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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  REVISIONAL 
DE  CONTRATO.  DECISÃO  DE  JUÍZO  A  QUO QUE 
AUTORIZOU  A  CONSIGNAÇÃO  EM  DEPÓSITO 
JUDICIAL DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS NO VALOR 
INTEGRAL DO CONTRATO.  NÃO ALTERAÇÃO  DOS 
TERMOS DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE GRAVAME A 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES DO STJ E 
DESTA CORTE DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO ART. 557 
DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  SEGUIMENTO 
NEGADO. 

O  deferimento  do  depósito  judicial  integral  tem  como 
consequência lógica o cumprimento integral do contrato, 
evitando-se a incidência de mora, garantindo a posse do 
bem, assim como a não inclusão do nome do devedor no 
rol dos inadimplentes.

V i s t o s ,  e t c .

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito 
suspensivo,  interposto  por  Banco  Volkswagen  S/A,  contra  decisão 
interlocutória de fls. 101/102 que, em sede da Ação Revisional de Contrato c/c 
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Pedido de Antecipação de Tutela deferiu parcialmente a liminar, no sentido da 
agravada depositar  em juízo  os  valores  das  parcelas  fixadas  no contrato  de 
financiamento.   

  
Em suas razões, o agravante alega que:

“O  contrato  que  o  agravado  alega  ser  abusivo  trata-se,  de  
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, onde as prestações representadas pela Cédula  
de Crédito Bancário foram pré-fixadas em 1,50% ao mês e 19,56% ao ano e não se  
submetem  a  qualquer  fator  de  correção  monetária,  resultando  daí  que  não  existe  
cumulação  de  correção  monetária  com  qualquer  outro  encargoe  não  há  qualquer  
ilegalidade nas cláusulas pactuadas, mormente admitir apuração do saldo devedor nos  
termos expostos nos cálculos demonstrados no pedido inicial.” (sic)

“certamente  o  agravado  tinha  ciência  do  valor  que  estava  
contratando, não devendo o MM Juiz a quo, acolher o pedido formulado na inicial, com  
os argumentos supra mencionados. (sic) 

“(…)  a  decisão  agravada  deve  ser  reformada  na  parte  que  
possibilita ao agravado promover o depósito dos valores previstos contratualmente, por  
ser tal decisão desnecessária, uma vez que se é para o agravado promover o depósito nos  
valores  previstos  contratualmente,  por  que  não  fazer  na  forma  pactuada,  pagando  
diretamente ao credor o valor a ser consignado?” (sic)     

Por fim, pugna pela suspensão da decisão interlocutória, 
para depois, no pronunciamento definitivo, determinar que a agravada cumpra 
o contrato na forma contratada, como meio de evitar a mora.

É o relatório. 

D E C I D O

Inicialmente,  não  vislumbro  a  necessidade de  intimar  a 
parte agravada para fornecer resposta,  bem como oficiar o juízo prolator da 
decisão hostilizada para prestar as informações pertinentes, tendo em vista que 
o  recurso  está  devidamente  instruído  com todas  as  informações  necessárias 
para seu conhecimento e julgamento.

Pois bem.
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Cuida-se de Agravo Instrumento,  interposto  em face de 
decisão  de  Juízo  a  quo, que  autorizou  a  consignação  judicial  das  parcelas 
vincendas no valor total da prestação contratada.

In casu, não vislumbro o periculum in mora da alegação, 
na medida em que o deferimento parcial do pleito do Agravado não alterou as 
condições do pacto celebrado entre as partes.

Com efeito,  o  deferimento  do  depósito  judicial  integral 
tem como consequência lógica o cumprimento integral do contrato, evitando-se 
a incidência de mora, garantindo a posse do bem, assim como a não inclusão do 
nome do devedor no rol dos inadimplentes.

De resto, não há motivo para deferir o pedido nos termos 
formulados pelo Agravante,  visto que não representa prejuízo algum para a 
Recorrente.

Isso porque, com os depósitos realizados em juízo, não há 
nenhum risco de que, ao final da demanda, a obrigação eventualmente não seja 
cumprida,  tendo  como solução após  o  trânsito  em julgado,  o  levantamento, 
pelas partes, do montante que lhes coube.

De  igual  modo,  os  depósitos  judiciais  se  corrigem 
monetariamente, de maneira que não há razão para preocupações relativas ao 
real valor devido e eventual demora no trâmite da revisional.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, decidiu, 
recentemente, que não há prejuízo à instituição financeira o depósito judicial 
das parcelas no montante original contratado, in verbis:

"RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO 
JUDICIAL.  CABIMENTO.  DEFERIMENTO  PARCIAL  DO  EFEITO 
SUSPENSIVO  EM  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  DECISÃO 
IRRECORRÍVEL  (CPC,  ART.  527,  III).  AÇÃO  DE  REVISÃO 
CONTRATUAL.  LIMINAR CONCEDIDA.  NÃO  INSCRIÇÃO  NOS 
CADASTROS  DE  INADIMPLENTES.  MULTA DIÁRIA.  RECURSO 
DESPROVIDO. (…) 2. O ato judicial atacado via  mandamus não se 
mostra suscetível de causar lesão grave e de difícil reparação a direito 
líquido e certo da instituição financeira impetrante.  O valor integral 
do débito  estará  seguro,  com o depósito  judicial  das parcelas  no 
montante  originalmente  contratado,  condição  estabelecida  pela 
autoridade  impetrada,  inclusive  para  que  o  bem  financiado 
permaneça na posse da autora da revisional, não se vislumbrando o 
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alegado    periculum in mora   a justificar a pretendida ampliação do   
efeito  suspensivo  já  deferido em favor  do agravante. Ademais,  o 
relator do agravo reduziu e limitou o valor da multa diária para o caso 
de  descumprimento  da  decisão  agravada.  3.  Recurso  ordinário 
desprovido."  (RMS  36.982/PB,  Rel.  Ministro  RAUL  ARAÚJO, 
QUARTA  TURMA,  julgado  em  05/12/2013,  DJe  17/02/2014). 
(destaquei)

Corroborando  este  entendimento,  esta  Corte  de  Justiça, 
nas  ações  de  revisão  de  contrato,  tem  aceitado  ser  possível  o  depósito 
consignado  do  valor  incontroverso,  inclusive  com  aresto  desta  relatoria, 
vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional de contrato. Depósito 
de  prestações.  Valor  indicado  como  incontroverso,  apurado, 
unilateralmente,  pela  autora.  Não  cabimento.  Abstenção  de 
negativação  do  nome  em cadastro  de  devedores  e  manutenção  na 
posse  do  bem.  Necessidade  de  preenchimento  de  requisitos 
autorizadores.  Aplicação do art.  557,  §  1º-a,  do código de processo 
civil.  Provimento  parcial.  O  depósito  do  valor  incontroverso  das 
parcelas  do  contrato  revisado,  ou  a  prestação  de  caução  idônea, 
detém  eficácia  liberatória  parcial  e  descaracterizará  a  mora, 
impedindo  a  inscrição  ou  autorizando  a  exclusão  do  nome  do 
devedor dos órgãos de proteção ao crédito e possibilitando, ainda, a 
manutenção na posse do bem. O valor tido por incontroverso deve 
ser entendido como aquele previsto no contrato e livremente aceito 
pelas  partes  no momento da  avença,  de forma que não pode ser 
autorizado  depósito  de  quantia  inferior,  com  base  em  meras 
alegações  e  cálculos  realizados  pelo  promovente.  A  simples 
discussão  judicial  da  dívida  não  é  suficiente  para  obstaculizar  ou 
remover a negativação do devedor nos bancos de dados, uma vez que 
esta depende da presença concomitante dos seguintes requisitos:  a) 
ação  proposta  pelo  devedor  contestando  a  existência  integral  ou 
parcial do débito; b) efetiva demonstração de que a pretensão se funda 
na aparência do bom direito; e  c)  depósito ou prestação de caução 
idônea do valor referente à parcela incontroversa,  para o caso de a 
contestação ser apenas de parte do débito. O § 1º-a do art. 557 do CPC, 
permite  ao  relator  dar  provimento  a  recurso  através  de  decisão 
monocrática,  quando  a  decisão  recorrida  estiver  em  manifesto 
confronto com Súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo 
Tribunal Federal, ou de tribunal superior.  Com essas considerações, 
monocraticamente,  dou  provimento  parcial  ao  agravo  de 
instrumento, apenas para determinar que o valor de cada parcela a 
ser consignado pela autora/agravante no decorrer da demanda seja a 
prevista no    contrato,   e para que o credor/recorrido se abstenha de 
negativar o nome da recorrente nos órgãos de restrição creditícia e 
promover a busca e apreensão do veículo, caso a consumidora não 
recaia  em  mora,  nos  moldes  aqui  assentados.  (TJPB;  AI  2012562-
28.2014.815.0000;  Relª  Desª  Maria  das  Graças  Morais  Guedes;  DJPB  
05/11/2014; Pág. 17) 
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Diante desse quadro, não há, no recurso, fundamentos em 
que  o  pleito  se  sustente,  porquanto  não  se  cuida  de  depósito  do  valor 
incontroverso.

Face  ao  exposto,  NEGO  SEGUIMENTO ao  agravo  de 
instrumento, com fulcro no art. 557,  caput,  CPC, por estar em confronto com 
jurisprudência dominante deste Tribunal e de Tribunal Superior.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa PB, 15 de dezembro de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                      Relatora
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