
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0002248-58.2013.815.0011.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Origem : 5ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
Apelante : Paulo Cézar Lima de Souza.
Advogado : Gelson Lima de Souza (OAB/PB nº 9.162).
Apelado : Banco Itaucard S/A.
Advogado : Antônio Braz da Silva (OAB/PB nº 12.450-A).

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE
CONSIGNAÇÃO  EM  PAGAMENTO.  DÉBITO
DECORRENTE  DE  CONTRATO  DE
FINANCIAMENTO.  DEPÓSITO  EM  VALOR
INFERIOR  AO  CONTRATADO.
INADMISSIBILIDADE.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA  DE  IMPROCEDÊNCIA.
DESPROVIMENTO DO APELO. 

- A ação de consignação em pagamento visa propiciar
ao devedor  uma forma de  se libertar  da obrigação,
quando  este  não  consegue  quitá-la  por  meio  de
pagamento ou teme pela segurança ou ineficácia do
que vier a efetuar.

-  Não  procede  a  pretensão  de  consignar  valores
diversos daqueles originariamente contratados quando
o montante foi obtido através de cálculos unilaterais
que  não  levaram  em  consideração  as  cláusulas
devidamente pactuadas.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em
sessão ordinária, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator,
unânime.

Trata-se de Apelação Cível interposta por  Paulo Cézar Lima
de Souza contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de
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Campina  Grande  nos  autos  da  “Ação  de  Consignação  em  Pagamento”
ajuizada em face do Banco Itaucard S/A.

Na peça inaugural (fls. 02/06), o autor afirmou que celebrou,
em 29/07/2011, contrato de arrendamento mercantil com o promovido, no qual
há  práticas  irregulares  como  a  incidência  de  juros  abusivos,  bem  como  a
cobrança  de  Tarifa  de Cadastro,  Tarifa  de Avaliação e  Seguro de Proteção
Financeira. 

Asseverou  que  a  ilegalidade  das  cláusulas  contratuais  será
objeto de discussão na Ação Revisional que será proposta. Ao final, pugnou
pela procedência da demanda para que  sejam autorizados os depósitos das
parcelas,  no  montante  que entende devido,  correspondente  ao valor  de  R$
353,30 (trezentos e cinquenta e três reais e trinta centavos). 

Tutela antecipada deferida (fls. 25/26).

Contestando  a  ação  (fls.  48/51),  a  instituição  financeira  ré
sustentou a legalidade das cláusulas do contrato de financiamento celebrado
entre as partes. 

Sobreveio,  então,  sentença  de  improcedência  (fls.  134/136),
cuja ementa transcrevo:

“AÇÃO  DE  CONSIGNAÇÃO  EM  PAGAMENTO.
IMPROCEDÊNCIA  DA  REVISIONAL  DE
CLÁUSULAS CONEXA. LEGALIDADE DO VALOR
COBRADO  PELO  APELADO.  IMPROCEDÊNCIA
DO PEDIDO.
- O pagamento em consignação consiste no depósito
judicial ou extrajudicial, da quantia ou coisa devida,
o  qual,  sendo  aceito  pelo  credor  ou  reconhecido
como  válido  e  suficiente,  extinguirá  a  obrigação,
liberando o devedor.
- Assim, tendo sido o processo principal em apenso
julgado improcedente não subsiste as alegações do
autor  para  pagamento  a  menor  das  prestações  do
contrato de financiamento devidas.
-  Havendo uma diferença entre o valor devido e o
depositado, a improcedência do pedido formulado na
presente ação consignatória é medida que se impõe.”

Inconformado,  o  autor  interpôs  recurso  apelatório  (fls.
139/142), alegando que caberia ao Banco promovido ter indicado qual o valor
realmente devido para, eventualmente, complementar o depósito. Em caso de
manutenção  da  sentença,  pugnou  pela  devolução  dos  valores  consignados
judicialmente. 

Apesar de devidamente citada, a parte apelada não apresentou
contrarrazões (fls. 147). 
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A Procuradoria de Justiça deixou de opinar sobre o mérito, em
virtude da ausência de interesse público (fls. 151).

É o relatório.

VOTO.

Presentes  os  requisitos  de  admissibilidade,  conheço  da
apelação, passando à análise de seus argumentos recursais.

Consoante relatado, o apelante se insurge contra a sentença que
julgou  improcedente  a  presente  Ação  de  Consignação  em  Pagamento  e
determinou a expedição de alvará dos valore depositados em favor da parte
demandada. 

A ação de consignação em pagamento visa propiciar ao devedor
uma forma de se libertar da obrigação, quando este não consegue quitá-la por
meio de pagamento ou teme pela segurança ou ineficácia do que vier a efetuar.
Assim, é um meio utilizado pelo devedor para evitar a mora solvendi.

Nesse passo, encontra previsão no art. 335 do Código Civil, que
assim estatui:

“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.”

Sobre a ação de consignação em pagamento Costa  Machado
ensina:

"A  consignação  em  pagamento  é  o  procedimento
especial  de  jurisdição  contenciosa  que  permite  o
exercício do direito material que tem o devedor de se
ver livre da obrigação legal ou contratual mediante o
pagamento  por  consignação,  instituto  que  o  CC
disciplina organicamente nos seus arts. 334 a 345".
(Código  de  processo  civil  interpretado:  artigo  por
artigo, parágrafo por parágrafo, 6ª ed. rev. e atual. -
Barueri, SP: Manole, 2007, pg. 1244).
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Como visto, presentes uma das situações elencadas no art. 335
do Código Civil, o devedor poderá valer-se da ação de consignação a fim de
livrar-se da dívida.

Inicialmente,  ressalte-se  que  a  Ação  Revisional  do  Contrato
firmado  entre  as  partes  foi  julgada  improcedente  (fls.  49/53 -  processo  nº
0007248-39.2013.815.0011).

No caso em epígrafe,  o  contrato de  financiamento celebrado
entre  as  partes  estabelece  prestações  mensais  no  valor  de  R$  656,96
(seiscentos  e  cinquenta  e  seis  reais  e  noventa  e  seis  centavos),  todavia  o
apelante  oferece  em  consignação,  baseado  em  planilha  produzida
unilateralmente, a importância de R$ 353,30 (trezentos e cinquenta e três reais
e trinta centavos). Logo, o valor do depósito pretendido pelo autor mostra-se
bastante inferior ao real valor da parcela mensal contratada (fls. 08 e 14/17). 

Com efeito, a importância que se pretende consignar, além de
muito  inferior  ao  valor  da  parcela  devida,  foi  obtida  a  partir  de  cálculos
unilaterais  que  não  consideraram  as  cláusulas  contratuais  devidamente
pactuadas. 

Desse  modo,  a  pretensão  de  consignar  valores  diversos
daqueles originalmente contratados, a fim de afastar os efeitos da mora, não
tem amparo jurídico. 

Nesse sentido, colaciono precedente desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  CONSIGNAÇÃO
EM  PAGAMENTO.  CONTRATO  DE
ARRENDAMENTO MERCANTIL. AUSÊNCIA, POR
PARTE DO DEVEDOR,  DE COMPROVAÇÃO DA
RECUSA  DO  CREDOR  EM  RECEBER  O
PAGAMENTO.  NECESSIDADE  DE  DEPÓSITO
DOS  VALORES  CORRIGIDOS.  AUSÊNCIA  DO
CONTRATO QUE NÃO IMPEDE A ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA  DOS  VALORES  DEVIDOS.
SENTENÇA  MANTIDA.  DESPROVIMENTO  DO
APELO. Nos termos do art. 335 do CCB, não há que
se falar em consignação em pagamento, 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.”  (TJPB;
APL  0002497-58.2010.815.2001;  Terceira  Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. Saulo Henriques de Sá
e Benevides; DJPB 27/04/2016; Pág. 15).
E,
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“AÇÃO  DE  CONSIGNAÇÃO  EM  PAGAMENTO.
CONTRATO  DE  TRANSPORTE  E
ARMAZENAGEM. INCÊNDIO QUE DESTRUIU AS
MERCADORIAS  QUE  ESTAVAM  SOB  OS
CUIDADOS  DA TRANSPORTADORA.  DEPÓSITO
EM  QUANTIA  INFERIOR  À  DEVIDA.
IMPROCEDÊNCIA.  APELAÇÃO.
RESPONSABILIDADE  DO  TRANSPORTADOR
LIMITADA  À  QUANTIA  INDICADA  NO
CONTRATO  DE  TRANSPORTE.  INTELIGÊNCIA
DO ART. 750, DO CÓDIGO CIVIL C/C O ART. 14,
DA LEI Nº 11.4402/2007. RELATIVIZAÇÃO. VALOR
DOS  PRODUTOS  ACRESCIDO  DAS  DESPESAS
TRIBUTÁRIAS  DISPENDIDAS  PARA  SUA
IMPORTAÇÃO.  RESPONSABILIZAÇÃO  QUE
DEVE  SER  MEDIDA NA EXTENSÃO  DO  DANO
CAUSADO  PELO  AGENTE.  DESPROVIMENTO.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  1.  Poderá  o
devedor  ou  terceiro  requerer,  com  efeito  de
pagamento, a consignação da quantia ou da coisa
devida,  e,  caso  conclua  pela  insuficiência  do
depósito,  o  juiz  julgará  improcedente  o  pedido de
consignação,  podendo  determinar,  sempre  que
possível,  o montante devido (art.  539 c/c art.  545,
§2º,  do  cpc/2015).  2.  A  responsabilidade  do
transportador,  limitada  ao  valor  constante  do
conhecimento,  começa no momento em que ele, ou
seus prepostos, recebem a coisa; termina quando é
entregue ao destinatário, ou depositada em juízo, se
aquele  não  for  encontrado  (CC,  art.  750).  3.  A
responsabilização civil deve abarcar os danos a que
o agente deu causa, estendendo-se a todos os efetivos
prejuízos experimentados pela parte lesada.  (TJPB;
APL  0046642-05.2010.815.2001;  Quarta  Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Ricardo  Vital  de
Almeida; DJPB 15/06/2016; Pág. 13) – (grifo nosso).

Desse  modo,  não  há  justificativa  para  a  procedência  dos
pedidos  de  consignação  das  prestações  em  valor  inferior  ao  contratado,
porquanto  formulado  sem  respaldo  legal,  devendo,  assim,  ser  mantida  a
sentença recorrida.

Consigno, ainda, que não merece prosperar o pleito do apelante
quanto à devolução dos valores consignados, pois, nos termos do art. 545, §1º,
do Novo Código de Processo Civil, na hipótese de insuficiência do depósito,
poderá ocorrer o levantamento pelo réu da quantia depositada. 

Ante  o  exposto,  NEGO PROVIMENTO  À  APELAÇÃO,
mantendo incólume a sentença vergastada. 
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Por via de consequência, com base no art.  85, §11, do Novo
Código  de  Processo  Civil,  majoro  os  honorários  advocatícios  fixados  na
sentença para o valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), observada a
gratuidade judiciária deferida ao demandante. 

É COMO VOTO.

 Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Luís  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos,  e  o  Exmo.   Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  Presente  ao
julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,20 de março de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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