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CIVIL E PROCESSO CIVIL – Apelação cí-
vel – Ação de consignação em pagamento –
quitação de financiamento – Cédula de crédi-
to bancário.  Atraso no pagamento de parce-
las que não implica no vencimento antecipa-
do da  dívida – Recusa indevida no  recebi-
mento pelo credor – Depósito do valor do dé-
bito  – Possibilidade.  Art. 335, Código Civil –
Sentença mantida – Desprovimento do recur-
so.

-  A ação de consignação em pagamento é
uma demanda do devedor  contra  o  credor,
fundada  na  pretensão  de  libertar-se  da
obrigação,  pelo  depósito  judicial  da
prestação devida. 

- “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;”

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

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  por
BANCO SANTANDER BRASIL S/A,  em face de PEDRO DOS SANTOS, irre-
signado com a sentença (fls.104/108) que, nos autos da ação de consignação
em pagamento, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.

Na sentença “a quo”, o magistrado de base
declarou a obrigação do autor referente às parcelas de nº 15 e 16 do financia-
mento, vencidas em outubro e novembro de 2011, respectivamente, para todos
os fins e efeitos legais,  autorizando o levantamento, pelo promovido, do valor
depositado em juízo, às fls. 11. Por fim, condenou a empresa ré ao pagamento
de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em
R$ 1.200,00 (R$ hum mil e duzentos reais), às fls.147/148.

Nas razões do apelo (fls.112/120), a empresa
ré devolve a matéria à instância superior alegando a absoluta ausência de pro-
vas da tentativa de pagamento por parte do requerente, a justa recusa no rece-
bimento do pagamento, e que o credor não é obrigado a receber parcela diver-
sa daquela que efetivamente devida, requerendo, portanto, a reforma da sen-
tença.

Contrarrazões às fls. 148/151.

Instada a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de
Justiça apresentou parecer (fl.158), sem, contudo, manifestar-se sobre o mérito
da apelação cível.

Eis o relatório.

V O T O

Cinge-se  a  controvérsia  recursal  em  se
apurar  se  os  requisitos  para  ajuizamento  da  ação  de  consignação  em
pagamento estariam preenchidos.

    No caso em apreço, o autor/apelado enfatizou
que  o  banco/apelante  se  recusou  a  receber  os  pagamentos  referentes  às
parcelas  15  e  16  do  financiamento  de  uma  motocicleta  realizado  junto  à
empresa  demandada,  cujo  contrato  financiou  o  veículo  em  50  (cinquenta)
parcelas mensais.  Narra o autor que as parcelas em destaque estavam em
atraso, mas que houve a recusa por parte da empresa demandada em receber
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o pagamento,  razão que o levou a  presente  ação para consignar  em juízo
ambas as parcelas, no sentido de, inclusive, evitar a inclusão de seu nome em
cadastro de inadimplentes.

Inicialmente,  cumpre esclarecer que a ação
de consignação em pagamento é uma demanda do devedor contra o credor,
fundada na  pretensão de  libertar-se  da  obrigação,  pelo  depósito  judicial  da
prestação devida. 

Visa à entrega da coisa ou dinheiro a quem
de  direito,  com  a  intenção  de  obter-se  a  quitação  do  débito,  isto  é,  a
exoneração da obrigação,  através de procedimento especial,  regulado pelos
artigos 539 a 549, do Código de Processo Civil/2015.

A  respeito  do  tema,  PABLO  STOLZE
GAGLIANO ensina que:

"(...)  é  o  instituto  jurídico  colocado  à  disposição  do
devedor para que, ante o obstáculo ao recebimento criado
pelo  devedor  ou  quaisquer  outras  circunstâncias
impeditivas do pagamento, exerça, por depósito da coisa
devida, o direito de adimplir a prestação, liberando-se do
liame obrigacional."1

Na  lição  de  Daniel  Amorim  Assumpção
Neves:

“a ação de consignação em pagamento é utilizada quando
o pagamento não puder ser realizado em virtude da recusa
do  credor  em  recebê-lo  ou  em dar  quitação  ou,  ainda,
quando existir  um obstáculo  fático  ou  jurídico  alheio  à
vontade do devedor que impossibilite o pagamento eficaz.
Existindo um direito do devedor de quitar sua obrigação,
evitando assim as consequências prejudiciais da mora, o
ordenamento civil prevê a consignação em pagamento, que
processualmente  seguirá  um  procedimento  especial
regulado pelos arts. 539 a 549 do Novo CPC."2 

Conforme  se  extrai  da  petição  inicial,  a
requerente ajuizou a presente ação de consignação em pagamento, em face do
Banco  Santander  S/A,  pretendendo  o  reconhecimento  de  seu  direito  de
depositar  os  valores  das  parcelas  do  contrato  firmado  com  o  réu,  ao
fundamento de que  esse se recusou a receber as parcelas em atraso  sem
qualquer justificativa (15 e 16).

1 GAGLIANO, Pablo Stolze.  Novo curso de direito civil:  abrangendo o Código de 1916 e o novo
Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 372.
2 Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPodvim, 2016, pág.959
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A  ação  de  consignação  em  pagamento
somente é cabível nas hipóteses do artigo 335, do Código Civil vigente, 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 lugar
incerto 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.”

(destaquei)

Na  espécie,  verifica-se  que  a  instituição
financeira  não  nega  a  recusa,  limitando-se  a  aduzir  que  o autor  por  se
encontrar em mora,  as parcelas somente poderiam ser pagas  se somadas a
multas e encargos moratórios.

Importante destacar que o réu, nem sequer,
questionou o valor depositado, limitando-se a alegações genéricas, indo contra
a disposição contida no parágrafo único, do art. 544, do CPC/2015, que assim
dispõe:

“Art. 544. Na contestação, o réu poderá alegar que:

I - não houve recusa ou mora em receber a quantia ou 
coisa devida;
II - foi justa a recusa;
III - o depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do 
pagamento;
IV - o depósito não é integral.

Parágrafo único. No caso do inciso IV, a alegação será 
admissível se o réu indicar o montante que entende 
devido.”
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Isto  posto,  tenho  que  é  perfeitamente
possível  o  ajuizamento  de  ação  de  consignação  em  pagamento,  mesmo
incorrendo em mora o devedor.

Esse é o entendimento nas Cortes Pátrias a
respeito:

ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA  AÇÃO  DE  CONSIGNAÇÃO
EM  PAGAMENTO  RECUSA  JUSTA  DO  CREDOR  NO
RECEBIMENTO  DAS  PARCELAS  ATRASADAS  DO
CONTRATO DE FINANCIAMENTO BOLETO ENVIADO
PELA FINANCEIRA PARA QUE O PAGAMENTO NÃO
FOSSE  RECEBIDO APÓS  A DATA DO VENCIMENTO
CARACTERIZAÇÃO INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE
O instituto  processual  da  consignação  em pagamento  é
meio hábil ao devedor que busca a extinção a obrigação e
encontra injustificadamente recusa do credor em receber a
quantia  ou  a  coisa  devida,  podendo  efetivar  o  deposito
judicial  ou  extrajudicialmente  SENTENÇA  DE
IMPROCEDÊNCIA  DA  AÇÃO  CONSIGNAÇÃO  EM
PAGAMENTO  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  POR
SEUS  PRÓPRIOS  FUNDAMENTOS.  (TJ-SP  -  APL:
316040420118260451  SP  0031604-04.2011.8.26.0451,
Relator:  Luis  Fernando  Nishi,  Data  de  Julgamento:
25/10/2012,  32ª  Câmara  de  Direito  Privado,  Data  de
Publicação: 26/10/2012)

Ainda:

APELAÇÃO  -  AÇÃO  DE  CONSIGNAÇÃO  EM
PAGAMENTO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE
VEÍCULO - ATRASO NO PAGAMENTO DE PARCELAS
QUE NÃO IMPLICA NO VENCIMENTO ANTECIPADO
DA DÍVIDA - Documentos colacionados na exordial que
demonstram que houve injustificada recusa da instituição
financeira no recebimento das parcelas - Ônus da prova
atendido - Cumprimento do disposto no art. 333, inc. I, do
CPC Fato constitutivo do direito do autor demonstrado -
Encargos moratórios que não poderiam ser embutidos nas
parcelas depositadas, apenas atualização monetária, o que
foi  observado  -  Recurso  improvido.  (TJ-SP  -  APL:
273152420108260011  SP  0027315-24.2010.8.26.0011,
Relator:  Miguel  Petroni  Neto,  Data  de  Julgamento:
23/10/2012,  16ª  Câmara  de  Direito  Privado,  Data  de
Publicação: 31/10/2012)

Da análise dos autos, tem-se que deve ser
mantida a sentença que concluiu pela procedência do pleito exordial, por ter
dado o correto desate à questão posta sob o crivo jurisdicional.
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Outrossim,  com  relação  à  informação  do
Banco Yamaha Motor do Brasil S/A às fls.173/176,  informando o depósito do
valor  referente  às  condenação  em  honorários,  vê-se  que  a  demandada
visivelmente acatou o "decisum a quo", nos termos do art.1.000 do CPC/20153,
aceitando a sentença desafiada,  devendo o Cartório  certificar  o  trânsito  em
julgado da decisão em relação a essa parte.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO à
apelação cível, mantendo a sentença em seus termos.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Des.  Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho.  Participaram do julgamento, o Exmo.  Des.  Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, (relator), o Exmo. Des. Luís Silvio Ramalho Júnior, e
o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 

Presente  ao  julgamento,  a  Exma.  Dra.
Marilene Lima Campos de Carvalho, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,
29 de agosto de 2017.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator

3  Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer.

Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a
vontade de recorrer.

6


