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Advogado : Valter de Melo.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTO.  PRELIMINAR.  FALTA  DE
INTERESSE  PROCESSUAL.  REJEIÇÃO.
MÉRITO.  OBRIGAÇÃO  DE  EXIBIÇÃO
INDEPENDENTEMENTE  DE  REQUERI-
MENTO  ADMINISTRATIVO.  CONDUTA
PROCESSUAL  DA  EMPRESA  DEMANDADA
QUE  CORROBORA  A  VEROSSIMILHANÇA
DAS  ALEGAÇÕES  AUTORAIS  NO  SENTIDO
DA RECUSA DE FORNECIMENTO DA CÓPIA
DO  PACTO  FIRMADO  ENTRE  AS  PARTES.
DOCUMENTOS  DEVIDAMENTE  ESPECIFI-
CADOS. DESPROVIMENTO DO APELO. 

- Conforme firme entendimento do Superior Tribunal
de Justiça, tratando-se de documento evidentemente
comum  às  partes  litigantes,  é  dever  da  instituição
financeira  a  exibição  do  documento solicitado pelo
consumidor,  independentemente  de  prévio
requerimento  administrativo,  não  havendo  que  se
cogitar  sequer  em  falta  de  interesse  de  agir  do
demandante  por  não  ter  requerido,
administrativamente, a entrega dos documentos.

-  A exordial traz consigo os elementos necessários a
bem  delimitar  a  pretensão  autoral,  não  havendo
justificativa processual formal para que se impeça o
Poder Judiciário de entregar a devida tutela jurídica à
parte promovente.
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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,
rejeitar  a  preliminar,à  unanimidade.  No  mérito,  por  igual  votação,  negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.  

Trata-se de  Apelação Cível interposta  pela Aymoré Crédito,
Financiamento e Investimento S/A desafiando sentença proferida pelo juízo
da 12ª Vara Cível da Capital  nos autos da  Ação Cautelar de Exibição de
Documentos ajuizada por Luiz Carlos Silva de Araújo. 

A  parte  autora  ajuizou  a  presente  demanda  em  face  da
instituição  financeira  referida,  objetivando  ter  acesso  ao  Contrato  de
Financiamento nº  003/20017564512,  bem como os extratos  de  pagamentos
efetuados. 

Contestação  apresentada  (fls.  31/44),  alegando,
preliminarmente, a inépcia da inicial e a ausência de interesse processual e, no
mérito,  aduz  que  o  autor  teve  acesso  ao  contrato  no  momento  em  que  o
negócio jurídico foi entabulado.

Sobreveio,  então,  sentença  de  procedência  (fls.  82/85),  cujo
dispositivo assim restou ementado:

“Ante  o  exposto,  JULGO  PROCEDENTE  O
PEDIDO CAUTELAR e determino que, no prazo de
até  trinta  dias,  o  promovido  exiba  os  documentos
mencionados  na  inicial,  sob  pena  de  busca  e
apreensão.
Condeno  o  réu  nas  custas  e  demais  despesas
processuais,  além  de  honorários  advocatícios,  que
arbitro em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos
do art. 20, § 4º, do CPC.” 

Inconformada,  a  instituição  promovida  interpôs  Recurso
Apelatório (fls.  95/105), em cujas razões alegou, preliminarmente, a  falta de
interesse processual. No mérito, sustentou a existência de um pedido genérico,
deixando em dúvida quanto ao efetivo documento que se quer ver exibido.
Asseverou, ainda, a desnecessidade da ação proposta, porquanto aduz que não
se recusou a fornecer qualquer documento. Por fim, pugnou pelo afastamento
da multa e pela impossibilidade da busca e apreensão. 

Contrarrazões apresentadas (fls. 111/113).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou  parecer  (fls.  118/123),  manifestando-se  pela  rejeição  da  preliminar
suscitada e pelo prosseguimento do feito sem análise meritória ministerial.

É o relatório.

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

- Da Preliminar de Falta   de Interesse processual  

A cautelar  de  exibição  de  documentos  é  ação  de  natureza
contenciosa,  devendo  a  parte  autora  demonstrar  seu  interesse  de  agir
decorrente  de  pretensão  resistida,  nos  termos  do  art.  3º  do  Código  de
Processo Civil: “Para propor ou contestar a ação é necessário ter interesse e
legitimidade”.

Em tema de condições da ação, adotamos a teoria da asserção,
devendo o magistrado, ao examiná-las, levar em consideração apenas aquilo
que foi exposto inicialmente pelo demandante, admitindo provisoriamente a
veracidade da narrativa do autor na inicial, deixando para o exame de mérito, a
constatação daquilo que se afirmou na peça vestibular.

Segundo os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni sobre
a  teoria  da  asserção, "o  que  importa  é  a  afirmação  do  autor,  e  não  a
correspondência entre a afirmação e a realidade, que já seria problema de
mérito". (In MARINONI, Luiz Guilherme. Novas linhas do processo civil. São
Paulo: Malheiros, 1999, 3ª ed., p.212).

O professor baiano  Fredie Didier Jr.,  em sua obra Curso de
Direito Processual Civil, vol. 1, p. 162-163, preceitua que “é indiscutível que,
à luz do direito positivo, a melhor solução hermenêutica é a adoção da teoria
da asserção, que ao menos diminui os inconvenientes que a aplicação literal
do §3º do art. 267 do CPC poderia causar”.

Nesse sentido, firme posicionamento do Superior Tribunal de
Justiça: 

“AGRAVO  REGIMENTAL.  AÇÃO  DE
RESSARCIMENTO  DE  DANOS  POR
CONCORRÊNCIA  DESLEAL  E
ENRIQUECIMENTO  SEM  CAUSA.  DECISÃO
SANEADORA  QUE  AFASTOU  O  EXAME  DE
CONDIÇÕES  DA  AÇÃO  COMO  MATÉRIA
PRELIMINAR.  POSSIBILIDADE.
PARTICULARIDADE  DO  CASO.  RECURSO
ESPECIAL.  REEXAME  DE  CIRCUNSTÂNCIAS
FÁTICAS. DESCABIMENTO. SÚMULA STJ/7. 1.- O
exame  das  alegações  de  ausência  de  interesse  de
agir, bem como de ilegitimidade ativa e passiva ad
causam, no caso, só pode ser realizado mediante o
levantamento de toda a relação contratual firmada
entre as partes, razão pela qual se afigura correto o
Acórdão  recorrido  ao  afastar  a  análise  dessas
questões  como  matéria  preliminar,  já  que  se
confundem com o próprio mérito da demanda. 2.- É
de  ter  presente  que  as  condições  da  ação  são
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inicialmente aferidas in status assertionis, com base
na alegação feita pelo demandante na inicial, sem
depender  do  exame  das  circunstâncias  e  dos
elementos  probatórios  contidos  nos  autos.  3.-
Ademais,  a  convicção  a  que  chegou  o  Acórdão
recorrido  decorreu  da  avaliação  das  premissas
fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito
de  Recurso  Especial,  a  teor  do  enunciado  7  da
Súmula  deste  Tribunal.  4.-  Agravo  Regimental
improvido.”(Processo  AGARESP  201200559457
AGARESP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM  RECURSO  ESPECIAL  –  158127  Relator(a)
SIDNEI BENETI Sigla do órgão STJ Órgão julgador
TERCEIRA TURMA Fonte DJE DATA:02/08/2012) –
(grifo nosso). 

Assim, considerando que a parte autora afirmou na inicial que a
instituição financeira negou-se a  exibir  o contrato de financiamento,  restou
caracterizada a  pretensão resistida e,  por consequência,  o interesse de agir.
Não se deve cobrar que o autor apresente na inicial a negativa do banco em
apresentar-lhe o contrato, não lhe sendo exigível a comprovação de pedido
extrajudicial prévio. A simples afirmação de que a recusa existe é suficiente
para caracterizar a pretensão resistida. Nesse caso, estará presente a condição
da ação fundada no interesse de agir, sendo o feito necessariamente julgado
com resolução de mérito.

Nesse sentido, posição pacífica do Tribunal da Cidadania:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  CAUTELAR.
EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS.  INTERESSE  DE
AGIR.  DOCUMENTAÇÃO  COMUM  ÀS  PARTES.
CONFIGURAÇÃO.  PRESUNÇÃO  DE
VERACIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
1.  A jurisprudência  desta  Corte  pacificou-se  no
sentido de que o contratante possui interesse de agir
na propositura de ação de exibição de documentos,
objetivando,  em ação principal,  discutir  a  relação
jurídica  deles  originada,  independentemente  de
prévia  remessa  ou  solicitação  no  âmbito
administrativo.
2. Quanto ao artigo 359 do CPC, a Segunda Seção
desta  eg.  Corte  firmou  entendimento,  em  sede  de
recurso representativo da controvérsia, no sentido de
que  o  desatendimento  da  ordem  de  exibição  de
documento  em  processo  cautelar  não  implica  na
presunção de veracidade a que se refere o art. 359
do Código de Processo Civil.
3.  Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento.”
(STJ,  AgRg  no  AREsp  252562/SP  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
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ESPECIAL  2012/0232736-8,  Min.  Raul  Araújo,
Quarta  Turma,  Julgado  em 18/12/2012,  Publicado
em 07/02/2013) – (grifo nosso). 

No  mais,  como  relatado,  a  instituição  financeira  deixou  de
fornecer  em  juízo  o  contrato  de  financiamento  requerido  na  inicial,  não
apresentando qualquer comprovação da entrega na via administrativa. Logo,
dúvidas não há quanto a pretensão resistida alegada pelo autor. 

-   Do Mérito  

Quanto ao argumento meritório, verifica-se que igualmente não
subsiste razão à apelação interposta pela instituição promovida, afigurando-se
manifestamente improcedente o seu apelo com vistas a modificar o conteúdo
material da sentença impugnada.

A instituição financeira recorrente alega que o pedido contido
na exordial  é  genérico,  verifica-se,  contudo, que a  peça inicial  da  presente
demanda traz consigo os elementos necessários a bem delimitar a pretensão
autoral,  não  havendo  justificativa  processual  formal  para  que  se  impeça  o
Poder Judiciário de entregar a devida tutela jurídica à parte promovente.

Ora, não é preciso realizar grande esforço hermenêutico para se
averiguar que o demandante objetiva a exibição do contrato de financiamento
nº 003/20017564512, bem como os extratos dos pagamentos efetuados. Tendo
o autor colacionando, inclusive, cópia da capa do carnê de pagamento (fls. 12),
sendo,  portanto,  absolutamente  inescusável  a  afirmação  de  que  a  exordial
deixa dúvida quanto ao efetivo documento que se quer ver exibido. 

De  outra  banda,  conforme  firme  entendimento  do  Superior
Tribunal de Justiça, tratando-se de documento evidentemente comum às partes
litigantes, é dever da empresa financeira a exibição do documento solicitado
pelo consumidor, independentemente de prévio requerimento administrativo,
não havendo que se cogitar sequer em falta de interesse de agir do demandante
por não ter requerido, administrativamente, a entrega dos documentos,  como
já explicitado. 

No caso dos autos,  a  despeito  de ter  a  instituição  financeira
alegado  em  sua  peça  defensiva,  de  forma  bastante  genérica,  que  não  se
recusou  a  fornecer  cópia  do  contrato  firmado,  verifica-se,  pelo  próprio
decorrer procedimental da demanda que, em verdade,  a promovida obsta ao
consumidor promovente o recebimento dos documentos,  porquanto,  mesmo
após a prolação da sentença, ainda não efetivou a simples obrigação de exibir
que lhe foi imposta.

Ademais,  ainda  há  que  se  considerar  que  o  autor,  em  suas
razões  iniciais,  afirma  que  tentou  por  várias  oportunidades  obter  os
documentos ora perseguidos em juízo,  porém, relata que não obteve êxito.
Esta alegação é plenamente verossímil diante dos argumentos expostos pela
instituição  financeira  no  presente  caderno  processual,  especialmente  a
generalidade da afirmação de que não se recusou a fornecê-los. 
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Portanto,  não  há  qualquer  reparo  a  ser  feito  na  sentença
impugnada,  porquanto  o  seu  fundamento  corresponde  ao  entendimento
verificado no âmbito dos Tribunais pátrios, em especial, no Superior Tribunal
de Justiça.

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  REJEITO  a  preliminar e,  no
mérito, NEGO PROVIMENTO  à  Apelação,  mantendo-se  integralmente  a
sentença proferida pelo juízo a quo. 

É COMO VOTO.

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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