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CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL –
Apelação cível – Ação cautelar de exibição
de documento – Sentença pela procedência
do pedido  –  Determinação de exibição do
contrato  –  Irresignação  do  réu  –
Interposição  do  recurso  de  apelação –
Posterior  exibição  do  documento  –
Ausência de ressalva – Aceitação tácita da
decisão  –  Inteligência  do  art.  1.000,
parágrafo  único,  do  CPC/15  –  Ato
incompatível  com a vontade de recorrer  –
Ausência  superveniente  do  interesse
recursal  –  Perda  do  objeto  –  Recurso
prejudicado – Art. 932, III, do CPC/15 – Não
conhecimento.

–  Uma vez cumprido,  o dever de juntar o
contrato  firmado  entre  as  partes,  sem
qualquer ressalva, o recorrente incorreu em
ato incompatível com a vontade de recorrer,
sendo  certo  a  ausência  superveniente  do
interesse recursal.



Apelação Cível Nº 0015257-97.2014.815.2001

- “Art. 1.000.  A parte que aceitar expressa
ou  tacitamente  a  decisão  não  poderá
recorrer.
Parágrafo  único.  Considera-se  aceitação
tácita a prática, sem nenhuma reserva, de
ato  incompatível  com  a  vontade  de
recorrer.” (CPC/2015). (grifei).

- A contrário  sensu, eis o entendimento do
Egrégio  Superior  Tribunal  de  Justiça:
“...INTERESSE  RECURSAL.  A  aceitação
da sentença inviabiliza  o  oferecimento de
recurso.  No entanto,  havendo ressalvas,
não  se  pode  considerar  o  ato
incompatível com a vontade de recorrer
(art.  503  do  CPC).  No  caso  concreto,  o
documento  foi  juntado  com  ressalvas,
motivo  pelo  qual  não  se  constitui  ato
incompatível com a vontade de recorrer da
sentença."  (AgRg no  AREsp  293.137/MS,
TERCEIRA  TURMA,  Rel.  Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado
em 21/10/2014, DJe de 29/10/2014). (grifei).

— Segundo  a  dicção  do  art.  932,  III,  do
CPC/15, incumbe ao relator não conhecer
do recurso prejudicado.

Vistos, etc.

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  por
SANTANDER  LEASING  S/A ARRENDAMENTO  MERCANTIL objetivando
reformar sentença (fls.51/52-v) que, nos autos da ação  cautelar de exibição
de  documento, ajuizada  por MARCELO  ANTÔNIO  DA  SILVA julgou
procedente o pedido cautelar de exibição de documento, determinando que o
banco promovido apresente, no prazo de 05 (cinco) dias, o contrato indicado
na exordial. Condenou, ainda, o banco promovido ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios,  os quais arbitrou em  10% (dez por
cento) o valor da causa, nos termos do art.85, §2º, do CPC, haja vista que o
patrono do autor apenas protocolizou uma petição no feito, qual seja, a inicial.
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Apelação Cível Nº 0015257-97.2014.815.2001

Em suas razões (fls.54/65), aduz a empresa
apelante, em síntese, a necessidade de especificação da pretensão do autor,
a falta de interesse processual pela carência da ação, a falta de interesse de
agir, a desnecessidade da ação proposta, a necessidade de pagamento de
tarifa. Requereu, ao final, o acolhimento da preliminar de falta de interesse de
agir, e, no mérito, a reforma da sentença à luz dos fundamentos expostos.

 

Contrarrazões às fls.90/94.

Instada a se pronunciar, a Douta Procura-
doria de Justiça opinou pelo prosseguimento do recurso, sem, contudo, mani-
festar-se sobre o mérito da apelação cível (fls.100/101).

À fl.103, esta relatoria determinou a intima-
ção do apelante para manifestar-se acerca da possível ausência de interesse
recursal.

É o que basta relatar.

Decido.

“Ab  initio”,  adianto  que  o  recurso  não
merece conhecimento, ante a prejudicialidade superveniente.

É que, no caso dos autos,  como se viu do
relatório,  o  cerne  do  recurso  é  a  determinação  de  exibição  do  contrato
entabulado entre as partes.

Ocorre que o recorrente/promovido, em que
pese ter interposto o presente  recurso de apelação  em  29 de  setembro de
2016, em 01 de novembro de 2016, exibiu o contrato perquirido às fls.83/88,
sem apresentar qualquer ressalva, tendo, nos moldes do art. 1.000, parágrafo
único, do CPC/2015, incorrido em ato incompatível com a vontade de recorrer,
sendo certo a ausência superveniente do interesse recursal.

Para corroborar, calha transcrever o teor da
norma processual suso mencionada. Veja-se:
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Apelação Cível Nº 0015257-97.2014.815.2001

“Art.  1.000.   A  parte  que  aceitar  expressa  ou
tacitamente a decisão não poderá recorrer.

Parágrafo  único.  Considera-se  aceitação  tácita  a
prática,   sem nenhuma reserva  , de ato incompatível  
com a vontade de recorrer.” (CPC/2015). (grifei).

Assim, por não ter o réu apontado qualquer
ressalva  quando  da  exibição  do  documento,  resta  patente  ter  havido  a
aceitação tácita acerca da decisão vergastada, o que enseja a superveniente
carência do interesse recursal.

Ensina NELSON NERY JÚNIOR E ROSA
MARIA DE ANDRADE NERY: 

“(...) Ocorrendo a perda do objeto, há falta supervenien-
te do interesse recursal (...). (Código de Processo Civil
Comentado, 9ª ed., RT, p. 815)” 

Acerca  da  questão  eis  o  entendimento,  a
contrário sensu, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“...INTERESSE  RECURSAL.  A  aceitação  da
sentença inviabiliza o oferecimento de recurso. No
entanto, havendo ressalvas, não se pode considerar
o ato incompatível com a vontade de recorrer (art.
503 do CPC). No caso concreto, o documento foi
juntado  com  ressalvas,  motivo  pelo  qual  não  se
constitui  ato  incompatível  com  a  vontade  de
recorrer  da  sentença."  (AgRg  no  AREsp
293.137/MS,  TERCEIRA  TURMA,  Rel.  Ministro
RICARDO  VILLAS  BÔAS  CUEVA,  julgado  em
21/10/2014, DJe de 29/10/2014).

Destarte,  porque  na  espécie  houve
superveniente carência de interesse recursal, segundo a dicção do art. 932,
III, do CPC/15, incumbe a este relator não conhecer do recurso prejudicado.
Veja-se:

Art. 932.  Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível,  prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os funda-
mentos da decisão recorrida;
(...)
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Apelação Cível Nº 0015257-97.2014.815.2001

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o re-
curso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao
recorrente para que seja sanado vício ou complementa-
da a documentação exigível. (grifei). 

Outrossim, mister ressaltar que esta relato-
ria determinou a intimação do apelante para manifestar-se acerca da possível
ausência de interesse recursal (fl.103), todavia, deixou transcorrer o prazo “in
albis” da intimação de fl.104, conforme certidão de fl.105.

A título de exemplo, são vícios insanáveis: a
falta de repercussão geral no recurso extraordinário, a existência de fatos im-
peditivos ou extintivos, a intempestividade e a falta de interesse recursal, jus-
tamente o se observou nos presentes autos.

Por  fim,  frisa-se  ser  juridicamente
impossível que qualquer manifestação da parte  apelante afaste a conclusão
de prejudicialidade do presente recurso, ante o fato superveniente decorrente
da  juntada  de  documento  conforme determinado,  encerrando  o  objeto  do
recurso.

Por  tais  razões,  NÃO  CONHEÇO  do
recurso, com fundamento no artigo 932, III, do CPC/2015 e precedentes do
STJ.

Honorários  recursais em  20%  (vinte  por
cento) o valor da causa remuneram dignamente o trabalho despendido pelo
advogado do autor/apelado.

Custas  pelo  réu/apelante,  na  forma  já
estabelecida em sentença.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 04 de maio de 2018.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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