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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

DECISÃO MONOCRÁTICA 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008392-92.2013.815.2001
ORIGEM: 7ª Vara Cível da Comarca da Capital 
RELATORA: Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Eduardo Lianza Teixeira de Carvalho
ADVOGADO: Ricardo de Almeida Fernandes
APELADO: Porto seguro Financiamento S/A

APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO
EXIBIDO COM A INICIAL. FEITO EXTINTO NA FORMA DO ART.
267,  INCISO  VI,  DO  CPC.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
RECURSO A  QUE SE  NEGA SEGUIMENTO COM ARRIMO NO
ART. 557 DO CPC. 

- O requerimento, pela via judicial, de exibição de documentos,
mostra-se  inviável  quando  demonstrado  nos  autos  que  o
próprio promovente os apresentou, implicando na extinção do
feito por falta de interesse de agir.

Vistos etc. 

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  por  EDUARDO  LIANZA
TEIXEIRA DE CARVALHO contra sentença (f. 15) do Juiz da 7ª Vara Cível
da Comarca da Capital que, nos autos da ação de exibição de documentos
ajuizada em face de PORTO SEGURO FINANCIAMENTO S/A, extinguiu a
demanda na forma do art. 267, inciso VI do CPC.

O apelante busca reformar a sentença alegando que, embora
tenha apresentado o contrato de financiamento com a exordial,  outros
documentos devem ser exibidos a fim de instruir futura ação revisional,
motivo de anular o decisum (f. 16/20).
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Não houve contrarrazões (f. 22v).

A  Procuradoria  de  Justiça  não  opinou  sobre  o  mérito  da
controvérsia (f. 28).

É o relatório.

DECIDO.

A presente questão é de fácil deslinde. 

Historiam  os  autos  que  o  apelante  celebrou  contrato  de
financiamento de um veículo automotor com apelado. Doravante, afirma
que requereu à instituição financeira apresentação de outros documentos,
além do contrato, com o intuito de fundamentar futura ação revisional. 

O juiz primevo, na sentença, entendeu que o contrato exibido
pelo próprio autor/apelante continha todos os elementos necessários para
o ajuizamento da ação hostilizada,  razão de extinguir  a demanda com
base no art. 267, inciso VI do CPC.

Sem reparos a sentença fustigada.

Da  leitura  do  contrato,  cuja  cópia  o  próprio  autor/apelante
anexou à exordial - f. 08/13, de fato contém todos os consectários por ela
perseguidos, tais como taxas de juros, prazo inicial e final do contrato,
capitalização dos juros,  percentual  de honorários  advocatícios,  valor  de
IOF, dentre outros termos.

Assim, não há como não aplicar ao caso o disposto no art. 267,
inciso VI, do CPC, in verbis:

267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

[…] 

Vl - quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a
possibilidade  jurídica,  a  legitimidade  das  partes  e  o  interesse
processual.

No  caso,  vê-se  com  clareza  que  o  interesse  processual
inexiste, o que inviabiliza a continuidade do feito, sendo imperiosa a sua
extinção.
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Nessa linha de raciocínio, trago à baila o seguinte precedente:

Ação cautelar de exibição de documento. Compra e venda de artigos
de cosmético. Desnecessidade da ação para eventual propositura da
ação revisional. Ausente demonstração do interesse para agir, a
autoridade  judiciária  pode  e  deve  coibir  ação  cautelar
desnecessária,  sendo  que  não  é  pressuposto  da  ação
revisional a ser eventualmente ajuizada, que venha a petição
inicial instruída com o contrato a ser revisado, o que pode ser
postulado, daí a desnecessidade do ajuizamento da ação de
exibição de documento. (TJRS - Apelação Cível nº 70059473124,
Vigésima Câmara Cível, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em
14/05/2014).

Diante  do  exposto,  arrimada  no  artigo  557  do  CPC,  nego
seguimento ao recurso apelatório.

Intimações necessárias. 

Cumpra-se. 

João Pessoa/PB, 16 de setembro de 2014.

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


