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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  CONSIGNAÇÃO  EM  PAGAMENTO.
AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DA  RECUSA  INJUSTA.
DESOBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. DEPÓSITO DE VALOR
QUE  ENTENDE  DEVIDO.  IMPOSSIBILIDADE.  NECESSIDADE
DE  DEPÓSITO  DO  VALOR  INTEGRAL  DA  PRESTAÇÃO
ESTIPULADA  NO  CONTRATO. MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

- “Art. 335. A consignação tem lugar: I - se o credor não puder,
ou,  sem  justa  causa,  recusar  receber  o  pagamento,  ou  dar
quitação na devida forma;”

- “No que concerne ao valor a ser consignado, entendo que este
deve ser integral e não, como pretende o recorrente, em quantia
que  acredita  ser  devida,  a  par  de  laudo  contábil  produzido
unilateralmente.  É  certo  que  a  jurisprudência  pátria  aceita
depósito  parcial  da  dívida,  a  qual  chama  de  parcela
incontroversa.  Ora,  a  meu  sentir,  pelo  menos  a  priori,
incontroverso  é  o  valor  pactuado  que,  sendo  este  consignado
integralmente, ao final da lide, saber-se-á qual o valor realmente
devido, sendo o excesso restituído ao consignante, se for o caso.”

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como
partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,
por  unanimidade,  negar  provimento  ao  recurso,  nos  termos  do  voto  do  relator,
integrando a decisão a certidão de julgamento de fl. 217

RELATÓRIO



Trata-se de recurso apelatório movido por  José Cunha Filho, contra
sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da ação
de consignação em pagamento promovida pelo ora recorrente, em face da  BV Financeira
Crédito Financiamento e Investimento, ora recorrido. 

Na  sentença  recorrida,  o  douto  magistrado  a  quo,  Exmo.  Carlos
Eduardo  Leite  Lisboa,  julgou  improcedentes  os  pedidos  iniciais,  pelo  fato  de  não
vislumbrar  nenhuma  das  situações  previstas  no  art.  335,  CPC,  inclusive  não  havendo
provas  nos  autos  de  que  o  credor  teria  se  recusado  a  receber  a  quantia  ofertada  pelo
devedor.

Irresignado com o provimento singular em comento, o promovente
ofertou suas razões recursais, pugnando pela reforma do decisum, argumentando, em suma,
que não se encontra  em mora,  já  que foram cobrados encargos contratuais  ilegalmente
durante o período de normalidade.

Aduz  que  acostou  planilha  de  cálculo  que  demonstra  o  valor
incontroverso  a  ser  pago quando há  cobrança  de  verbas  ilegais.  Ademais,  assevera  ser
impertinente a cobrança de juros capitalizados.

Por fim, diante dos encargos ilegais,  afirma que a consignação em
pagamento é devida e requer o provimento do recurso apelatório.  

Foram  apresentadas  as  contrarrazões  pela  parte  promovida  (fls.
206/210).

Diante  da  desnecessidade  de  intervenção  do  Ministério  Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169, § 1º, do
RITJPB c/c o artigo 178, do Código de Processo Civil vigente.

É o relatório.

VOTO.

Colhe-se dos autos que José Cunha Filho aforou a presente demanda,
em face da BV Financeira Crédito Financiamento e Investimento, objetivando a consignação
em pagamento dos valores ditos incontroversos.

O  feito  tomou  seu  trâmite  regular,  sobrevindo  a  sentença  ora
guerreada  que,  conforme relatado,  julgou improcedente  o  pedido  inicial. É  contra  essa
decisão que se insurgiu a parte promovente.

Compulsando  os  autos  e  analisando  a  casuística  em  disceptação,
afigura-se  essencial  denotar  que a  controvérsia  devolvida  ao  crivo  desta  instância
jurisdicional não demanda maiores digressões.



Colhe-se  dos  autos  que  o  promovente  efetuou  um  contrato  de
arrendamento mercantil com a instituição demandada referente à compra de um veículo
Celta,  no valor de R$ 25.900,69  (vinte e  cinco mil  e  novecentos  reais  e  sessenta  e  nove
centavos), devendo ser pago em 60 parcelas de R$ 656,31 (seiscentos e cinquenta e seis reais
e trinta e um centavos).

Entretanto, afirma que o valor correto das prestações, de acordo com
o laudo pericial apresentado pelo próprio recorrente, é o de R$ 311,88 (trezentos e onze
reais  e  oitenta  e  oito  centavos),  devendo  esse  “valor  incontroverso”  ser  consignado
mensalmente em conta judicial.

Pois  bem.  Analisando  detidamente  os  autos,  verifico  que
realmente a parte promovente não cumpriu o que dispõe o artigo 335 do Código de
Processo Civil, ou seja, a comprovação da recusa injusta do recebimento do pagamento
pela instituição financeira, in verbis: 

Art. 335. A consignação tem lugar:
I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o 
pagamento, ou dar quitação na devida forma;
II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, 
tempo e condição devidos;
III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, 
declarado ausente, ou residir em lugarincerto ou de acesso 
perigoso ou difícil;
IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o 
objeto do pagamento;
V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento

Na verdade,  percebe-se,  pelo próprio pedido constante na peça
inaugural, que a intenção do Apelante é efetuar o pagamento das parcelas sem os juros
contratados pelas partes.

O Tribunal de Justiça da Paraíba já decidiu no mesmo sentido:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  CONSIGNAÇÃO  EM
PAGAMENTO. PROPOSITURA DA AÇÃO COM SEIS MESES
DE INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
RECUSA  INJUSTA.  REQUISITOS  NÃO  CUMPRIDOS.
SENTENÇA  DE  IMPROCEDÊNCIA.  INSURGÊNCIA  DOS
AUTORES.  ALEGAÇÃO  DE  NÃO  ENVIO  DOS  BOLETOS
BANCÁRIOS  PELA  APELADA.  INCONSISTÊNCIA  DOS
ARGUMENTOS.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.  -  Não ajuizada a Ação de
Consignação  em  Pagamento  dentro  do  prazo  estabelecido  no
artigo890 do CPC/73 (atual art.  539 do NCPC), bem como não



comprovada a recusa injusta, deve ser julgado improcedente o
pedido.”  (TJPB –  AC  0016415-95.2011.815.2001  – Des.  Leandro
dos Santos – 18/04/2017)  

Por outro lado, no tocante ao depósito em Juízo das parcelas no
valor que entende devidos (consignação em pagamento), esta 4ª Câmara tem decidido
que  os  efeitos  da  mora  somente  podem  ser  elididos  acaso  a  parte  deposite,
integralmente,  o  valor  da  prestação  fixada  no  contrato.  Para  melhor  compreensão,
transcrevo, parcialmente, as razões expostas em sede de agravo de instrumento:

“No que concerne ao valor a ser consignado, entendo que este
deve ser integral e não, como pretende o recorrente, em quantia
que  acredita  ser  devida,  a  par  de  laudo  contábil  produzido
unilateralmente.  É  certo  que  a  jurisprudência  pátria  aceita
depósito  parcial  da  dívida,  a  qual  chama  de  parcela
incontroversa.  Ora,  a  meu  sentir,  pelo  menos  a  priori,
incontroverso  é  o  valor  pactuado  que,  sendo  este  consignado
integralmente, ao final da lide, saber-se-á qual o valor realmente
devido, sendo o excesso restituído ao consignante, se for o caso.
Theotônio Negrão, comentando o citado normativo, colaciona o
seguinte  entendimento  da  Corte  Superior:  “O  depósito  feito
pelo  devedor  deve  se  integral,  incluindo multa  por  atraso  de
pagamento e correção monetária” (STJ – 1ª T – REsp 369.773/ES –
Min.  Garcia  Vieira,  J.  16/04/2002)  Filio-me,  pois,  a  tal
posicionamento,  haja  visto  que  as  partes,  desde  o  início  do
contrato já sabiam do valor das parcelas da avença, adequando-
as às suas possibilidades”.1

No  mesmo  sentido,  confiram-se  os  agravos  de  instrumento  nº
001.2009.017465-5/001, 200.2009.033514-8/001, julgados à unanimidade pela 4ª Câmara.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado do Superior Tribunal de
Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  DE  CONSIGNAÇÃO  EM
PAGAMENTO. DEPÓSITO PARCIAL. IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO.  SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ SUBSTITUTO
DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS FORENSES. VALIDADE.
VIOLAÇÃO AO ART.  535  DO CPC REJEITADA.  Na ação  de
consignação em pagamento,  o depósito feito pelo devedor deve
ser integral, incluindo multa por atraso de pagamento e correção
monetária, sob pena de improcedência do pedido.2 

1 TJPB – AI nº 033.2009.002613-0/001 – Rel. Des. João Alves da Silva – 4ª C. Cível – j. 01/06/2010.
2  REsp 369773 / ES – Relator(a): Ministro GARCIA VIEIRA – DJ 20/05/2002 p. 104



Incabível,  então,  o  deferimento  do  pedido,  no  sentido  de  ser
possibilitado ao apelante o depósito do valor que entende incontroverso.

Ante  o  exposto,  nego provimento  ao  apelo,  mantendo  por
completo a decisão vergastada.

É como voto.

DECISÃO

A  Câmara  decidiu,  por  unanimidade,  negar  provimento  ao
recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu a Sessão o Exmo. Sr.  Des. Romero Marcelo da Fonseca
Oliveira.  Participaram do julgamento,  o  Exmo.  Des.  João  Alves  da  Silva (relator),  o
Exmo. Dr. Gustavo Leite Urquiza, Juiz de Direito Convocado, com jurisdição plena para
substituir  o  Exmo.  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho,  e  o  Exmo.  Des.
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  a  representante  do  Ministério  Público,  na  pessoa  da
Excelentíssima Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 08 de agosto de 2017 (data do julgamento).

João Pessoa, 09 de agosto de 2017.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


