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ACÓRDÃO

APELAÇÃO N.º 0021359-77.2010.815.2001.
ORIGEM: 6ª Vara Cível da Comarca desta Capital.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: World Tour Viagens e Turismo Ltda.
ADVOGADOS:  Alexandre  Gomes  Bronzeado  (OAB/PB  10.071)  e  André  Gomes  Bronzeado
(OAB/PB 14.439).
APELADA: BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento.
ADVOGADOS:  Fernando  Luz  Pereira  (OAB/PB  174.020-A)  e  Marina  Bastos  da  Porciúncula
Benghi (OAB/PB 32.505-A)

EMENTA:  AÇÃO  DE  CONSIGNAÇÃO  EM  PAGAMENTO.  EXTINÇÃO
SEM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO  PELA  PERDA  SUPERVENIENTE  DO
OBJETO.  JULGAMENTO  DE  AÇÃO  INDENIZATÓRIA  CONEXA.
APELAÇÃO.  PAGAMENTO  VOLUNTÁRIO  DA  PARCELA  DEPOSITADA
EM CONTA JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA POR
PERDA  DO  OBJETO,  PORÉM,  POR  FUNDAMENTAÇÃO  DIVERSA.
PROVIMENTO NEGADO.

Em  se  tratando  de  Ação  de  Consignação  em  Pagamento,  o  adimplemento
extrajudicial da parcela depositada em conta judicial ocasiona a perda superveniente
do objeto da referida Demanda.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à  Apelação
n.º  0021359-77.2010.815.2001,  em  que  figuram  como  Apelante  a  World  Tour
Viagens  e  Turismo  Ltda. e  como  Apelada  a  BV  Financeira  S/A  –  Crédito,
Financiamento e Investimento.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  conhecer  da  Apelação,  negando-lhe
provimento.

VOTO.

World Tour Viagens e Turismo Ltda. interpôs Apelação contra a Sentença
prolatada  pelo  Juízo  da  6ª  Vara  Cível  da  Comarca  desta  Capital,  f.  86/87,  que
extinguiu sem resolução do mérito a Ação de Consignação em Pagamento por ela
ajuizada  em  desfavor  da  BV  Financeira  S/A  –  Crédito,  Financiamento  e
Investimento,  em razão do julgamento  da  Ação Indenizatória  em apenso,  de  nº
0043512-07.2010.815.2001, condenando-a ao pagamento das custas processuais e
dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 300,00 (trezentos reais).

Em suas Razões, f. 103/107, alegou que celebrou contrato de financiamento
de veículo com a Apelada, por meio do qual restou convencionado o pagamento de
trinta  e  seis  parcelas  mensais  no  valor  de  R$  2.749,44  (dois  mil,  setecentos  e
quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos). 

Asseverou que, poucos dias após o vencimento da décima terceira parcela,
solicitou à Instituição recorrida a remessa de novo boleto para a quitação do débito,
tendo ela, entretanto, condicionado a emissão do novo boleto para o pagamento da



mensalidade  à  desistência  de  uma  Ação  Revisional  ajuizada  com  o  intuito  de
questionar a cobrança da Taria de Abertura de Crédito (TAC) e da Tarifa de Emissão
de Carnê (TEC), fato que ocasionou o depósito judicial do seu montante por meio de
Decisão proferida na presente Ação Consignatória.

Sustentou ainda que, durante o trâmite processual, recebeu o boleto referente
à parcela pendente,  no valor  de R$ 5.202,43 (cinco mil,  duzentos e dois reais  e
quarenta e três centavos), e, mesmo sendo bastante superior ao  quantum original,
resolveu adimpli-lo com o intuito de evitar novas restrições e viabilizar as futuras
operações de crédito. 

Requereu, ao final, o provimento do Apelo para que seja julgado procedente
o  pedido  consignatório,  bem  como  para  que  seja  devolvida  a  quantia  paga
extrajudicialmente.

A  Apelada,  embora  intimada,  não  apresentou  Contrarrazões,  conforme
Certidão de f. 111.

Desnecessária  a  intervenção da Procuradoria  de Justiça,  por não restarem
configuradas quaisquer das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC de 2015.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação.

Os Tribunais de Justiça Pátrios firmaram entendimento no sentido de que,
em  se  tratando  de  Ação  de  Consignação  em  Pagamento,  o  adimplemento
extrajudicial da parcela depositada em conta judicial ocasiona a perda superveniente
do objeto da referida Demanda1.

1 AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Extinção do processo sem resolução do mérito
nos termos do artigo 485, VI, do CPC – Reconhecimento de perda superveniente do interesse de agir
– Recurso do autor – PARCELAS EM ATRASO – - Negativação do nome do autor nos órgãos de
proteção ao crédito -– Existência de pagamentos extrajudiciais, feitos diretamente à ré, por meio de
renegociação  do  débito,  que  implicam  perda  do  interesse  processual  em  obter  autorização  para
depósito judicial – Sentença mantida nesse ponto – Manutenção da negativação após a renegociação
do débito - Compete ao credor proceder à exclusão do nome do devedor dos cadastros restritivos,
após regular quitação – Se foi da requerida a iniciativa para lançar o nome do autor nos órgãos de
proteção ao crédito, cabia a ela excluir aquele dado, tão logo constatasse o pagamento da dívida por
seu cliente - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO apenas para determinar a exclusão do nome
do  autor  dos  órgãos  de  proteção  ao  crédito.  (TJSP  –  AC  10138051520168260625  SP  -  Órgão
Julgador
38ª Câmara de Direito Privado – Publicação 30/10/2017 – Julgamento 30 de Outubro de 2017 –
Relator Spencer Almeida Ferreira)

Apelação  Cível.  Ação  de  consignação  em  pagamento.  Pagamento  da  dívida  realizado
extrajudicialmente,  após  a  instauração  do  processo.  Perda  superveniente  do  objeto.  Ônus
sucumbenciais. O princípio que rege a sucumbência, qual seja, o princípio da causalidade, dispõe que
quem deve arcar com as despesas do processo é aquele que deu causa à instauração da demanda ou à
extinção do processo sem resolução do mérito. Consoante o que se extrai dos autos, a autora, ora
apelante,  tinha  interesse  processual  à  época  do  ajuizamento  da  ação,  tendo  a  ré,  ora  apelada,
apresentado, inclusive, resistência à pretensão. Assim, muito embora tenha se dado a perda do objeto,
julgando-se extinto o processo sem resolução do mérito, não há como se afastar a condenação da
autora ao pagamento dos honorários advocatícios, pois foi ela a causadora do fato superveniente que
motivou a perda do interesse de agir, qual seja, o pagamento extrajudicial da dívida. Negativa de
seguimento  ao  recurso.  (TJRJ  -  APL  00218259820108190210  -  Órgão  Julgador  VIGÉSIMA
SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR – Publicação 15/08/2014 – Julgamento 11 de Agosto
de 2014 – Relator MARCOS ALCINO DE AZEVEDO TORRES)



No caso dos autos, a própria Apelante reconhece que procedeu ao pagamento
vountário  da  décima  terceira  parcela  do  contrato  de  financiamento  do  veículo
firmado entre as partes, depositada em conta judicial desde junho de 2010, f. 26/27,
com a justificativa de evitar novas restrições e viabilizar suas operações de crédito.

Revela-se impositiva, portanto, a Extinção da Ação pela perda superveniente
do objeto,  não pelo fato de haver  sido julgada a Ação Indenizatória  em apenso,
conforme  apregoado  no  Decisum,  mas  porque  a  Apelante  já  quitou  a  parcela
contratual  objeto  da  lide,  cabendo-lhe  tão  somente  a  devolução  da  importância
depositada em conta judicial.

Posto isso, conhecida a Apelação, nego-lhe provimento, mantendo, por
fundamento diverso, a parte dispositiva da Sentença.

É o voto.

Presidi o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta Quarta Câmara Es-
pecializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 13 de março de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho. Presente à sessão o Excelentíssimo Promotor de Justiça convoca-
do Dr. Rodrigo Marques da Nóbrega.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


