
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  Nº  0001482-67.2015.815.0000  –  11ª  Vara
Cível da Capital
RELATOR: Des. José Aurélio da Cruz
AGRAVANTE: José Maria Fontinelli
ADVOGADO: Hilton Hrill Martins Maia
AGRAVADO: Banco BV Financeira S/A

DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO  CIVIL. AGRAVO  DE
INSTRUMENTO  COM  PEDIDO  DE  TUTELA
ANTECIPADA  RECURSAL. AÇÃO  DE
EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS.  VALOR  DA
CAUSA  REDUZIDO  DE  OFÍCIO  PELO
MAGISTRADO.  IRRESIGNAÇÃO  DO  AUTOR.
AUSÊNCIA  DE  INTERESSE  RECURSAL.
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO
MANIFESTAMENTE  INADMISSÍVEL.
APLICAÇÃO DO ART. 557,  CAPUT,  DO CPC.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1.  Inexiste interesse recursal  para o agravante
em pleitear a reforma da decisão que reduziu o
valor  da  causa,  considerando  a  ausência  de
qualquer prejuízo para a parte.

2.  Assim,  nego  seguimento  ao  agravo  de
instrumento,  por  ser  manifestamente
inadmissível,  ante  a  ausência  de  interesse
recursal. Inteligência do art. 557, caput, do CPC.

VISTOS, etc.

Cuida-se de  agravo de instrumento com pedido de tutela
antecipada recursal  interposto por JOSÉ MARIA FONTINELLI em face da
decisão interlocutória de fls. 09/10, proferida nos autos da ação de exibição de
documentos ajuizada contra o BANCO BV FINANCEIRA S/A, ora agravado,
que reduziu de ofício o valor da causa para R$ 724,00 (setecentos e vinte e
quatro reais).
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Em suas razões (fls. 02/07), o recorrente pleiteia a reforma da
decisão anterior, para que seja mantido o valor da causa em R$ 20.000,00
(vinte mil reais), conforme inicialmente fixado pelo promovente.

Colacionou documentos às fls. 08/11.

É o breve relatório.

DECIDO

De plano,  verifico  que o presente  recurso  é manifestamente
inadmissível, por ausência de interesse recursal, conforme veremos.

Extrai-se dos autos que o agravante ajuizou ação de exibição
de documentos em face do banco promovido, atribuindo à causa o valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Considerando  o  grande  descompasso  entre  o  proveito
econômico da ação e a importância que lhe foi arbitrada pelo demandante, o
magistrado reduziu de ofício o valor da causa para R$ 724,00 (setecentos e
vinte e quatro reais), com base no art. 258 do CPC.

Contudo,  observa-se  que  tal  decisão  não  causou  prejuízo
algum  a  parte  agravante,  notadamente  porque  acarretará  a  redução  das
custas processuais,  as quais podem vir  a ser  suportadas até mesmo pelo
autor, em caso de improcedência da ação.

Inclusive,  é  importante  ressaltar  que  as  próprias  razões  do
agravo são completamente omissas quanto a suposta lesão que a decisão
agravada causou ou possa causar ao recorrente.

Ademais,  não  cabe  justificar  a  fixação  do  alto  valor  para  a
causa com base em futura condenação da parte contrária ao pagamento dos
honorários  advocatícios,  visto que os mesmos poderão ser oportunamente
impugnados,  acaso  sejam fixados  em  valor  ínfimo  ou  desproporcional  ao
trabalho do causídico na presente demanda. 

Assim, é imperioso reconhecer que não há interesse recursal
ao agravante, requisito imprescindível ao conhecimento do recurso.

Sobre o assunto, vejamos os precedentes abaixo:

AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AUSÊNCIA  DE
INTERESSE  RECURSAL.  MANIFESTA
INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. O interesse
recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade,
fundamentado  no  requisito  da  utilidade  e
necessidade recursal. Por  isso deve ser demonstrado
no momento da interposição do recurso, sob pena de o
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Relator negar seguimento ao recurso, nos termos do
art. 557, caput, do CPC.1 [destaques de agora]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.  ILEGITIMIDADE  ATIVA.  SUPOSTA
AUSÊNCIA  DE  VÍNCULO.  SEGURO  DE  NATUREZA
REAL.  DESNECESSIDADE  DOS  REQUERENTES
SEREM PROPRIETÁRIOS PRIMITIVOS DOS IMÓVEIS.
MATÉRIA DE ENTENDIMENTO UNÍSSONO NA CORTE
PARAIBANA.  IRRESIGNAÇÃO  QUANTO  À  PROVA
PERICIAL.  RECORRENTE QUE PUGNOU,  NO JUÍZO
DE  ORIGEM,  PELA  PRODUÇÃO  DA  PROVA.
AUSÊNCIA  DE  INTERESSE  RECURSAL.
DESPROVIMENTO.  Em  se  tratando  de  contrato  de
seguro  em  grupo,  onde  concorrem  o  estipulante,  os
segurados e a seguradora, sobrevindo a verificação de
sinistro, apto a tornar exigível a indenização, sobreleva-
se o direito dos beneficiários da apólice em procurar o
devido  ressarcimento,  razão  pela  qual  ressoa
incontestável  a  legitimidade  de  todos  os  autores.
Precedentes  do  TJPB.  É  sabido  que  o  interesse
recursal deve existir no momento em que a decisão é
proferida.  Este  se  caracteriza  pela  necessidade  da
parte  de  buscar  o  judiciário  para  alcançar  a  tutela
pretendida, que deverá lhe trazer alguma utilidade do
ponto de vista prático, o que não ocorre no caso em
exame, tendo em vista que a recorrente se volta contra a
realização de perícia, quando, em verdade, fora ela que
pugnou pela realização da prova.2

Portanto,  inexistindo  um  dos  requisitos  intrínsecos  de
admissibilidade  recursal,  impõe-se  a  negativa  de  seguimento  ao  presente
agravo de instrumento.

DISPOSITIVO

Isto  posto,  com  fulcro  no  art.  557,  caput3, do  CPC,  NEGO
SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,  por  ser manifestamente
inadmissível, ante a ausência de interesse recursal.

P. I.

João Pessoa, 25 de março de 2015.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ

Relator

1 TJMG; AINT 1.0024.98.133463-4/002; Rel. Des. Antônio Sérvulo; Julg. 08/10/2013; DJEMG 18/10/2013. 
2 TJPB; AI 061.2010.000.946-5/001; Terceira Câmara Especializada Cível; Relª Desª Maria das Graças Morais

Guedes; DJPB 23/07/2013; Pág. 10.
3 Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou

em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal,  do Supremo Tribunal
Federal, ou de Tribunal Superior.

Agravo de Instrumento nº 0001482-67.2015.815.0000 3


