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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça 

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001056-04.2013.815.0751
ORIGEM: 4ª Vara Mista da Comarca de Bayeux
RELATORA: Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Maria Inês dos Santos
ADVOGADO: Valter de Melo
APELADO: Banco Bradesco S/A
ADVOGADO: Wilson Sales Belchior

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE  EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS.
PARTE APELANTE QUE NÃO DECLINOU E/OU DEMONSTROU O
DOCUMENTO  EXIGIDO.  EXTINÇÃO DO  FEITO  EM  PRIMEIRA
INSTÂNCIA POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

- Segundo norma processualística civil, o pedido deve ser certo
e direto, devendo atender aos requisitos do art. 282 e ss., do
Código de Processo Civil.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio
Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  negar
provimento ao recurso apelatório.

Trata-se de apelação cível de MARIA INÊS DOS SANTOS contra
sentença  do Juiz  de Direito  da 4ª Vara  Mista  da Comarca de Bayeux  (f.
62/64) que, nos autos da ação de exibição de documentos  ajuizada em
face do BANCO BRADESCO S/A, extinguiu a demanda sem resolução  de
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mérito, por falta de interesse de agir (art. 267, VI, CPC).

Eis a ementa do decisum combatido:

CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS –
INTIMAÇÃO  PARA  ESCLARECER  QUAL  CONTRATO  FOI
FIRMADO  ENTRE  AS  PARTES  –  NÃO  ATENDIMENTO  –
AUSÊNCIA  DE  INTERESSE  DE  AGIR  –  EXTINÇÃO  DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

-  Deixando o(a) autor(a) de cumprir  com os requisitos  da
ação, extingue-se o processo sem resolução de mérito.

A apelante aduz que  demonstrou seu total interesse de agir,
inclusive  juntando documentos  probatórios  para  o deslinde  do  feito  (f.
69/71).

Ausência de contrarrazões (f. 75).

Parecer Ministerial sem adentrar no mérito recursal (f. 97/100).

É o relatório.

VOTO: Desª MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA
                   Relatora

A autora pretende ver exibido  o  contrato  de financiamento n.
182.973.973, supostamente firmado entre ela e o banco apelado.

Todavia  o único documento apresentado como prova, o de  f.
12, é uma “proposta” sem numeração, não indicando que a avença tenha
sido pactuada com o Banco Bradesco S/A.

Assim,  resta  claro  que o  pedido  inicial  afronta  o  art.  282  e
seguintes do CPC, sem deslembrar que o Juiz de primeiro grau determinou
a intimação da apelante (f. 56) para que  “comprove  que o contrato de
empréstimo consignado foi avençado com o promovido BANCO BRADESCO
S/A”.

Porém, concretizada  essa intimação,  o advogado da apelante
juntou a petição de f. 57, onde pede o julgamento antecipado do feito, nos
termos  do  art.  330,  inciso  I,  do  CPC,  sem  fazer  menção  ao  citado
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despacho.

Conforme o art. 3º do CPC, “para propor ou contestar ação
é necessário ter interesse e legitimidade.”

In casu, a parte autora/apelante não demonstrou seu interesse
de agir, haja vista não haver cumprido  a regra do art. 282 do CPC,  in
verbis:

Art. 282. A petição inicial indicará:

I - o juiz ou tribunal, a que é dirigida;

II  -  os nomes,  prenomes,  estado civil,  profissão,  domicílio  e
residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido, com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade
dos fatos alegados;

VII - o requerimento para a citação do réu.

Consoante doutrina pátria,  numa ação judicial, busca a parte
autora o resguardo de um bem juridicamente protegido.  Mas esse bem
deve ser comprovado quando do ajuizamento da ação, tendo em vista que
sua ausência implica falta de interesse de agir, o que é justamente o caso
dos autos. 

O  interesse em agir importa a necessidade e a utilidade da
tutela  jurisdicional  ante  a  impossibilidade de  resolver-se o  conflito  por
outras vias. 

O professor Misael Montenegro assim resume a matéria:

(…)  o  interesse  de  agir  está  atrelado  à  aplicação  do  binômio
necessidade  + utilidade, devendo o autor demonstrar, no momento
da  propositura  da  ação,  que  necessita  do  exercício  da  função
jurisdicional como única forma de solucionar o conflito de interesses
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anunciado ou já estabilizado.1

Outro não é o entendimento de Ovídio Baptista. Vejamos:

O legítimo interesse de agir, a que se refere o art. 3.º do CPC, define-
se como a necessidade que deve ter o titular do direito de servir-se
do processo para obter  a satisfação de seu interesse material,  ou
para, através dele, realizar o seu direito.2

No  caso  presente  inexiste  dúvida  de  que  a  parte
autora/recorrente  infringiu  de  forma  explícita  os  dispositivos  legais  já
citados, conforme a doutrina aplicada.

Assim,  sem  mais  delongas,  nego  provimento  ao  apelo,
mantendo intacta a decisão ferretada, por seus próprios fundamentos. 

É como voto.

Presidiu  a  Sessão ESTA  RELATORA,  que  participou  do
julgamento  com  os  Excelentíssimos  Desembargadores ABRAHAM
LINCOLN DA CUNHA RAMOS e OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE
FILHO.

Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora  LÚCIA  DE
FÁTIMA MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 24
de março de 2015.

Desª MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA
                                                 Relatora

1 In Curso de direito processual civil, volume 1: teoria geral do processo e processo de conhecimento.  4ª
Edição. São Paulo: Atlas, 2008, p. 123.

2 In Curso de Processo Civil, 6.ª edição. São Paulo: RT, 2002, p. 407.
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