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PROCESSUAL CIVIL – Apelação cível –
Consignação em pagamento – Preliminar –
Ilegitimidade passiva – Pretensão de incluir
pessoa  jurídica  no  polo  passivo  da
demanda – Recibos passados por empresa
alheia  à  lide  –  Documento  sem  força
vinculatória  –  Contrato  celebrado  apenas
entre pessoas físicas – Rejeição 

- Os recibos de pagamentos de prestações,
onde  há  simples  registro  do  nome  de
empresa,  são  incapazes  de  vincular  a
pessoa  jurídica  para  o  litígio,  tendo  os
negócios jurídicos sido celebrados apenas
entre  pessoas  físicas,  com  contrato
firmados entre estes.

PROCESSUAL CIVIL – Apelação cível –
Consignação  em  pagamento  –  Pedido
posterior de revisão contratual – Processos
vinculados – Sentenças de improcedência
dos  pedidos  –  Recursos  apelatórios  –
Alteração  de  cláusulas  contratuais  em
julgamento  de  recurso  na  ação revisional
de  contrato  –  Consignação  de  valores
depositados – Abatimento cabível sobre o
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saldo remanescente – Provimento.

-  Sendo  cabível  a  revisão  de  cláusulas
contratuais,  com a consequente apuração
de  valores  através  de liquidação  de
sentença,  o  montante  depositado  nesta
demanda  consignatória  deve  ser
considerado para verificar as diferenças a
serem  eventualmente  devolvidas  ou  a
suficiência  para  quitar  parte  do  saldo
remanescente do contrato.

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos das apelações cíveis acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda  Câmara
Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba,  por votação
unânime,  rejeitar  a  preliminar  e,  no  mérito,  por  igual  votação,  dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  por
Júlio de Oliveira Coelho, contra sentença (fls. 165/169), de lavra do Juízo de
Direito da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de
consignação  em  pagamento”,  proposta  contra  Futura  Administração  de
Imóveis  Ltda.,  Alberto  Carlos  Bezerra  Wanderley  e  Vânia  Roberta
Campeão Daconti Wanderley, julgou improcedente o pedido exordial.

O magistrado sentenciante entendeu que o
autor  não se desvencilhou de seu ônus  de provar  a  correspondência  dos
valores  depositados  com aquele  devido,  restando o  pedido  desprovido  de
respaldo jurídico.

Nos  arrazoados  apresentados  (fls.
139/148), o autor, ora apelante,  Júlio de Oliveira Coelho, repete questões
levantadas  em  sede  de  recurso  apelatório  interposto  contra  a  sentença
proferida nos autos da “ação de revisão contratual e apuração de débito real”,
discorrendo,  preliminarmente,  sobre  a  legitimidade  passiva  da  Futura
Administração de Imóveis, primeira demandada; e defendendo, no mérito, a
não incidência do INCC e dos juros capitalizados aplicados no acordo.

No pedido recursal, o apelante requer que
seja declarada extinta a sua obrigação contratual  com base nos valores já
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depositados, pugnando, assim, pelo provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas às fls. 189/206
pela  Futura Administração de Imóveis, e às 207/224 por  Alberto Carlos
Bezerra Wanderley e Vânia Roberta Campeão Daconti Wanderley.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta
Procuradoria de Justiça apresentou parecer às fls.  233/237,  opinando pelo
reconhecimento  da  legitimidade  passiva  da  empresa  litigante,  com
prosseguimento do feito, no mérito, sem a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

DA  PRELIMINAR  DE  LEGITIMIDADE
PASSIVA “AD CAUSAM”

No  caso  dos  autos,  observa-se  que  os
negócios jurídicos foram celebrados entre pessoas físicas.

Os recibos de pagamentos de prestações,
onde há registro do nome da empresa, são incapazes de vincular a pessoa
jurídica para o litígio, sendo descabível a inclusão da empresa no feito por
este motivo.

Os recibos são atos de mera apresentação,
sem  força  vinculatória  para  a  empresa  que  não  participou  do  contrato
celebrado entre as partes.

Inadmite-se, assim, que as pessoas físicas
dos  sócios  majoritários  se  confundam  com  a  pessoa  jurídica,  já  que  a
empresa possui  existência distinta da de seus membros, detém patrimônio
destacado e assume responsabilidade também em nome próprio.

“Mutatis mutandis”, sobre a matéria, colhe-
se da jurisprudência:

Ementa:  APELAÇÃO  CÍVEL.  LOCAÇÃO.  AÇÃO  DE
RESILIÇÃO  CONTRATUAL  C/C  INDENIZAÇÃO.
ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA.  A figura do
sócio  não  se  confunde  com  a  da  pessoa  jurídica.
Contrato firmado por pessoa física,  sócia da empresa
autora,  sem estar na condição de representante desta
última. AÇÃO DE DESPEJO.  CONTRATO FIRMADO
POR PRAZO INDETERMINADO.  DENÚNCIA VAZIA.
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PRELIMINAR  DE  LITISPENDÊNCIA.
LITISPENDÊNCIA NÃO VERIFICADA. INDENIZAÇÃO
PELO FUNDO DE COMÉRCIO. DESCABIMENTO. 1.
PERFEITA,  VÁLIDA  E  EFICAZ  A  NOTIFICAÇÃO
PREMONITÓRIA  EFETUADA,  INDISPENSÁVEL  À
PROPOSITURA  DA  AÇÃO  DE  DESPEJO  POR
DENÚNCIA VAZIA,  IMPUNHA-SE A PROCEDÊNCIA
DO PEDIDO, UMA VEZ DECORRIDO O PRAZO APÓS
A  NOTIFICAÇÃO  SEM  QUE  O  LOCATÁRIO
DESOCUPASSE VOLUNTARIAMENTE O IMÓVEL.  2.
O LOCATÁRIO NÃO TEM DIREITO À INDENIZAÇÃO
PELA PERDA DO FUNDO DE COMÉRCIO FORA DAS
HIPÓTESES  PREVISTAS  NA  LEI  N°  8.245/91.
REJEITADA  A  PRELIMINAR,  NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. . (Apelação
Cível  Nº  70029722139,  Décima Quinta Câmara Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de
Freitas Barcellos, Julgado em 19/08/2009) 

Portanto,  evidenciada  a ilegitimidade passiva
da Futura Administração de Imóveis Ltda., que não pode ser incluída no feito em
razão de registro contido em recibo de pagamento

 
Por  tais  razões,  rejeito  a  preliminar  de

legitimidade passiva “ad causam” da empresa.

DO MÉRITO 

Cuidam os autos de “ação de consignação
em pagamento”, movida pelo apelante contra os apelados, a fim de que fosse
declarada  extinta  a  obrigação  de  pagamento  em  virtude  de  depósito  de
valores para abatimento de débito decorrente de contratos para a aquisição
de apartamento.

Analisando  o  caso  dos  autos,  observa-se
que os referidos contratos celebrados entre as partes se encontram eivados
de vícios, restando indevidos os reajustes de valores assentados nos acordos.

Com  efeito,  conforme  vislumbrado  no
processo  em  apenso,  a  multa  aplicada  pela  mora  no  pagamento  das
obrigações do “contrato de compromisso de compra e venda” não resultaria
no  valor  disposto  no  “contrato  de  confissão  de  dívida  com  promessa  de
pagamento”, sendo considerado abusivo o valor fixado no segundo contrato
pela cobrança dos encargos.

Também restou assentado que o índice de
reajuste das prestações no “contrato de confissão de dívida com promessa de
pagamento”  foi  estabelecido  levando-se  em conta  a  variação de  preços  e

4



Apelação Cível nº 0036709-42.2009.815.2001

insumos  da  construção  civil  (INCC),  quando  o  apartamento  já  havia  sido
entregue ao apelante.

Sobre  o  último  termo  contratual
mencionado colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já decidiu:

"Impossibilidade da utilização do INCC em contratos de
compra  e  venda  de  imóvel  que  não  está  em  fase  de
construção." (STJ, REsp 249409 / BA, Relator Ministro
Cesar Asfor Rocha, Publicação/Fonte: DJ 04.09.2000 p.
162) 

Desta  forma,  afigura-se  correta  a  revisão
contratual  requerida no  processo em apenso,  pois  abusiva a conduta dos
apelados na fixação de valores para o pagamento das prestações.

Assim, sendo cabível a revisão de cláusulas
contratuais, com a consequente apuração de valores através de liquidação de
sentença,  o  montante  depositado  nesta  demanda  consignatória  deve  ser
considerado para verificar as diferenças a serem eventualmente devolvidas ou
a suficiência para quitar parte do saldo remanescente do segundo contrato.

A extinção da obrigação pelo  depósito de
valores  pode  ocorrer  de  forma  completa  ou  parcial,  não  sendo  correto
entender que cabe ao autor especificar a quantia exata que falta da dívida
remanescente em razão dos vícios contratuais, como entendeu o magistrado
na fundamentação da sentença de improcedência dos pedidos.

A propósito, o colendo Superior Tribunal de
Justiça decidiu:

"A  insuficiência  do  depósito  não  significa  mais  a
improcedência do pedido, quer dizer apenas que o efeito
da extinção da obrigação é parcial, até o montante da
importância  consignada,  podendo  o  juiz  desde  logo
estabelecer o saldo líquido remanescente, a ser cobrado
na execução, que pode ter curso nos próprios autos."
(STJ, REsp 448.602, Relator Ministro Ruy Rosado, DJU
17.2.2003 p. 292)

Por esse ângulo, tendo o apelante ajuizado
ação de consignação no intuito de evitar  problemas futuros,  considerando,
dentre outros, a existência da dúvida sobre qual o montante a ser pago, é de
se  reconhecer  a  procedência  do  pedido  consignatório,  para  extinguir  a
obrigação do apelante no montante dos depósitos efetuados.

Ante o exposto,  REJEITO A PRELIMINAR
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E DOU PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO, para que seja considerada
em liquidação de sentença nos autos a este vinculado a quantia consignada
pelo apelante. 

Em  consequência  da  modificação  do
julgado, inverto a verba sucumbencial fixada em sentença de fls. 165/169.

Presidiu  a  Sessão  o  Exmo.  Sr.  Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 

Participaram  do  julgamento  o  Exmo.  Dr.
Aluízio Bezerra Filho (Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos), o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e a
Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente  ao  julgamento  o Exmo.  Dr.
Amadeus Lopes Ferreira,  Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 04 de setembro de 2014.

Aluízio Bezerra Filho
Juiz de Direito Convocado - Relator
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