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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CAUTELAR  DE
EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTO.  FALTA  DE
INTERESSE DE AGIR. AÇÃO PRINCIPAL DE
USUCAPIÃO.  DISCUSSÃO  SOBRE  O
DOCUMENTO  QUE  DEVE SER  REALIZADA
NAQUELES  AUTOS.  IMPROVIMENTO  DO
RECURSO.    

-  O  interesse  de  agir  se  revela  no  binômio
necessidade/utilidade.  Portanto,  o  provimento  final
deve revelar utilidade jurídica à demandante. No caso
dos autos,  observa-se  que  a  autora deseja  que a  ré
exiba  documento  que  supostamente  legitime  esta
última a permanecer em imóvel.

- O imóvel já é objeto de ação de usucapião ajuizada
exatamente pela ré. Naqueles autos, a propriedade do
imóvel será amplamente discutida, quando a apelante
terá  oportunidade  de  questionar  e  confrontar
eventuais documentos apresentados pela ocupante do
bem.

- Correta a posição do juízo  a quo ao entender que
falta à apelante interesse de agir, na medida em que a
presente  ação  de  exibição  não  revelará  qualquer
utilidade,  posto  que  o  tema  poderá  e  deverá  ser
amplamente  discutido  nos  autos  da  ação  de
usucapião.
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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  Aurizete Jerônimo
da Silva contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de
Campina Grande de fls. 44/45 nos autos da  Ação Cautelar de Exibição de
Documento, ajuizada pela recorrente em face de Iriete da Silva Soares. 

A parte autora ajuizou a presente ação, alegando ser herdeira de
Maria do Carmo Benícia,  então proprietária  de imóvel  localizado na rua
Rogaciano Nunes, s/n, Centro, Massaranduba-PB. Todavia, o referido imóvel
encontra-se ocupado pela demandada Iriete da Silva Soares, sob o argumento
de que o teria recebido em doação de sua própria genitora (Rosa Fernandes da
Silva). Assim, a autora deseja que Iriete da Silva Soares apresente a escritura
original de doação do imóvel, a fim de que tome as devidas providências por
entender que o documento, acaso existente, é falso. 

Devidamente  citada,  a  demandada  deixou  de  apresentar  o
documento, requerendo que o feito fosse apensado à ação de usucapião por ela
ajuizada, em que é discutida a propriedade do imóvel em questão (fls. 37). 

O juízo sentenciante extinguiu o feito sem resolução de mérito,
por falta de interesse de agir, entendendo que a seara adequada para se discutir
o  documento,  que  a  autora  pretende seja  exibido,  é  nos  autos  da  ação de
usucapião (fls. 44/45).

Inconformada com a decisão, a demandante interpôs a presente
apelação (fls. 47/49), alegando, em suma, existência de interesse de agir, com
a necessária comprovação da negativa da apelada em fornecer o documento. 

Devidamente intimada, a ré deixou de apresentar contrarrazões
(fls. 51v).

O Ministério Público (fls.  55/58) deixou de se manifestar no
mérito.

É o relatório.

VOTO.

Presentes  os  requisitos  de  admissibilidade,  intrínsecos  e
extrínsecos, o recurso interposto deve ser conhecido.

 
A cautelar  de  exibição  de  documentos  é  ação  de  natureza

contenciosa,  devendo  a  parte  autora  demonstrar  seu  interesse  de  agir  nos
termos do art. 3º do Código de Processo Civil: “Para propor ou contestar a
ação é necessário ter interesse e legitimidade”.
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O interesse de agir se revela no binômio necessidade/utilidade.
Portanto, o provimento final deve revelar utilidade jurídica à demandante. No
caso dos autos, observa-se que a autora deseja que a ré exiba documento que
supostamente legitime esta última a permanecer no imóvel  localizado na rua
Rogaciano Nunes, s/n, Centro, Massaranduba-PB.

Como visto, Aurizete Jerônimo da Silva alegou que, por meio
de herança de Maria do Carmo Benícia, seria proprietária do referido bem.
Todavia, o imóvel encontrava-se ocupado pela apelada Iriete da Silva Soares,
sob o argumento de que o teria recebido em doação de sua própria genitora
(Rosa Fernandes da Silva).  Diante disso,  a autora desejava que a recorrida
apresentasse uma suposta escritura original de doação do imóvel, a fim de que
tomasse  as  devidas  providências  por  entender  que  o  documento,  acaso
existente, seria falso.

Todavia, como se percebe facilmente, o imóvel é objeto de ação
de usucapião ajuizada exatamente por  Iriete da Silva Soares,  consoante se
verifica da cópia da inicial  de fls. 38/39. Naqueles autos, a propriedade do
imóvel  será amplamente discutida,  quando a apelante terá  oportunidade de
questionar e confrontar eventuais documentos apresentados pela ocupante do
bem. 

Logo, correta a posição do juízo a quo ao entender que falta à
apelante interesse de agir, na medida em que a presente ação de exibição não
revelará qualquer utilidade, posto que o tema poderá e deverá ser amplamente
discutido nos autos da ação de usucapião, inclusive com o levantamento de
eventual incidente de falsidade documental, se for o caso.

Nesse sentido, posição lúcida do STJ:

Processual  civil.  Ação  cautelar  de  exibição  de
documentos  preparatória  de  ação de  prestação  de
contas. Ausência de interesse processual. I. – Tendo
a ação cautelar incidental o objetivo de instruir o
processo  principal  de  prestação  de  contas,  os
documentos cuja exibição se pretende deverão ser
apresentados nos autos  daquele  processo.  Falta  à
autora  da  cautelar,  no  caso,  interesse  de  agir,
requisito  processual  imprescindível  à  sua
propositura. II.  –  Recurso  especial  não
conhecido.  ..EMEN:  (RESP  200001426540,
ANTÔNIO  DE  PÁDUA  RIBEIRO  -  TERCEIRA
TURMA, DJ DATA:30/04/2001 PG:00133 ..DTPB:.) 

Isso posto, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL,
mantendo a sentença em todos os seus termos. 

É COMO VOTO.
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Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da  Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (juiz convocado, para
substituir a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira)
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. 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, 10 de fevereiro de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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