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                 ACÓRDÃO

EXIBITÓRIA  DE  DOCUMENTOS. APELAÇÃO
CÍVEL.  CONTRATO  DE  EMPRÉSTIMO  E
DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS. EXIBIÇÃO DO
CONTRATO  PELO  BANCO,  NA CONTESTAÇÃO.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  PLANILHA  DE
CÁLCULOS. EXTINÇÃO. NÃO CONDENAÇÃO EM
ÔNUS  DA  SUCUMBÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO.
PRETENÇÃO  PELO  DEMONSTRATIVO  DE
CÁLCULOS  E  PELA  CONDENAÇÃO  NO  ÔNUS
SUCUMBENCIAIS.  SENTENÇA  ACERTADA.
APRESENTAÇÃO  EXPONTÃNEA  PELA
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.  FALTA DE INTERESSE
PELA  PLANILHA.  DOCUMENTO  UNILATERAL.
PRODUÇÃO INDEPENDENTE. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

1.  Não há  que se falar  em ônus de  sucumbência,
quando  a  exibição  do  documento  é  feita  na
contestação pelo banco, ainda não tendo prova nos
autos de requerimento administrativo pelo autor.

2.  O requerente não tem interesse processual,  por
adequação,  para demandar a exibição de planilhas
de  cálculo.  Tal  documento  pode  por  ele  ser
produzido,  independentemente  da  instituição
bancária.

3. Sentença acertada. Recurso não provido.
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VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível  do
Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade  de  votos,  em  negar
provimento  ao  apelo,  nos  termos  do  voto  do  Relator  e  da  certidão  de
julgamento de fl. 80.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo autor, Severino Ra-
mos do Nascimento, em face da sentença, de fls. 49 e 50, que, na presente
ação cautelar exibitória de documentos, julgou parcialmente procedente um
dos pedidos, extinguindo o processo com relação ao outro, sob fundamento
de ausência de interesse processual do autor.

Pela presente apelação, pretende o autor/recorrente ver reco-
nhecido seu pedido de exibição de planilha de cálculos, que entende ser de
obrigação do banco promovido/apelado exibi-la.

Contrarrazões pelo desprovimento (fls. 61/65).

    É o relatório.

VOTO

Conforme dito acima, o recurso em disceptação resume-se no
inconformismo do autor em querer ver reconhecido o direito que alega ter,
qual seja, o de ver exibido pelo banco promovido as planilhas de cálculos
referentes ao contrato celebrado entre as partes,  contrato já exibido pelo
banco,  quando de sua contestação,  tendo sido esse pedido parcialmente
procedente,  pelo fato do Juiz  ter deixado de condenar o réu no ônus de
sucumbência. 

O  autor,  ora  apelante,  insiste  na  exibição,  inclusive,  do
demonstrativo analítico da evolução de créditos e débitos decorrentes do dito
contrato, ou seja, planilha de cálculos.

Pois bem.

Nesse ponto, o Magistrado  a quo  julgou extinto o feito, sem
análise do mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento no
art. 267, VI, do CPC/73. 

Dou por acertada a decisão do juízo a quo.

É  que,  em  relação  à  exibição  de  planilhas  de  cálculo  a
pretensão do apelante extrapola a mera exibição de documentos.

O artigo 355 do Código de Processo Civil/73 dispõe: "O juiz
pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa, que se ache em
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seu poder". A impossibilidade de acolhimento do pedido reside na via eleita
para realização do direito material arguido.

A elaboração e a apresentação de planilha de cálculos são
alcançáveis  pela  via  de procedimento próprio  e  de expressa previsão no
Código de Processo Civil.

Nesse sentido são os Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO  CÍVEL-  AÇÃO  CAUTELAR  INOMINADA  -
CONTRATO  DE  FINANCIAMENTOAPRESENTAÇÃO  DE
PLANILHA  DE  CÁLCULOS  –  VIA  INADEQUADA  -
IMPOSSIBILIDADE. - A pretensão do autor de ver esclarecida a
evolução  de  seu  débito  não  pode  ser  exercida  na  presente
medida cautelar,  que pressupõe a exibição de um documento
comum e preexistente. -  Não cabe a exibição da planilha de
cálculo  contendo  o  demonstrativo  de  débito,  porque  é
documento unilateral  do banco,  não havendo se falar  em
documento  comum  às  partes. (TJMG  -  Apelação  Cível
1.0702.13.084189-4/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª
CÂMARA  CÍVEL,  julgamento  em  22/01/2015,  publicação  da
súmula em 28/01/2015). - destaquei.

APELAÇÃO  CÍVEL -  CAUTELAR  INOMINADA -  FALTA DE
INTERESSE DE AGIR – VIA PROCESSUAL INADEQUADA. -
O  interesse  de  agir  é  verificado  pela  presença  de  dois
elementos,  quais  sejam,  necessidade  e  adequação.  -  A
necessidade decorre da proibição da autotutela. Já a adequação
refere-se à escolha da via processual pertinente, a fim de que se
produza um resultado útil.  -  Em sendo a causa de pedir  da
parte a  apresentação da planilha  de cálculos a  fim de se
apurar o valor exato de sua obrigação, bem como o valor do
saldo  devedor,  deve  o  interessado  se  valer  da  medida
apropriada, não de Ação Cautelar. (TJMG – Apelação Cível
1.0702.14.040400-6/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Santiago,
11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/12/2014, publicação da
súmula em 19/12/2014). - destaquei.

MEDIDA  CAUTELAR.  EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS
SENTENÇA DE  PROCEDÊNCIA.  O  AUTOR,  NA PRESENTE
DEMANDA,  BUSCA  A  EXIBIÇÃO  DE  PLANILHAS  DE
CÁLCULO REFERENTE A CÉDULAS RURAIS, PARA OBTER A
EVOLUÇÃO DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
CONFIGURADA  EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
DE RIGOR (ART. 267, VI, CPC). RECURSO PROVIDO. (TJ-SP
–  APL:  00068561920128260047  SP  0006856-
19.2012.8.26.0047,  Relator:  Fernandes  Lobo,  Data  de
Julgamento: 19/03/2015, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 31/03/2015). - destaquei.

O  apelante  não  tem  interesse  processual,  por  adequação,
para demandar a exibição de planilhas de cálculo,  com discriminação de
encargos contratuais praticados. A depender de seu propósito para cumprir a
obrigação  contratual  de  pagar  antecipadamente  ou  reaver  excesso  de
pagamento  poderá  ajuizar  ação  específica  para  o  acertamento  do  saldo
devedor ou credor.
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Assim, uma vez exibido em juízo cópia do contrato, é de se
reconhecer encerrado o procedimento cautelar.

Humberto  Theodoro  Júnior  ensina:  "Com  a  exibição  a
medida  terá  surtido  o  efeito  desejado  e  o  juiz  dará  por  findo  o
procedimento" (Processo Cautelar, Livraria e Editora Universitária de Direito
Ltda., p. 292).

Quanto ao ônus de sucumbência, tendo o apelante decaído
da parte do pedido e tendo a exibição de cópia do contrato ocorrido sem
resistência  do  apelado,  também  não  merece  reforma  a  sentença  nesse
ponto.

De modo que, correta encontra-se a sentença, no momento
em que julgou parcialmente procedente o pedido de exibição do contrato, já
que apresentado pelo banco em sua contestação, sem condenação no ônus
da sucumbência por conta disso; também a sentença foi acertada quando
extinguiu o processo com relação ao segundo pedido do autor,  o de ver
exibido, inclusive, planilha/demonstrativo de cálculos do fomentado contrato,
já  que  não  reconheceu  o  magistrado  natureza  cautelar  nesse  pedido,  e
também  por  haver  entendido  que  poderá  tal  documento  ser  produzido
unilateralmente  pelo  próprio  autor/recorrente,  portanto,  não  sendo
documento  considerado  inacessível,  posto  que  de  fácil  elaboração,  com
base no próprio contrato, cuja exibição foi realizada com a própria ação.

Correta, pois, a sentença.

DISPOSITIVO.

Por  todo  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO  APELO,
mantendo-se na íntegra a decisão vergastada.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Sr. Des.  Saulo Henriques de Sá
e Benevides. Participaram do julgamento, o Exmo. Ricardo Vital de Almeida
(relator),  Juiz  convocado para substituir  o Des.  José Aurélio  da Cruz,   a
Exma.  Desª.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  e  o  Exmo.   Des.  Saulo
Henriques de Sá e Benevides.

Presente  ao  julgamento  a  Dra.  Ana  Cândida  Campelo
Procurador de Justiça.

Sala  de Sessões da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de
Justiça da Paraíba, João Pessoa, 13 de dezembro de 2016.

Juiz Ricardo Vital de Almeida
              Relator
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