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PROCESSUAL  CIVIL –  Ação  de
impugnação ao valor da causa – Sentença
–  Improcedência  –  Apelação  do  autor  –
Preliminar  de  intempestividade –  Apelo
Interposto dentro do prazo legal – Rejeição
–  Mérito –  Processo  que  tramitou  nos
moldes  do  CPC/73 –  Ação  cautelar  de
exibição de documento – Valor da causa –
Redução – Cabimento – Ação desprovida
de conteúdo econômico – Provimento.

- O Banco do Nordeste interpôs o recurso
de apelação dentro do prazo de 15 (quinze
dias), respeitando o disposto no art. 508 do
CPC/1973,  devendo  ser  rejeitada  a
preliminar de intempestividade. 

-   A ação  de  exibição  de  documentos  é
desprovida de conteúdo econômico e não
há dispositivo legal que preveja o valor da
causa  nesse  tipo  de  procedimento,  de
modo que, caso reste verificado abuso por
parte do autor na fixação em valor elevado,
cabível  a  redução  do  valor  atribuído  à
causa.
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V I  S T O S, relatados e discutidos estes
autos acima identificados.

A C  O  R  D  A M, em  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
rejeitada a preliminar de intempestividade,  dar provimento  à apelação cível,
nos termos do voto do relator e da súmula de julgamento de folha retro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível, interposta pelo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, objetivando reformar a sentença
prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Comarca de Guarabira que,
nos autos da ação de impugnação ao valor da causa, movida pelo apelante
em  face  de  Cooperativa  Agrícola  Mista  de  Guarabira  LTDA,  julgou
improcedente o pedido deduzido na exordial.

No seu arrazoado, alega o banco recorrente
que a sentença merece reforma, ao argumento de que a ação de exibição de
documento  não  possui  conteúdo  econômico  imediato,  motivo  pelo  qual
deveria ter sido atribuído um valor mínimo. Com isso, pugna pela reforma da
sentença, para determinar a fixação do valor da causa como sendo o valor
mínimo de alçada.

Contrarrazões  às fls.  37/45,  arguindo
preliminar de intempestividade do apelo. No mérito, alega que, com relação à
alegação  de  que  a  ação  de  exibição  de  documento  não  espelha  valor
econômico, a demanda é de suma importância para o deslinde final da causa
principal  (processo  0000858-67.2009.815.0181),  cobrança  judicial  de  R$
6.286.051,27 (seis  milhões,  duzentos e oitenta e seis  mil,  cinquenta e  um
reais  e  vinte  e  sete  centavos),  bem  como  do  processo  0000867-
29.2009.815.0181,  onde  o  apelante  cobra  judicialmente  a  quantia  de  R$
15.367.380,63 (quinze milhões, trezentos e sessenta e sete mil, trezentos e
oitenta  reais  e  sessenta  e  três  centavos),  que  também  trata  de  algumas
dívidas referentes às cédulas rurais pignoratícias mencionadas nos presentes
autos.  Aduz  que  o  ajuizamento  da  ação  de  exibição  de  documentos  foi
necessária para que obtivesse acesso a documentos que estão em poder da
instituição  financeira.  Alega que o  deslinde da  ação principal  dependia do
acesso aos documentos requeridos nestes autos, visto que o Banco estava
efetuando cobrança maior do que o efetivamente devido.

Por fim, aduz que a cautelar de exibição se
refere a uma parte do interesse em jogo na ação principal, de modo que o
valor da ação deverá ser calculado em função do montante do risco a ser
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prevenido no litígio principal. 

A  douta  Procuradoria  de  Justiça,  em
parecer de fls. 43/46, absteve-se de opinar quanto ao mérito recursal, vez que
não vislumbrada situação ensejadora de intervenção necessária.

V O T O

Inicialmente,  ao  compulsar  os  presentes
autos,  observa-se  que  o  presente  recurso  fora interposto  de  forma
temporânea,  visto que, como bem pontuou a apelada, o prazo recursal teve
fim em 02 de outubro de 2014, já que a intimação se deu em 17 de setembro
de 2014 e o prazo deve ser contado nos termos do art. 184, do antigo CPC.

Assim,  porque  o  apelo  fora  interposto
justamente  no  dia  02/10/2014,  conforme  carimbo  aposto  à  fl.  26.v,  é
tempestiva  a  apelação,  devendo  ser  rejeitada  a  preliminar  de
intempestividade arguida pela Cooperativa apelada.

No mérito, assiste razão ao banco apelante.

Com  efeito,  verifica-se  que  o  conteúdo
econômico alegado pela recorrida diz respeito a proveito que poderá vir a ser
auferido nos autos da ação principal, sendo certo que nos autos de exibição
de  documentos,  quando  da  inicial,  ou  seja,  antes  de  se  conhecer  dos
documentos,  não  há  como  se  imaginar  quais  valores  são  devidos  para
confrontar com os cobrados pela instituição bancária. 

Cediço  é  que  na  cautelar  de  exibição  de
documentos, que visa apenas assegurar a eficácia e utilidade futura de prova,
na eventualidade da resistência à pretensão do autor na ação que por acaso
vier a ser ajuizada, é difícil se fixar o valor da causa, notadamente porque não
há como quantificar o interesse econômico, sendo necessário atribuir-lhe um
valor  por  estimativa,  com  fulcro  no  artigo  258  do  CPC/73,  legislação
processual civil vigente à época do ajuizamento da ação.

Assim  previa o  art.  258  do  Código  de
Processo Civil de 1973:

"Art.  258 -  A toda causa será atribuído um valor
certo,  ainda  que  não  tenha  conteúdo  econômico
imediato."

A propósito,  anota  Sálvio  de  Figueiredo
Teixeira:
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"MEDIDA  CAUTELAR.  VALOR  DA  CAUSA.  O
valor  da  causa,  nas  ações  cautelares,  não  se
subordina aos critérios do artigo 259, do CPC, mas
ao definido no art. 258". (AgRg no Ag. 36686-2-PR,
Rel. Min. Costa Leite, in Código de Processo Civil
Anotado, Ed. Saraiva, 6ª ed., p.182).

Nestes termos e considerando que a ação
de  exibição  de  documentos  não  está  entre  as  elencadas  no  art.  259  do
Estatuto Processual, não tendo valor certo, entende-se que o valor deve ser
razoável diante da ausência de finalidade econômica.

No  caso  dos  autos,  entendo  que  houve
abuso por parte da autora da ação de exibição, ora recorrida,  na fixação do
valor da causa em R$ 6.286.051,27 (seis milhões, duzentos e oitenta e seis
mil, cinquenta e um reais e vinte e sete centavos), de modo que é cabível a
redução do valor atribuído à ação para R$1.000,00 (mil Reais), levando-se em
consideração  que  a  ação  de  exibição  de  documentos  é  desprovida  de
conteúdo econômico e não há dispositivo legal que preveja o valor da causa
nesse tipo de procedimento.

Nesse sentido, o STJ:

"PROCESSUAL  CIVIL.  SUSTAÇÃO  DE
PROTESTO.  AÇÃO  CAUTELAR  JULGADA
EXTINTA.  VALOR  DA  CAUSA  NÃO
EXPRESSAMENTE  INDICADO  NA  EXORDIAL.
ACÓRDÃO  ESTADUAL  QUE  O  ESTABELECE
COM  BASE  NO  NEGÓCIO  JURÍDICO  EM
DISCUSSÃO,  PELO  VALOR  DO  TÍTULO  EM
PROTESTO, PARA FINS DE RECOLHIMENTO DE
CUSTAS  FINAIS.  IMPOSSIBILIDADE.
EQUIVALÊNCIA  COM  AS  CUSTAS  PAGAS  NA
INICIAL.  I.  Tratando-se  de  medida  cautelar  que
objetiva a simples sustação provisória do protesto
do título, enquanto na ação principal se discutirá a
revisão  do  contrato  e  do  débito  exigido  pela
credora, incabível é a fixação, de ofício, do valor da
causa com base no montante da cambial, que não
reflete  a  real  expressão  econômica  do  objeto
específico  da  lide  preventiva.  (STJ,  REsp
162.334/SP,  Rel.  Ministro  ALDIR  PASSARINHO
JUNIOR,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
23.11.1999, DJ 21.02.2000 p. 129)".

Com fulcro  nas  razões  acima  delineadas,
rejeitada  a  preliminar  de  intempestividade,  DOU  PROVIMENTO  AO
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RECURSO, para reduzir o valor da causa da ação de exibição de documento
para R$ 1.000,00 (um mil reais).

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Luíz Silvio
Ramalho Júnior.

Participaram do julgamento, o Exmo.  Des.
Luíz Silvio Ramalho Júnior, o Exmo Dr. Aluízio Bezerra Filho, juiz convocado
com jurisdição plena,  em substituição ao  Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da
Cunha Ramos, e o Exmo.  Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 27 de março de 2018.

                                Aluizio Bezerra Filho
                  Juiz de Direito Convocado - Relator
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