  CAUSAL.  SÚMULA
7/STJ.  ART.  333,  II,  DO  CPC.  ÔNUS.  1.  Rever  as
conclusões  do  Tribunal  de  origem,  no  tocante  à
existência de nexo causal entre o fato e o dano, implica o
reexame dos elementos fático-probatórios,  o que não é
possível pela via eleita (Súmula 7/STJ). 2. Nos termos do
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art. 333, II, do Código de Processo Civil, é ônus do réu
demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo
ou  extintivo  do  direito  do  autor,  como  a  não
inexistência do fato. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento.  (STJ  -  AgRg  no  AREsp:  331422  PE
2013/0117459-2,  Relator:  Ministro  OG  FERNANDES,
Data  de  Julgamento:  27/05/2014,  T2  -  SEGUNDA
TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2014)(Grifei)

E ainda:

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL  -  IMPOSTO  PREDIAL  E
TERRITORIAL URBANO - ENTIDADE RELIGIOSA
-  IMUNIDADE  -  ALEGAÇÃO  DE  DESVIO  DE
FINALIDADE -  ART.  333,  II,  DO CPC -  ÔNUS DO
ENTE MUNICIPAL. 1. Impõe-se ao município o ônus de
apresentar prova impeditiva, modificativa e extintiva ao
gozo  da  imunidade  constitucional  assegurada  às
entidades religiosas, cabendo àquele demonstrar que os
imóveis  pertencentes  a  essas  entidades  estão
desvinculados da destinação institucional. 2. De acordo
com o inciso II do art. 333 do CPC, "o ônus da prova
incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor". 3. Agravo
regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 380953
ES  2013/0253015-0,  Relator:  Ministra  ELIANA
CALMON,  Data  de  Julgamento:  07/11/2013,  T2  -
SEGUNDA  TURMA,  Data  de  Publicação:  DJe
14/11/2013)(Negritei)

O que se percebe dos autos, portanto,  é a
ocorrência do movimento inverso ao que deveria ter manejado o apelante,
ante a ausência de provas cabais de seus argumentos.

Diante do contexto trazido aos autos,  não
vislumbro, pois, razões suficientes a desconstituir a decisão atacada.

Ante o  exposto,  NEGO PROVIMENTO  ao
presente recurso,  mantendo a decisão do juiz  a  quo em todos os termos
proferidos.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo.Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e o
Exmo. Dr. João Batista Barbosa, juiz convocado, com jurisdição plena, para
substituir a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.
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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, 14 de abril de 2015.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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