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PRELIMINAR.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.
AFASTADA.  AUDIÊNCIA  CONCILIATÓRIA.
INEXISTÊNCIA  DE  OBRIGATORIEDADE  DE
OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.

- Afasto a preliminar de cerceamento de defesa em
razão da não realização de audiência conciliatória,
tendo em vista que o § 2º do art. 331 do CPC/73,
vigente à época da instrução processual, não impõe
ao  juiz  a  realização  da  audiência  de  instrução  e
julgamento,  mas  outorga-lhe  a  faculdade  de  optar
pela  sua  realização  ou  não.  Muito  menos  há
qualquer imposição para realização de audiência de
conciliação.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO.  CONTRATO  DE  LOCAÇÃO  DE
IMÓVEL INDUSTRIAL COM OPÇÃO DE COMPRA.
DESTINAÇÃO  DIVERSA.  VEDAÇÃO
CONTRATUAL.  RECUSA  DOS  ALUGUERES
POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
DESPROVIMENTO  DESSE  CAPÍTULO.
DEVOLUÇÃO  DO  VALORES  E  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS.  INOVAÇÃO  RECURSAL.
NÃO  CONHECIMENTO  DESSA  PARTE  DO
APELO.
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-  Para  que  a  presente  ação  tenha  cabimento,
deveria  a  parte  autora,  então  devedora,  ter
demonstrado  a  injusta  recusa  por  parte  da
Demandada, em receber o valor devido. Todavia, tal
prova não veio aos autos,  sendo assim, legítima a
recusa da consignada em receber os alugueres.

                          Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados.

                  ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba,  por  unanimidade,  em NÃO  CONHECER parte  do  Apelo  e
DESPROVER a outra parcela da Apelação, nos termos do voto do Relator e da
certidão de julgamento de fl. 198.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Disconstrução

Distribuidora de Material de Construção Ltda / Disconfarma – Distribuidora de

Medicamentos Ltda contra Sentença de fls. 131/136 proferida pela Juíza da 17ª

Vara Cível da Capital que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento,

julgou improcedente o pedido consignatório.

Em suas razões de fls.  139/149,  o Apelante sustenta que a

recusa não é justa, pois não está desempenhando a atividade anteriormente

pactuada, por culpa exclusiva da Apelada, em virtude de não ter entregue o

imóvel livre e desembaraçado para o desempenho da atividade originária.  No

mais, requer a condenação da parte contrária na devolução de todos os valores

pagos, devidamente, atualizados monetariamente mais indenização por danos

morais. Por fim, pede provimento do Apelo e reforma da sentença ou anulação

por falta de designação de audiência ou qualquer tentativa de acordo entre as

partes pelo juízo.

Contrarrazões apresentadas às fls. 176/185.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 192/193, não opinou sobre o

mérito.

É o relatório. 
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VOTO

Preliminar de Cerceamento de Defesa

De início,  afasto a preliminar de cerceamento de defesa em

razão da não realização de audiência conciliatória, tendo em vista que o § 2º

do art. 331 do CPC/73, vigente à época da instrução processual, não impõe ao

juiz a realização da audiência de instrução e julgamento, mas outorga-lhe a

faculdade  de  optar  pela  sua  realização  ou  não.  Muito  menos  há  qualquer

imposição para realização de audiência de conciliação.

Nesse sentido, é o texto legal: 

Art.  331 -  Se  não  ocorrer  qualquer  das  hipóteses
previstas  nas  seções  precedentes,  e  versar  a  causa
sobre direitos que admitam transação,  o juiz  designará
audiência preliminar, a realizar-se no prazo de 30 (trinta)
dias,  para  a  qual  serão  as  partes  intimadas  a
comparecer,  podendo  fazer-se  representar  por
procurador ou preposto, com poderes para transigir.
§1º  -  Obtida  a  conciliação,  será  reduzida  a  termo  e
homologada  por  sentença.  (Acrescentado  pela  L-
008.952-1994)
§ 2º -  Se,  por  qualquer  motivo,  não  for  obtida  a
conciliação,  o  juiz  fixará  os  pontos  controvertidos,
decidirá  as  questões  processuais  pendentes  e
determinará as provas a serem produzidas, designando
audiência  de  instrução  e  julgamento,  se  necessário.
(grifo acrescido)

Rejeito, assim, a preliminar suscitada. 

Mérito

Colhe-se  dos  autos  que  a  Disconstrução  Distribuidora  de

Material de Construção Ltda / Disconfarma – Distribuidora de Medicamentos

Ltda aforou  a  presente  demanda,  em face  da  Cia  de  Desenvolvimento  da

Paraíba - CINEPE, objetivando a consignação em pagamento dos valores dos

alugueres. 
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O feito tomou seu trâmite regular, sobrevindo a sentença ora

guerreada que, conforme relatado, julgou improcedente o pedido inicial.

Pois bem.

Consoante dispõe o artigo 335, do Código de Processo Civil, a

consignação tem lugar quando:

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.

Logo, a ação de consignação é aquela em que o devedor visa,

diante de uma recusa injustificada do credor em receber o que lhe é devido,

obter efeito liberatório da obrigação assumida por ele.

In casu, foi realizado um contrato de locação entre Apelante e

Apelada  e  na  cláusula  quarta,  item  “c”,  traz  as  proibições  expressas  de

transferência,  sublocação,  cessão  ou  empréstimo  do  imóvel.  Além disso,  a

cláusula quinta, item “e”, traz condições resolutivas específicas, dentre outras,

a  hipótese  de  oferecimento  ao  imóvel  de  destinação  diversa  do  projeto

oferecido e aprovado pela CINEP.

Não  obstante,  a  Promovida/Apelante  descumpriu  referidas

cláusulas, realizando sublocação do imóvel ao Sr. Josélio Gomes Martins, bem

como  deu  destinação  ao  imóvel  diversa  do  pactuado  com  a

Promovida/Apelada,  tendo  sido  devidamente  notificada  do  descumprimento

contratual.
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Ademais, como bem destacou a Juíza, “se restou estabelecida

em contrato uma destinação específica do imóvel para fins de cumprimento da

função social por parte da promovida, não se mostra razoável que o fato de a

promovente  não  ter  conseguido  autorização  da  municipalidade  para  tanto,

venha a ocasionar a modificação da destinação do bem sem a autorização da

locadora”. 

Dessa  forma,  para  que  a  presente  ação  tenha  cabimento,

deveria a parte autora, então devedora, ter demonstrado a injusta recusa por

parte da Demandada, em receber o valor devido. Todavia, tal prova não veio

aos  autos,  sendo  assim,  legítima  a  recusa  da  consignada  em  receber  os

alugueres.

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CONSIGNAÇÃO  EM
PAGAMENTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. SENTENÇA
MANTIDA. Nos termos do art. 335 do CCB, não há falar
em consignação em agamento, 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.  NEGARAM  PROVIMENTO  AO
RECURSO  DE  APELAÇÃO.  (Apelação  Cível  Nº
70076008408, Décima Nona Câmara Cível,  Tribunal de
Justiça  do  RS,  Relator:  Eduardo  João  Lima  Costa,
Julgado em 14/12/2017) 

Assim, nada se deve modificar nesse capítulo da Sentença.

Quanto  a  parte  do  Apelo  que  pediu  a condenação  do

Promovido à devolução de todos os valores pagos, devidamente, atualizados

monetariamente  mais  a  indenização  por  danos  morais,  não  merece

conhecimento,  posto  que não foi  objeto da  inicial,  tratando-se,  portanto,  de

inovação recursal.
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Diante de todos os fundamentos expostos, NÃO CONHEÇO

parte do Apelo e  DESPROVEJO a outra parcela da Apelação,  mantendo a

Sentença em todos os termos.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 27 de março de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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