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PROCESSUAL  CIVIL  –  Ação  cautelar
exibitória de documentos – Condenação –
Inexistência  –  Ausência  de  interesse
recursal  -  Aplicação do art.  932, inciso III,
do CPC/2015 – Não conhecimento.

– Uma das vertentes do interesse de agir é
a utilidade, a qual é vislumbrada quando o
provimento do pedido formulado pelo autor
acarreta-lhe um proveito do ponto de vista
prático.  Inexistindo  qualquer  vantagem  a
ser  gerada com o julgamento do recurso,
deve-se não ser conhecido.

Vistos etc.

MARIA  GORETE  SILVA  DE  FARIAS
promoveu  “ação  cautelar  exibitória  de  documento”  em  face  do  BANCO
CRUZEIRO DO SUL S/A e do BANCO PAN S/A sustentando, em síntese,
que  firmou  contrato  de  operação  de  crédito  com  a  primeira  instituição
financeira, cujo instrumento não recebeu não recebeu mesmo após investidas
administrativas para tentar obter sua via contratual. 

Pleiteou  judicialmente  a  exibição  do
contrato bem como a condenação dos requeridos ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, bem como a concessão da
justiça gratuita.
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As  partes  promovidas  apresentaram
contestação (fls. 53/57 e 70/75). 

O  magistrado  singular,  em  sentença
proferida  às  fls.  178/180,  julgou procedente  o  pedido  autoral  deixando  de
condenar os promovidos ao pagamento das custas e honorários advocatícios,
tendo em vista que o contrato foi exibido nos autos pelo Banco Cruzeiro do
Sul na contestação.

Irresignado,  o  banco  Panamericano
interpôs recurso de apelação (fls. 221/224), sustentando a sua ilegitimidade
para figurar no pólo passivo da demanda, eis que adquiriu apenas a carteira
de crédito do Banco Cruzeiro do Sul, sendo este o responsável pela exibição
do documento. 

Pleiteou,  então,  a  inteira  reforma  da
sentença. 

Devidamente  intimada,  a  recorrida
apresentou contrarrazões, às fls. 234/241-v.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta
Procuradoria  de  Justiça,  alegando  inexistir  interesse  jurídico  do  órgão
ministerial, opinou pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação sobre
o mérito (fls. 254/256).

É o relatório.

Decido.

Alega o recorrente que não possui em seu
poder o documento solicitado, eis que adquiriu apenas a carteira de crédito do
Banco  Cruzeiro  do  Sul,  sendo  este  o  responsável  pela  exibição  do
documento.

 
Não  obstante  os  argumentos  expendidos

pela apelante,  suas razões não têm o condão de infirmar os fundamentos
insertos na decisão hostilizada, não ensejando, assim, a reforma pretendida.

Isto porque, como bem considerou o juiz de
piso, os documentos foram apresentados na contestação pelo Banco Cruzeiro
do Sul e, consequentemente, não houve condenação dos bancos promovidos.

Diante  desse  quadro,  indaga-se:  qual  o
interesse do apelante no provimento do presente recurso, uma vez que não
há  nos  autos  indícios  de  que  o  insurgente  tenha  sido  prejudicado  com a
exibição do contrato requerido?
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Na  doutrina  há  divergência  sobre  a
conceituação do interesse processual. Uns entendem que está assentada no
binômio “necessidade + adequação”. Já outra corrente pontifica que sua base
é o binômio “necessidade + utilidade”.

A parte tem necessidade quando seu direito
material  não  pode  ser  realizado  sem  a  intervenção  do  Poder  Judiciário;
adequação se faz presente quando a parte requereu providência jurisdicional
capaz  de  remediar  a  situação  por  ela  narrada  na  fundamentação  do  seu
pedido; vislumbra-se a  utilidade  quando do provimento do pedido formulado
pelo autor acarreta-lhe um proveito do ponto de vista prático.

Note-se  que  não  há  discrepância
substancial  entre  as  duas  correntes,  haja  vista  o  manejo  de  uma  ação
inadequada não ocasionará qualquer utilidade à parte autora.

Ressaltando  a  falta  de  interesse
processual, veja-se os ensinamentos de Luiz Rodrigues Wambier1:

“A condição da ação consistente no interesse processual
se  compõe  de  dois  aspectos,  ligados  entre  si,  que  se
podem  traduzir  no  binômio  necessidade-utilidade,
embora haja setores na doutrina que prefiram traduzir
esse binômio por necessidade-adequação. Normalmente
não há diferença substancial  entre as duas expressões,
pois,  no  mais  das  vezes,  quando  se  estiver  diante  da
propositura  da  ação  inadequada,  estar-se-á,  também,
diante  da  inutilidade  do  pedido  para  os  fins  que  se
pretendam alcançar. Em tais casos a adequação é como
que o fracionamento da utilidade.
(...)
O interesse processual está presente sempre que a parte
tenha  a  necessidade  de  exercer  o  direito  de  ação (e,
consequentemente, instaurar o processo) para alcançar
o resultado que pretende, relativamente à sua pretensão
e,  ainda  mais,  sempre  que  aquilo  que  se  pede  no
processo(pedido)  seja útil  sob o aspecto prático.  Essa
necessidade  tanto  pode  decorrer  de  imposição  legal
(separação judicial, p. ex.) quanto da negativa do réu
em  cumprir  espontaneamente  determinada  obrigação
ou  permitir  o  alcance  de  determinado  resultado
(devedor  que  não  paga  o  débito  no  vencimento).”
Destaquei.

1 Curso Avançado de Processo Civil, Vol. 1, 5 ed., Editora RT, p. 127/128.
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No  caso  em  testilha,  saltita  aos  olhos  a
ausência de interesse processual (utilidade), eis que nenhuma vantagem, do
ponto de vista prático, será obtida com o julgamento deste recurso.

Ante  todo  o  exposto,  e  à  luz  dos
fundamentos acima apontados, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, o que
se faz com fundamento no artigo 932, III, do CPC/2015.

Publique-se. Intime-se. 

João Pessoa, 11 de maio de 2018.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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