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            DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSO  CIVIL. APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO
CAUTELAR  DE  EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS.
EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  POR  FALTA  DE
INTERESSE  DE  AGIR.  AUSÊNCIA  DE
OPORTUNIZAÇÃO  AO  AUTOR  DE  PROVAR  A
SOLICITAÇÃO  ADMINISTRATIVA.  OFENSA  AO
DEVIDO  PROCESSO  LEGAL.  ERROR  IN
PROCEDENDO.  RECONHECIMENTO  DE  OFÍCIO.
APELO  PREJUDICADO.  APLICAÇÃO  DO
DISPOSTO  NO  ART.  932,  III,  DO  NCPC.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

1. Merece ser anulada a sentença que decretou a
extinção  do  processo  sem  resolução  do  mérito,
sem  que  o  Magistrado  sentenciante  tenha
oportunizado  o  autor  em  provar  que  solicitou
administrativamente os documentos pleiteados na
presente  cautelar,  incorrendo  o  Magistrado,  em
error in procedendo,  o  que impõe a anulação da
sentença a quo.

2.  Recurso  não  conhecido,  nos  termos  do  art.
932, III, do CPC/2015.

VISTOS etc.

Trata-se de apelação cível interposta por  Antonio Carlos da
Silva em face da sentença de fls. 73/74, proferida nos autos da ação cautelar
de exibição de documentos ajuizada em desfavor da OI Móvel SA, onde o
juízo a quo julgou extinto o processo sem resolução do mérito, reconhecendo
a falta de interesse de agir do autor, nos termos do art. 267, VI, do CPC/1973.
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O apelante,  em suas  razões  recursais  (fls.  78/80),  requer  a
aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, pugnando, ao final, pelo
provimento  do  apelo  para,  em  se  acatando  a  garantia  constitucional  da
amplitude do direito da defesa, do contraditório e do devido processo legal,
determine que o processo volte à origem e desta forma, seja citado o réu para
os termos da presente ação e, julgado de forma meritória o pleito autoral.

Contrarrazões às fls. 83/90. 

Processo que dispensa a intervenção Ministerial, por força da
recomendação nº 16, de 28 de abril de 2010, do CNMP, bem como o art. 1781,
do NCPC. 

É o relatório. 

DECIDO.

Presentes  os  pressupostos  recursais  de  admissibilidade
recursal (intrínsecos2 e extrínsecos3), conheço o apelo.

A sentença merece ser cassada por nulidade no julgamento,
matéria de ordem pública cognoscível ex officio.

In  casu,  imperioso  destacar  o  REsp.  1.349.453/MS,  julgado
como recurso repetitivo, revendo posicionamento até então uníssono, o qual
passou a  entender  que,  em ações  cautelares  de  exibição  de  documentos
bancários,  deve  o  autor  demonstrar  o  prévio  requerimento  de  exibição  à
instituição financeira ré, a fim de justificar a provocação do Poder Judiciário. 

Vejamos o apontamento:

PROCESSO  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL
REPRESENTATIVO  DE  CONTROVÉRSIA.  ART.  543-C  DO
CPC.  EXPURGOS  INFLACIONÁRIOS  EM  CADERNETA DE
POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE
DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E
PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1.
Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A
propositura de ação cautelar de exibição de documentos
bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível
como  medida  preparatória  a  fim  de  instruir  a  ação
principal,  bastando  a  demonstração  da  existência  de
relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio
pedido  à  instituição  financeira  não  atendido  em  prazo

1 Art. 178   O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem
jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam:
I – interesse público ou social;
II – interesse de incapaz;
III – litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.
Parágrafo único.  A participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do
Ministério Público.

2 Legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo e extintivo.
3 Tempestividade e regularidade formal.
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razoável,  e  o  pagamento  do custo  do serviço  conforme
previsão  contratual  e  normatização  da  autoridade
monetária.  2.  No  caso  concreto,  recurso  especial  provido.
(REsp  1349453/MS,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015) 

Pois  bem.  Analisando  a  sentença  alvejada,  verifico  que  o
Magistrado de piso julgou extinto o processo sem resolução do mérito, sob o
fundamento de falta de interesse de agir do autor por não ter comprovado seu
pedido na seara administrativa. 

Ocorre  que,  em  momento  algum  foi  oportunizado  ao  autor
juntar a prova acima reportada, o que denota a notória ocorrência de error in
procedendo, pelo que é nula a sentença recorrida.  

Nesse sentido, cito os seguintes procedentes deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADITAMENTO DA
INICIAL  APÓS  A  CITAÇÃO  DOS  DEMANDADOS.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OBSERVÂNCIA
DO  ART.  264  DO  CPC.  ERROR  IN  PROCEDENDO.
NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO APELO.  "O
error in procedendo ocorre quando há vício na atividade
judicante e desrespeito às regras processuais, devendo o
julgado ser anulado a fim de que outro seja proferido na
instância  de origem" (STJ,  REsp.  n.  1.236.732/PR,  Quarta
Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 24-6-2011,
grifo no original).  (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo
Nº  00143254620138152001,  1ª  Câmara Especializada  Cível,
Relator DES JOSE RICARDO PORTO , j.  em 23-02-2016) –
destaquei. 

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. DEFERIMENTO DO CHAMAMENTO
AO PROCESSO APENAS EM SEDE DE SENTENÇA. ERROR
IN  PROCEDENDO. NULIDADE  DA  SENTENÇA
RECONHECIDA  DE  OFÍCIO.  RETORNO  DOS  AUTOS  À
ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.  APLICABILIDADE DO
ART. 557,  CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. - O
deferimento  do  chamamento  ao  processo  no  momento  de
prolação da sentença culminou na nulidade do decisum., haja
vista que não pode a sentença condenar um dos réus e, na
mesma oportunidade, determinar a citação da parte chamada
ao processo,  sob pena de ferir  o  rito processual previsto no
artigo 77 e seguintes do CPC, bem como de se dar ensejo à
indevida coexistência  de duas sentenças na mesma ação.  -
Ocorreu  erro  in  procedendo do  juiz  ao  apreciar  o
requerimento de chamamento ao processo e determinar a
citação da parte chamada apenas em sede de contestação.
-  Por  fim,  ressalto  a  desnecessidade  de levar  a  matéria  ao
plenário,  pois,  conforme  o  disposto  no  art.  557,  caput,  do
Código  de  Processo  Civil,  é  permitido  ao  Relator  negar
seguimento a recurso, através de decisão monocrática, quando
este  for  manifestamente  inadmissível,  improcedente,
prejudicado  ou  em  confronto  com  Súmula  ou  com
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Jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo
Tribunal  Federal,  ou  de  Tribunal  Superior.(TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00056284220098150751,  -  Não  possui  -,  Relator  DES
OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em 12-11-2015)
– destaquei.  

Nesse cenário, diante da não observância do Magistrado a quo
às regras insculpidas nos arts. 320 e 3214 do NCPC,  a sentença deve ser
nula,  em  razão  da  falta  de  oportunização  ao  autor  para  juntar  prova
necessária ao deslinde da exibitória de documentos.

DISPOSITIVO

Ante  o  exposto,  por  configuração  de  error  in  procedendo,
ANULO  EX OFFICIO A SENTENÇA RECORRIDA,  determinando o  retorno
dos autos à origem para prolação de nova sentença. Prejudicado o apelo, nos
termos do Caput do Art. 932, III, do CPC.

P. I.

João Pessoa, 14 de junho de 2016.

DESEMBARGADOR JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
                                                          Relator

4Art. 320 - A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.
 Art. 321 - O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou
que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará
que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que
deve ser corrigido ou completado.
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