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JURISDIÇÃO

CONTENCIOSA VOLUNTÁRIA
-afasta um crise -juiz administra interesses

-há autor e réu - Há interessado (s)

-há uma contenda (juiz põe uma solução) -não é contenciosa (voluntária)

-busca-se uma sentença (julga) -administra interesses (homologa)

-há honorários -não há honorários

539 – Consignação em pagamento
550 – Exigir contas
554 – Possessórias (569 demarcatória terras particulares)
599 – Dissolução parcial de sociedade
610 – Inventário
674 – Embargos de Terceiro
682 – Oposição
700 – Monitória
712 – Restauração de autos

726 – Notificação
731 – Divórcio consensual
735 – Cumprimento Testamento (cerrado - público – 
particular)
747 - Interdição
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Resumo aula:

- Revisão: distinguir processo conhecimento e especial

- TABELA: diferenças entre jurisdição voluntária e contenciosa

- Estudar ação consignação em pagamento – arts. 539 ss. do CPC

- Responder / corrigir questionário

- Analisar um caso real

- Enviar uma peça inicial

NATUREZA:  Facultativo: (JEC PRIVADO, MS, monitória...) & Obrigatório: (usucapião, falência, 
interdição..)

PROCEDIMENTO = MARCHA – (ITER)
-CONHECIMENTO: (busca uma decisão transitada em julgado! O ITER é de fácil identificação)

ESPECIAL = HÁ PREVISÃO (CPC ou Lei especial) – PORQUÊ?  É especial para melhor 
atender o direito material!

-EXECUÇÃO: (TÍTULO EXECUTÁVEL: título líquido – certo – exigível): pedido, defesa muda!!

-PROCEDIMENTO ESPECIAIS (PROCEDIMENTO HÍDRIDO = consignação em 
pagamento = MESCLA PROCEDIMENTO COMUM E ESPECIAL)
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 DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CÓDIGO CIVIL

Art. 334. Considera-se pagamento, e extingue a obrigação, o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e 
forma legais.
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.
Art. 336. Para que a consignação tenha força de pagamento, será mister concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, 
todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento.
Art. 337. O depósito requerer-se-á no lugar do pagamento, cessando, tanto que se efetue, para o depositante, os juros da dívida e os riscos, 
salvo se for julgado improcedente.
Art. 338. Enquanto o credor não declarar que aceita o depósito, ou não o impugnar, poderá o devedor requerer o levantamento, pagando as 
respectivas despesas, e subsistindo a obrigação para todas as conseqüências de direito.
Art. 339. Julgado procedente o depósito, o devedor já não poderá levantá-lo, embora o credor consinta, senão de acordo com os outros 
devedores e fiadores.
Art. 340. O credor que, depois de contestar a lide ou aceitar o depósito, aquiescer no levantamento, perderá a preferência e a garantia que 
lhe competiam com respeito à coisa consignada, ficando para logo desobrigados os co-devedores e fiadores que não tenham anuído.
Art. 341. Se a coisa devida for imóvel ou corpo certo que deva ser entregue no mesmo lugar onde está, poderá o devedor citar o credor 
para vir ou mandar recebê-la, sob pena de ser depositada.
Art. 342. Se a escolha da coisa indeterminada competir ao credor, será ele citado para esse fim, sob cominação de perder o direito e de 
ser depositada a coisa que o devedor escolher; feita a escolha pelo devedor, proceder-se-á como no artigo antecedente.
Art. 343. As despesas com o depósito, quando julgado procedente, correrão à conta do credor, e, no caso contrário, à conta do devedor.
Art. 344. O devedor de obrigação litigiosa exonerar-se-á mediante consignação, mas, se pagar a qualquer dos pretendidos credores, tendo 
conhecimento do litígio, assumirá o risco do pagamento.
Art. 345. Se a dívida se vencer, pendendo litígio entre credores que se pretendem mutuamente excluir, poderá qualquer deles requerer a 
consignação.

“Corpo certo é o mesmo que coisa certa, ou seja, é a coisa determinada, não apenas pelo gênero e pela quantidade, mas perfeitamente identificada em todos os seus contornos“ – Regina Beatriz Tavares da Silva – CC Comentado  - Saraiva
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 DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - CPC

Art. 539. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, 
com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida.

§ 1º Tratando-se de obrigação em dinheiro, poderá o valor ser depositado em 
estabelecimento bancário, oficial onde houver, situado no lugar do pagamento, 
cientificando-se o credor por carta com aviso de recebimento, assinado o prazo de 
10 dias para a manifestação de recusa.

§ 2º Decorrido o prazo do § 1º, contado do retorno do aviso de recebimento, 
sem a manifestação de recusa, considerar-se-á o devedor liberado da obrigação, 
ficando à disposição do credor a quantia depositada.

§ 3º Ocorrendo a recusa, manifestada por escrito ao estabelecimento bancário, 
poderá ser proposta, dentro de 1 (um) mês, a ação de consignação, instruindo-se 
a inicial com a prova do depósito e da recusa.

§ 4º Não proposta a ação no prazo do § 3º, ficará sem efeito o depósito, 
podendo levantá-lo o depositante.
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Pressupostos: mora do credor – liberar o devedor da obrigação!!!

CONSIGNAÇÃO EXTRAJUDICIAL ou CONSIGNAÇÃO JUDICIAL

LEGITIMIDADE 

Ativa: O pagamento por consignação pode ser realizado pelo próprio devedor ou 
por um terceiro, juridicamente interessado na extinção da obrigação, como o fiador, o 
sócio, o herdeiro ou terceiro (3º INTERESSADO OU NÃO)

CASO REAL: “O aluno “...” consigna em pagamento o cartão de crédito do prof.!”

Passiva: CREDOR ! A ação de consignação em pagamento (ou a consignação 
extrajudicial) deve ser proposta contra o credor. 

OBJETO: DINHEIRO OU COISA (TODOS OS TIPOS MÓVEL – IMÓVEL – SEMOVENTES)

 ÁREA: CIVIL – TRABALHISTA – TRIBUTÁRIO - IMOBILIÁRIO
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CONSIGNAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL

EXTRAJUDICIAL= credor certo, capaz, com endereço conhecido do devedor (uso facultativo)

REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CONSIGNAÇÃO EXTRAJUDICIAL (*Oab)

(a) Seja realizado em estabelecimento bancário oficial (Banco do Brasil, Caixa 
Econômica, por exemplo), ou, na falta deste, em qualquer instituição particular; 

(b) seja realizado pelo devedor ou por terceiro;

(c) seja efetivado em favor de credor certo, capaz e com endereço conhecido, 
possibilitando o envio de correspondência ao destinatário, convocando-o a 
levantar o depósito.

(d) soma em dinheiro - acréscimo dos juros (legais/convencionais) / correção 
monetária. (só dinheiro? divergência na doutrina, ex: Marcato: joia)

Coisa? (depositário art. 159 CPC: A guarda e a conservação de bens penhorados, arrestados, 
sequestrados ou arrecadados serão confiadas a depositário ou a administrador, não dispondo a lei 
de outro modo)
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REGRA DE COMPETÊNCIA (judicial ou extrajudicial)

Art. 540. Requerer-se-á a consignação no lugar do pagamento, cessando para o 
devedor, à data do depósito, os juros e os riscos, salvo se a demanda for julgada 
improcedente.

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DEVE SER PROPOSTA: 

(a) dívida for portável (pagamento deva ser realizado no domicílio do credor); 

(b) dívida for quesível (pagamento no foro de domicílio do devedor);

(c) no foro de eleição, quando previsto em contrato celebrado entre as partes; 

(d) no foro onde a coisa se encontra, imóvel ou quando a coisa devida for corpo que 
deva ser entregue no lugar em que está.

Lei de Locação n. 8.245/91: ex.: consignação em pagamento de aluguéis (foro 
do lugar de situação do imóvel), se aquele não tiver sido previsto (inciso II do art. 
58 da Lei de Locação)
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Art. 541. Tratando-se de prestações sucessivas, consignada uma delas, pode o devedor 
continuar a depositar, no mesmo processo e sem mais formalidades, as que se forem 
vencendo, desde que o faça em até 5 (cinco) dias contados da data do respectivo 
vencimento.

PEDIDO IMPLÍCITO = art. 322 “o pedido deve ser certo. § 1º Compreendem-se no principal os 
juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários 
advocatícios.

O depósito das prestações periódicas (ou sucessivas) independe de requerimento 
expresso do autor!

Art. 323: “na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações 
sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de 
declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, 
se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las”.

EXEMPLOS DE PRESTAÇÕES PERIÓDICAS: (a) taxas condominiais; (b) mensalidades 
escolares; (c) mensalidades devidas a clubes recreativos etc.

CONCLUSÃO: desnecessidade do ajuizamento de nova ação! Realizado o primeiro 
depósito, o autor pode realizar os demais independentemente do ajuizamento de nova 
ação, nos próprios autos da ação de consignação em pagamento, comprovando-os através 
da juntada aos autos das guias fornecidas pela instituição bancária que acolhe os 
numerários, em conta aberta à disposição do juízo. (requerer a juntada de uma guia)
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PETIÇÃO INICIAL: requisitos artigos 542 + 319 CPC
Art. 319 do CPC com adequações, exemplo: não precisa mencionar se o autor tem interesse na audiência de conciliação!

Art. 542. Na petição inicial, o autor REQUERERÁ:

I - o depósito da quantia ou da coisa devida, a ser efetivado no prazo de 5 dias 
contados do deferimento, ressalvada a hipótese do art. 539, § 3º ;

II - a citação do réu para levantar o depósito ou oferecer contestação.

Parágrafo único. Não realizado o depósito no prazo do inciso I, o processo será 
extinto sem resolução do mérito.

Deu branco na OAB??? “aproveitar termos dos procedimentos especiais...”

“SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO: art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - 
indeferir a petição inicial...”

depósito nos autos até quando? – Lei Locação até sentença de primeiro grau (art. 
67, III, Lei 8.245/91); demais casos até o trânsito em julgado!
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REGRAS ESPECÍFICAS – LEIS EXTRAVAGANTES

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – ART. 164 CTN

LEI DE LOCAÇÃO – LEI 8.245/91

 O art. 67, II  da Lei da Locação determina a citação do réu, o autor será intimado a, no prazo 
de vinte e quatro horas efetuar o depósito judicial da importância indicada na petição inicial, sob 
pena de ser extinto o processo. 

O dispositivo prevalece, nas ações de consignação em pagamento que têm fundamento na lei 
própria, em respeito ao princípio da especialidade.

Art. 62.  Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da 
locação, de aluguel provisório, de diferenças de aluguéis, ou somente de quaisquer dos 
acessórios da locação, observar-se-á o seguinte:

II – o locatário e o fiador poderão evitar a rescisão da locação efetuando, no prazo de 15 
(quinze) dias, contado da citação, o pagamento do débito atualizado, independentemente de 
cálculo e mediante depósito judicial, incluídos: 

a) os aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua efetivação;

b) as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis;

c) os juros de mora;
d) as custas e os honorários do advogado do locador, fixados em dez por cento sobre o 

montante devido, se do contrato não constar disposição diversa;
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 Art. 543. Se o objeto da prestação for coisa indeterminada e a escolha couber 
ao credor, será este citado para exercer o direito dentro de 5 dias, se outro prazo 
não constar de lei ou do contrato, ou para aceitar que o devedor a faça, devendo o 
juiz, ao despachar a petição inicial, fixar lugar, dia e hora em que se fará a entrega, 
sob pena de depósito.

Regra do direito material:  O art. 342 do CC prevê que, se a escolha da coisa 
indeterminada competir ao credor, será ele citado para esse fim, sob cominação de 
perder o direito e de ser depositada a coisa que o devedor escolher.

Feita a escolha pelo devedor, proceder-se-á como no artigo 542.

Se tiver cláusula contratual, o réu (credor) é citado para escolher a coisa, 
podendo: 

 (a) escolhe a coisa e dar quitação e autoriza a extinção do processo com a 
resolução do mérito, sem liberar o réu do pagamento das custas processuais e 
dos honorários advocatícios; 

(b) deixar de comparecer aos autos, transfere a escolha ao devedor, permite o 
prosseguimento do processo, concede prazo para a apresentação da defesa, 
ouvida do autor em réplica, julgamento antecipado da lide ou designação da 
audiência de instrução, apresentação das razões finais e sentença.
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DEFESA (RESPOSTA) DO RÉU

Art. 544. Na contestação, o réu poderá alegar que:
I - não houve recusa ou mora em receber a quantia ou a coisa devida;

II - foi justa a recusa;
III - o depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento;

IV - o depósito não é integral.
Parágrafo único. No caso do inciso IV, a alegação somente será admissível se o réu 

indicar o montante que entende devido.

Não se trata de rol taxativo, por exemplo, o réu pode alegar qualquer matéria de 
defesa de ordem processual e prejudicial de mérito, incluindo as preliminares 
dilatórias e peremptórias relacionadas no art. 337.

Art. 337 CPC: Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: I - inexistência ou 
nulidade da citação; II - incompetência absoluta e relativa; III - incorreção do valor da 
causa; IV - inépcia da petição inicial; V - perempção; VI - litispendência; VII - coisa 
julgada; VIII - conexão; IX - incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de 
autorização; X - convenção de arbitragem; XI - ausência de legitimidade ou de interesse 
processual; XII - falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar; 
XIII - indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça.
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DEPÓSITO INSUFICIENTE

Art. 545. Alegada a insuficiência do depósito, é lícito ao autor completá-lo, em 10 
dias, salvo se corresponder a prestação cujo inadimplemento acarrete a rescisão do 
contrato.

§ 1º No caso do caput , poderá o réu levantar, desde logo, a quantia ou a coisa 
depositada, com a consequente liberação parcial do autor, prosseguindo o processo 
quanto à parcela controvertida.

§ 2º A sentença que concluir pela insuficiência do depósito determinará, sempre que 
possível, o montante devido e valerá como título executivo, facultado ao credor 
promover-lhe o cumprimento nos mesmos autos, após liquidação, se necessária.

ÔNUS SUCUMBENCIAL

Art. 546. Julgado procedente o pedido, o juiz declarará extinta a obrigação e 
condenará o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Parágrafo único. Proceder-se-á do mesmo modo se o credor receber e der quitação.

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/330/r137-04.pdf?sequence=4&isAllowed=y
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NATUREZA JURÍDICA DAS SENTENÇAS 

Sempre 2 pedidos –tutelas- (imediato e mediato)

PEDIDO IMEDIATO (natureza PROCESSUAL, tipo de tutela que o autor pede)

DECLARATÓRIA (retroage aos fatos) – ex.: usucapião, consignação em pagamento

CONSTITUTIVA (efeito pós sentença) – ex.: divórcio

CONDENATÓRIA (condena) – ex.: danos morais

.

PEDIDO MEDIATO (refere-se ao DIREITO MATERIAL, isto é, é o resultado prático)

NA CONSIGNAÇÃO SE TRATA DE AÇÃO DECLARATÓRIA, isto é, liberar o devedor 
da obrigação!

Não é a sentença que julga a ação pela procedência dos pedidos, mas o 
depósito realizado no início confirmado na sentença.
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LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO PASSIVO

Art. 547. Se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o 
pagamento, o autor requererá o depósito e a citação dos possíveis titulares do 
crédito para provarem o seu direito.

CABIMENTO DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO:  

(a) quando houver dúvida a quem o pagamento deve ser realizado; 

(b) quando duas ou mais pessoas se afirmam exclusivamente credoras da 
obrigação, disputando o adimplemento integral.

Exemplo: locação de imóvel e o inquilino (devedor), após a celebração do 
contrato de locação, recebe carta do proprietário do bem (pessoa diferente do 
locador), solicitando que os aluguéis lhes sejam pagos.

O inciso IV do art. 335 do CC confirma o cabimento da ação de consignação em 
pagamento diante da dúvida a quem o pagamento deve ser realizado!
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AUSÊNCIA DO RÉU

Art. 548. No caso do art. 547 :

I - não comparecendo pretendente algum, converter-se-á o depósito em 
arrecadação de coisas vagas;

II - comparecendo apenas um, o juiz decidirá de plano;

III - comparecendo mais de um, o juiz declarará efetuado o depósito e extinta a 
obrigação, continuando o processo a correr unicamente entre os presuntivos 
credores, observado o procedimento comum.

DAS COISAS VAGAS = recompensa de valor não inferior a cinco por cento do valor da coisa encontrada, depois 
incorporação ao ente público 

Art. 746 CPC: Recebendo do descobridor coisa alheia perdida, o juiz mandará lavrar o respectivo auto, do qual constará a 
descrição do bem e as declarações do descobridor. § 1º Recebida a coisa por autoridade policial, esta a remeterá em seguida 
ao juízo competente. § 2º Depositada a coisa, o juiz mandará publicar edital na rede mundial de computadores, no sítio do 
tribunal a que estiver vinculado e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça ou, não havendo sítio, no órgão 
oficial e na imprensa da comarca, para que o dono ou o legítimo possuidor a reclame, salvo se se tratar de coisa de pequeno 
valor e não for possível a publicação no sítio do tribunal, caso em que o edital será apenas afixado no átrio do edifício do 
fórum.
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AÇÃO RESGATE DO AFORAMENTO = REGRAS CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Art. 549. Aplica-se o procedimento estabelecido neste Capítulo, no que couber, ao resgate do 
aforamento.

ENFITEUSE X USUFRUTO

ENFITEUSE: mais extensa que o usufruto (transmite por herança, alienável e onerosa). De acordo com o 
novo CC/02 fica proibida a constituição de enfiteuses, subordinando-se as existentes, até sua extinção por lei 
especial e pelo CC 1916!

USUFRUTO: (DIFERENÇAS) extingue com a morte do usufrutuário; não pode ser alienado, embora possa 
ser cedido gratuita ou onerosamente; gratuito.

Objetivo da ação: extinção do aforamento! Foreiro passar a ser proprietário pleno do imóvel, não mais 
necessitando pagar o aforamento anual.

Senhorio é a Prefeitura: paga-se o laudêmio, de 2,5 % do valor do imóvel com suas benfeitorias, e mais 10 
foros anuais (art. 693), formalizado através de escritura pública passar a ser proprietário pleno do imóvel!

Para a remissão do aforamento do terreno de marinha, o foreiro deve pagar a importância 
correspondente a 20 foros e um e meio laudêmio, no percentual de 5%.

DICA 1: LITISCONSÓRCIO ATIVO E PASSIVO NECESSÁRIO: Art. 73. O cônjuge necessitará do consentimento 
do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de 
separação absoluta de bens. § 1º Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação....

DICA 2: PESQUISAR UMA SENTENÇA E AÇÃO TJ SP
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1- Tem legitimidade para ajuizar consignação em pagamento, exceto:

A- cônjuge do devedor principal

B- devedor solidário

C- vizinho do devedor

D- fiador

E – credor

PESQUISA ART. 539 CPC
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2- Você leu o seguinte pedido de uma petição inicial: “seja declarada a quitação do 
aluguel vencido em 10-10-2019, bem como daqueles que se vencerem durante o 
trâmite do processo”.

Neste caso, podemos afirmar que a petição inicial refere-se?

A- execução

B- ação de conhecimento

C - procedimento especial

D- rito sumário

E- despejo por falta de pagamento
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3- O objetivo principal da ação consignação em pagamento é:

A- liberar o credor da obrigação.

B- liberar o devedor da obrigação;

C- evitar prescrição,

D- evitar decadência,

E- estimular a conciliação;

                        Como descobrir?
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4- É cabível consignação bancária (extrajudicial) na Lei de Locação?

Lei de Locação n. 8.245/91?

Vide REsp 618.295 DF
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5- Havendo sabidamente concurso de credores (art. 335, IV do CC), trata-se:

A-litisconsórcio misto facultativo posterior,

B-litisconsórcio passivo facultativo posterior,

C-litisconsórcio ativo necessário inicial;

D-litisconsórcio ativo facultativo inicial.

E - litisconsórcio passivo necessário ulterior.

Dica:  547 CPC
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6- Tem cabimento no processo de execução algumas peças (petições identificadas), 
exceto:

A- contestação,

B- exceção de impedimento,

C- embargos à execução

D- impugnação

E- exceção de pré-executividade
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7- A consignação em pagamento, por natureza processual, por grande parte da 
doutrina (MARINONI – MITIDIERO – SÉRGIO ARENHART), é considerada de 
natureza: 

A- ação de conhecimento

B- ação de execução

C- ação híbrida (conhecimento e execução)

D- ação cautelar

E- ação sumária
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8- O procedimento comum, para fins didáticos, é dividido em fases.

Assinale a sequência mais coerente e completa (comum) para o 
procedimento comum:

A - postulatória, saneadora, instrutória, decisória e recursal

B- recursal, decisória, instrutória, probatória, postulatória, saneadora

C- saneadora, postulatória, probatória, instrutória, decisória e recursal

D- postulatória, instrutória, saneadora, probatória, executória, decisória e 
recursal

E- postulatória, executória, instrutória e recursal
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9- José precisa consignar dois  meses do aluguel de seu apartamento. Considere o aluguel 
mensal de R$ 1.000,00, neste caso a consignação bancária terá o valor da causa de:

A- R$ 1.000,00

B- R$ 2.000,00

C- R$ 2.000,00 mais os acréscimos

D- R$ 12.000,00 

E- nenhuma das alternativas

REGRAS VALOR DA CAUSA

Dica: Súmula 449 STF: “O valor da causa, na consignatória de aluguel, corresponde a uma anuidade”.

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: VI - na ação 
em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

§ 2º O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for 
por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será 
igual à soma das prestações.
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10- Uma ação que tem o seguinte pedido: “a citação do réu para que receba o 

valor depositado ou, se quiser, apresente resposta no prazo legal, sob pena de 

sujeitar-se aos efeitos da revelia”.

Trata-se de uma ação:

A- procedimento comum

B – procedimento especial

C- exigir contas

D- usucapião

E- ação de depósito bancário
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11- A chamada “ação de consignação em pagamento” é o procedimento especial de 

jurisdição contenciosa que pretende a prestação de tutela jurisdicional consistente no 

reconhecimento judicial da extinção da obrigação pelo devedor em face de seu(s) credor(es), 

mediante o pagamento em consignação (art. 334 do CC)... Havendo dúvidas no plano 

material sobre quem deve receber o pagamento, o autor requererá a citação dos possíveis 

credores (réus, no plano do processo) para provarem seu direito (art. 547). Se ninguém 

comparecer ao processo, o depósito será convertido em arrecadação de coisas vagas...

Manual de direito processual civil : volume único / Cassio Scarpinella Bueno. – 5. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2019.
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12- A ação de consignação em pagamento é típico:

A- procedimento especial de jurisdição contenciosa

b- procedimento de jurisdição voluntária

c- é ação de procedimento voluntário

d- ação de procedimento comum

E- ação subregular intracerebelo
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CASO CONCRETO - OAB/SP. EXAME 108º 

PROBLEMA: Modestino celebrou com a sociedade Mercator Leasing S.A. um contrato de 
arrendamento mercantil, tendo por objeto uma máquina copiadora importada, cujo pagamento 
dar-se-ia em 24 prestações mensais e consecutivas, reajustáveis a cada 12 meses, de acordo com o 
INPC. Depois de uma forte oscilação das taxas de câmbio, a sociedade Mercator enviou a 
Modestino uma notificação extrajudicial, noticiando um aumento de 25% (vinte e cinco por cento) 
sobre o valor da última prestação recebida, já vigente a partir da próxima parcela, 
independentemente dos reajustes anuais, com base em cláusula contratual dispondo que a 
arrendadora poderia aumentar o valor das parcelas, caso viesse a ocorrer desvalorização no 
câmbio. Modestino não concordou com o aumento imposto pela sociedade e, ao tentar pagar a 
parcela vencida na data de ontem, teve a sua oferta, feita com base no valor sem o aumento, 
recusada pela arrendadora. Depositou a prestação que entendia devida em conta bancária por ele 
aberta em nome da arrendadora e, ato contínuo, enviou-lhe notificação noticiando o depósito 
efetuado. A arrendadora, também por escrito, manteve a recusa, sustentando estar correto o valor 
por ela exigido e ser insuficiente a quantia depositada por Modestino. 

Como advogado de Modestino, sabendo: a) que as parcelas deveriam ser pagas na sede da 
sociedade, no bairro de Pinheiros, em São Paulo; b) que Modestino é domiciliado em Santos; c) 
que o valor do contrato é de R$ 10.000,00, o de cada prestação, antes do aumento, de R$ 416,00 e, 
depois, de R$ 520,00 – proponha a medida judicial apta a liberá-lo da obrigação.

COMENTE AÇÃO, LEGITIMIDADE, COMPETENCIA, FUNDAMENTO, VALOR CAUSA
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA __ VARA CÍVEL DA COMARCA DE MOGI DAS CRUZES, SÃO PAULO.

M. C. de A., brasileiro, casado, bancário, portador do RG 00.000.000-SSP/SP e do CPF 000.000.000-00, titular do e-mail mca@gsa.com.br, residente e domiciliado na Rua José 

Bonifácio, nº 00, Remédios, cidade de Mogi das Cruzes-SP, CEP 00000-000, por seu Advogado, que esta subscreve (mandato incluso), com escritório na Rua Joaquim de Mello, 

nº 00, Centro, cidade de Mogi das Cruzes-SP, CEP 00000-000, onde recebe intimações (e-mail: gediel@gsa.com.br), vem à presença de Vossa Excelência propor ação de 

consignação de aluguel, observando-se o procedimento especial previsto no art. 67 da Lei nº 8.245/91-LI, em face de J. O. V., brasileiro, solteiro, proprietário, portador do RG 

00.000.000-SSP/SP e do CPF 000.000.000-00, titular do e-mail jov@gsa.com.br, residente e domiciliado na Rua Benjamin Constant, nº 00, Vila Ipiranga, cidade de Mogi das 

Cruzes-SP, CEP 00000-000, pelos motivos de fato e de direito que a seguir expõe:

1. O autor firmou contrato de locação com o réu em 00 de novembro de 0000, por um período de 30 (trinta) meses, com valor locativo inicial de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

2. Vencido o primeiro ano, o réu exigiu um novo aluguel no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com o que não concordou o locatário.

3. O autor tentou por todas as formas negociar com o locador, que, no entanto, se mostrou irredutível nas suas pretensões.

4. Além de se mostrar intransigente, o locador se recusou a receber o valor contratualmente devido, qual seja, R$ 2.200,00 (dois mil, duzentos reais) para o mês de dezembro 

de 0000.

Ante o exposto, considerando que a pretensão do autor encontra amparo no art. 67 da Lei nº 8.245/91-LI, requer:

a) seja o requerente autorizado a efetuar depósito judicial do valor de R$ 2.200,00 (dois mil, duzentos reais), referente ao aluguel vencido no último dia 00-00-0000;

b) a citação do réu para que receba o valor depositado ou, se quiser, apresente resposta no prazo legal, sob pena de sujeitar-se aos efeitos da revelia;

c) seja declarada a quitação do aluguel vencido em 00-00-0000, bem como daqueles que se vencerem durante o trâmite do processo.

Provará o que for necessário, usando de todos os meios permitidos em direito, em especial pela juntada de documentos (anexos), oitiva de testemunhas e depoimento 

pessoal do réu.

Nos termos do art. 319, VII, do CPC, o requerente registra que “tem interesse na designação de audiência de conciliação”.

Dá ao pleito o valor de R$ 26.400,00 (vinte e seis mil, quatrocentos reais).

Termos em que

p. deferimento.

Mogi das Cruzes, 00 de janeiro de 0000.

Gediel Claudino de Araujo Júnior

OAB/SP 000.000                                                   Fonte: Gediel Claudino de Araujo Júnior - PRÁTICA NO PROCESSO CIVIL.
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Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da __ Vara Cível do Foro Regional de Itaquera, Comarca da Capital, São Paulo.

E. E. V. de R., brasileiro, casado, comerciante, portador do RG 00.000.000-SSP/SP e do CPF 000.000.000-00, titular do e-mail eevr@gsa.com.br, residente e domiciliado na Rua Brilhante, nº 00, São 

Matheus, cidade de São Paulo-SP, CEP 00000-000, por seu Advogado que esta subscreve (mandato incluso), com escritório na Rua Francisco Martins, nº 00, Centro, Mogi das Cruzes-SP, CEP 00000-000, 

onde recebe intimações (e-mail: gediel@gsa.com.br), vem à presença de Vossa Excelência propor ação de consignação em pagamento, observando-se o procedimento especial previsto nos arts. 539 a 

549 do Código de Processo Civil, em face de FIO VERMELHO S. C. LTDA., inscrita no CNPF nº 00.000.000/0000-00, titular do e-mail fiovermelho@gsa.com.br, situada na Avenida João Figueiredo, nº 00, 

Jardim Oliveira, cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, CEP 00000-000, pelos motivos de fato e de direito que passa a expor:

1. Em 00 de abril de 0000, o autor firmou com a ré contrato de locação com opção de compra de equipamento de uma máquina de tirar cópias, pelo período de trinta e seis (36) meses, ao custo 

mensal de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), reajustáveis anualmente pela variação do IGP-M.

2. Em maio de 0000, o valor mensal do aluguel da máquina foi reajustado segundo o referido índice, passando o valor para R$ 477,90 (quatrocentos e setenta e sete reais, noventa centavos).

3. Passados mais 06 (seis meses), o autor recebeu correspondência da ré informando novo reajuste unilateral do valor do aluguel em 23,9% (vinte e três, nove por cento); ou seja, alterando seu valor 

de R$ 477,90 (quatrocentos e setenta e sete reais, noventa centavos) para R$ 592,11 (quinhentos e noventa e dois reais, onze centavos), já a partir do mês de outubro de 0000.

4. A atitude da ré caracteriza prática infracional, vez que promoveu, de maneira unilateral, reajuste não expressamente pactuado ou permitido pelo contrato de locação, conforme art. 13, XXII, do 

Decreto nº 2.181, de 20-3-1997, que regulamentou o Código de Defesa do Consumidor.

5. O autor apresentou seu inconformismo diretamente à ré, requerendo fosse enviado a ele novo boleto de pagamento, onde constasse o valor contratualmente devido, com vencimento para o dia 00 

de março de 0000, contudo, foi informado por um preposto que o reajuste era definitivo, não passível de negociação. Destarte, não resta ao autor, com escopo de cumprir sua obrigação, outro caminho 

senão o de buscar a tutela jurisdicional por meio deste feito.

Ante ao exposto, considerando que a pretensão do autor encontra respaldo no art. 335, I, do Código Civil, e na Lei nº 8.078/90-CDC, requer:

a) seja autorizado a depositar em juízo o valor de R$ 477,90 (quatrocentos e setenta e sete reais, noventa centavos), referente ao aluguel com vencimento para 00-00-0000, bem como daqueles outros 

que se vencerem durante a tramitação do feito;

b) a citação do representante legal da ré para levantar os valores depositados, ou, se quiser, apresentar resposta no prazo legal, sob pena de sujeitar-se aos efeitos da revelia;

c) seja declarada a quitação do aluguel referente ao mês de março de 0000, bem como daqueles que se vencerem durante a tramitação do feito, afastando-se o reajuste pretendido pela ré, que deverá 

fornecer, então, boletos para pagamento dentro do pactuado. Devendo, ademais, ser a ré condenada nos honorários advocatícios e demais cominações legais.

Provará o que for necessário, usando de todos os meios permitidos em direito, em especial pela juntada de documentos (anexos), perícia técnica contábil, oitiva de testemunhas e depoimento pessoal 

do representante legal da ré.

Nos termos do art. 319, VII, do CPC, o requerente registra que “tem interesse na designação de audiência de conciliação”.

Dá ao pleito o valor de R$ 6.212,70 (seis mil, duzentos e doze reais, setenta centavos).

Termos em que

p. deferimento.

São Paulo, 00 de outubro de 0000.

Gediel Claudino de Araujo Júnior

OAB/SP 000.000                                                  Fonte: Gediel Claudino de Araujo Júnior - PRÁTICA NO PROCESSO CIVIL.
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PRÁ 

Ernesto é vizinho de Romildo, que tem uma dívida de dois mil reais com Agnaldo. 
Conforme o contrato  celebrado  entre  este  e  Romildo,  a  dívida  deveria  ser  paga  
no  prazo  de  doze  meses,  no domicílio do credor. Ocorre que Agnaldo mudou-se sem 
informar onde passou a residir, tampouco deixando  outros  dados  para  contato.  

Diante  dessa  situação,  passado  o  prazo  para  pagamento  e vendo que Romildo 
está com dificuldades financeiras em razão de problemas de saúde, de modo que não 
poderia cumprir a prestação, Ernesto, amigo de longa data, ajuíza, em nome próprio, 
ação de consignação de pagamento, para liberar Romildo da dívida. A consignação é 
então acolhida, já que devidamente depositado o valor, declarando o magistrado a sub-
rogação de Ernesto nos direitos de credor.

A decisão do magistrado foi adequada?

MARINONI, Novo Curso de Processo Civil p. 105
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GABARITO

Na linha do art. 304 do CC, a ação de consignação em pagamento pode ser 
proposta tanto pelo devedor  como por terceiro juridicamente interessado. Ainda, o 
parágrafo único do referido artigo acrescenta que  também  o  terceiro  
desinteressado  poderá  pagar  a  dívida.  Porém,  nesta  última hipótese, a ação  
consignatória deve  ser ajuizada não em nome próprio,  com base na legitimidade 
ordinária, já que o pagamento autorizado por aquele parágrafo é “em nome e à 
conta do devedor”.

Portanto, agiu incorretamente o juiz ao aceitar a consignação feita por Ernesto, 
já que este deveria ter ajuizado a ação como legitimado extraordinário (substituto 
processual), nos termos do art. 18 do CPC, não se sub-rogando nos direitos do 
credor (art. 305, caput, do CC).
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