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Acórdão
APELAÇÃO CÍVEL Nº  0019184-71.2014.815.2001 – João Pessoa
RELATOR : Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
APELANTE : Banco Safra S.A.
ADVOGADO : Celso Marcon (OAB/PB 10.990-A)
APELADO : José de Lima Silva 
ADVOGADO : Muller Alves Alencar (OAB/PB 16.142)

APELAÇÃO CÍVEL – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
CONTRATO DE FINANCIAMENTO – ALEGADA RECUSA
INJUSTIFICADA  DO  BANCO  APELANTE  QUANTO  AO
RECEBIMENTO  –  AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA  –  EXTINÇÃO  PARCIAL  DA  OBRIGAÇÃO
TÃO  SOMENTE  EM  RELAÇÃO  ÀS  PARCELAS
CONSIGNADAS  –  ART.  335  DO  CÓDIGO  CIVIL  –
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  –  FIXAÇÃO  NO
PERCENTUAL DE 20% – POSSIBILIDADE – ART. 85, §2º,
DO CPC –DESPROVIMENTO.

Restando demonstrada a recusa em receber à parcela que
se pretende  consignar,  surge o  direito  à  consignação em
pagamento, consoante o 335 do Código Civil. 

Os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de
dez  e  o  máximo  de  vinte  por  cento  sobre  o  valor  da
condenação, do proveito econômico obtido ou, ainda, sobre
o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do
profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a
importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

RELATÓRIO
 

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco Safra em face
da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca da Capital que,
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nos autos da Ação de Consignação em Pagamento ajuizada por José de Lima
Silva, julgou procedente o pedido, para declarar extinta a obrigação quanto às
parcelas consignadas nos autos.

Nas suas razões recursais, alega o banco recorrente não haver
ilegalidade  no  contrato,  nem  abusividade  ou  onerosidade  excessiva  que
justifique a consignação dos valores nele previstos, nem motivos para recebê-
los de forma consignada, ante a ausência de recusa.

Acrescenta  que,  além de não haver  o  recorrido  comprovado a
recusa em receber as parcelas do financiamento, a consignação viola o pacto
firmado através do contrato.

Ao final requer o provimento do recurso, a fim de ser reformada a
sentença que, acaso mantida, deve ter a verba fixada a título de honorários
advocatícios minorada, por ser exacerbado o valor arbitrado.

Em  sede  de  contrarrazões,  aduz  o  recorrido  que  o  recorrente
omitiu-se  injustificadamente  a  enviar  os  boletos.  Acrescenta  que,  entre  o
ajuizamento de uma ação de exibição e documento e a consignatória, foi feito
um acordo com o banco demandado,  ora recorrente,  a  fim de que fossem
quitadas as parcelas nº. 51, 52 e 53, sem  juros, e acrescido de honorários
advocatícios e custas, passando o autor a efetuar os depósitos das parcelas
antes da data do respectivo vencimento.

A  Procuradoria  de  Justiça,  às  fls.  96/100,  opinou  pelo
desprovimento do recurso.

VOTO

A  presente  ação  versa  tão  somente  sobre  consignação  em
pagamento de parcelas relativas a contrato de financiamento.

No recurso apelatório,  afirma o banco recorrente que não teria
havido recusa em receber o pagamento.

Consta  dos  autos,  documentos de fls.  21/25,  que o  autor,  ora
recorrido,  efetuou  o  depósito,  na  conta  do  demandado,  ora  recorrente,
referente  às  parcelas  de  nº.  50,  51  e  52,  após  acordo  entre  as  partes,
procedendo, em seguida, ao depósito judicial da parcela de nº 53.

Em  que  pese  as  alegações  do  banco  recorrente,  o  recorrido
comprovou o adimplemento tempestivo das parcelas, apesar da recusa inicial
do banco demandado, cujas parcelas foram objeto de acordo depositado na
sua conta corrente, fato esse não impugnado.

Assim sendo, mostra-se cabível a consignação em pagamento, a
teor do art. 335, I, do Código Civil que dispõe:

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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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; 

Sobre  o  tema,  esta  Corte  de  Justiça  tem se  pronunciado  pela
possibilidade da consignação em pagamento, quando houver recusa do credor:

AÇÃO  DE  CONSIGNAÇÃO  EM  PAGAMENTO  C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO REFERENTE
AO  INADIMPLEMENTO  DE  PARCELA DE  CONTRATO  DE
FINANCIAMENTO.  RECUSA  NO  RECEBIMENTO  DO
PAGAMENTO  POR  PARTE  DO  BANCO  RÉU.  INSCRIÇÃO
NOS  ÓRGÃOS  DE  PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.  BLOQUEIO  DE  BOLETOS  EM  RAZÃO  DE
SUPOSTO INADIMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO ANTERIOR.
PAGAMENTO  TEMPESTIVO  COMPROVADO  PELO
DEVEDOR.  NEGATIVA INJUSTIFICADA NO RECEBIMENTO
DO  PAGAMENTO  DAS  PARCELAS  SUBSEQUENTES.
POSSIBILIDADE DE CONSIGNAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART.
335,  I,  DO CÓDIGO CIVIL.  MORA CAUSADA POR CULPA
EXCLUSIVA DO  BANCO  CREDOR.  INSCRIÇÃO  INDEVIDA
NO ROL DOS MAUS PAGADORES. DEVER DE INDENIZAR.
ALEGAÇÃO  DE  AUSÊNCIA  DE  PROVAS  DOS  DANOS
MORAIS.  DANO  MORAL  IN  RE  IPSA.  QUANTUM
INDENIZATÓRIO  FIXADO  EM  CONSONÂNCIA  COM  OS
PRECEDENTES  DOS  ÓRGÃOS  FRACIONÁRIOS  DESTE
TJPB.  NEGADO  PROVIMENTO  AO  APELO.  SENTENÇA
MANTIDA. 1. A consignação tem lugar se o credor não puder,
ou,  sem justa  causa,  recusar  receber  o  pagamento,  ou  dar
quitação  na  devida  forma  (Código  Civil,  art.  335,  I).  2.
"Tratando-se de inscrição indevida de devedor em cadastro de
inadimplentes, a exigência de prova do dano moral se satisfaz
com a demonstração do próprio fato da inscrição". (TJPB; APL
0012393-18.2009.815.0011;  Terceira  Câmara  Especializada
Cível;  Relª  Desª  Maria  das  Graças  Morais  Guedes;  DJPB
14/07/2015; Pág. 10)1

APELAÇÕES CÍVEIS. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C
DANOS  MORAIS.  CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO.
EXTINÇÃO TOTAL DA OBRIGAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO
DO PAGAMENTO DE TODAS AS PARCELAS. PAGAMENTO
DE TRÊS PRESTAÇÕES.  EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO EM
RELAÇÃO A ESTAS.  RECUSA INJUSTIFICADA DO BANCO
APELANTE  NO  RECEBIMENTO.  MONTANTE  INTEGRAL
DEPOSITADO.  INTELIGÊNCIA DO  ART.  335  DO  CÓDIGO
CIVIL.  DESPROVIMENTO  DE  AMBOS  OS  RECURSOS
APELATÓRIOS. - Art. 335 do Código Civil: A consignação tem
lugar: I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar
receber  o  pagamento,  ou  dar  quitação  na  devida  forma.  -
Comprovada a recusa por parte do credor, exsurge o direito à
consignação  em  pagamento,  consoante  o  diploma  legal

1 TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00009015920158150321,  4ª  Câmara Especializada Cível,  Relator
DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA , j. em 03-04-2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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exposto.  Além disso,  vale  ressaltar  que o depósito  em juízo
autorizado  deve  ser  com  o  montante  integral  da  dívida
remanescente, e já atualizado com os encargos incidentes. -
TJPB: "Nos termos do art. 335 do CCB, não há que se falar em
consignação  em  pagamento,  quando  não  demonstrada  a
recusa injusta pela parte credora em receber o pagamento. O
depósito pretendido pela parte deve ser integral e deve estar
de acordo com o valor do débito atualizado. Em caso contrário,
legítima é a recusa pela parte requerida.  (Apelação Cível  n.
0002497-58.2010.815.2001. RELATOR: Des. Saulo Henriques
de Sá e Benevides - DjPB 27/04/2016). - Desprovimento dos
recursos.2

 

 Assim sendo, havendo a indevida recusa em receber as parcelas
do  financiamento,  a  procedência  da  consignação  em pagamento  é  medida
impositiva, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Noutro  giro,  alega o recorrente que os honorários advocatícios
teriam sido fixados de forma exacerbada na sentença, razão pela qual protesta
por sua redução.

Analisando  a  sentença,  tem-se  que  o  Juízo  de  primeiro  grau
procedeu da seguinte forma:

Diante do que exposto, com base no art. 487, I e art. 546,
ambos  do  NCPC  e  art.  343  do  CC/2002,  julgo  a  ação
PROCEDENTE  para  DECLARAR  que  o  depósito  destes
autos EXTINGUE a obrigação do promovente com a parte
promovida  quanto  às  dívidas  referentes  às  parcelas  de
27.11.2013,  27.12.2013,  27.01.2013  e  27.03.2013,  não
servindo como extinção para as parcelas futuras do contrato
avençado pelos litigantes. Em consequência, CONDENO o
réu  ao  pagamento  das  custas  e  honorários  advocatícios,
estes  fixados  em  20%  do  valor  atribuído  à  causa,  nos
termos do art. 85,  §2º do NCPC.,

Dispõe o art. 85, em seu parágrafo segundo, do CPC que:

“os  honorários  serão  fixados  entre  o  mínimo de  dez e  o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-
lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: 

I – o grau de zelo do profissional ;

II – o lugar de prestação do serviço;

III – a natureza e a importância da causa;

IV – o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido
para o seu serviço.

2 TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00069202720118152001, 2ª Câmara Especializada Cível, Relator DA
DESEMBARGADORA MARIA DAS NEVES DO EGITO DE ARAUJO DUDA FERREIRA , j. em 27-09-2016.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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Como  se  vê,  o  Código  de  Processo  Civil  deixa  a  critério  do
magistrado, analisados os requisitos sobreditos, a fixação da verba honorária,
entre um mínimo de 10% e um máximo de 20%.

Nesse  tirocínio,  tendo  o  juízo  de  primeiro  grau  fixado  os
honorários  em  20%,  não  significa,  necessariamente,  que  estes  são
demasiados,  porquanto  este  é  livre  o  magistrado,  de  acordo  com  o  seu
convencimento e observados os pressupostos, para arbitrar o percentual que
entender justo à causa.

Desse modo, não vejo razões para minorar-se o quantum fixado
na sentença, até mesmo porque, em face do desprovimento da insurgência, a
teor do disposto no §1º do referido artigo, caberia a sua majoração, se não
tivesse sido arbitrada no teto.

Frente  ao  exposto,  nego  provimento  ao  recurso  apelatório,
mantendo, em sua totalidade, a sentença recorrida.

É como voto.

Presidiu a sessão  o Exmº. Des. José Ricardo Porto,  Presidente
em exercício. Participaram do julgamento, além do Relator, eminente Dr. Carlos
Eduardo Leite Lisboa (Juiz convocado para substituir a Desª. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti), o Exmº. Des. José Ricardo Porto e o  Dr. Tércio
Chaves de Moura (Juiz convocado para substituir o Des. Leandro dos Santos).
Presente à sessão o Exmº. Dr.Herbert Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 08 de
agosto de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
RELATOR

G/3
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