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ACÓRDÃO

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 
EXIBIÇÃO  DE  CONTRATO  –  AUSÊNCIA  DE 
COMPROVAÇÃO  DA  RELAÇÃO  JURÍDICA  – 
PETIÇÃO  INICIAL  QUE  NÃO  FOI  PREENCHIDA 
COM  DOCUMENTO  INDISPENSÁVEL  À 
PROPOSITURA  DA  AÇÃO  –  INEXISTÊNCIA  DE 
DETERMINAÇÃO  JUDICIAL  PARA  EMENDA  – 
ERROR  IN  PROCEDENDO –  ANULAÇÃO  DO 
PROCESSO A PARTIR DA CITAÇÃO.
–  Nas  ações  cautelares  de  exibição  de  documento 
constitui  ônus da parte  autora  a  juntada de provas 
que  comprovem a  relação  jurídica  entre  as  partes, 
documentos indispensável à propositura da demanda.
– Assim, ausente tais documentos, o Juízo deveria ter 
ordenado a emenda da  petição inicial, o que não o 
fez,  razão  porque  o  processo  deve  ser  anulado,  a 
partir  do  despacho  inicial,  para  determinar  o 
cumprimento do art. 284 do CPC, ou seja, que o autor 
emende a petição inicial  no  prazo  de 10 dias,  sob 
pena de indeferimento da mesma.
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VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível  do 

Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  anular,  de  ofício,  a 
sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Relator e da certidão de 
julgamento de fl. 74.

FRANCISCO  FERREIRA  LIMA ajuizou  contra  o  BANCO 
ITAULEASING S/A a presente ação cautelar de exibição de documentos, 
com objetivo de verificar possível cobrança ilegal de juros e outras taxas no 
contrato contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes.

Aduziu  na  exordial  que  o  pedido  administrativo  de 
apresentação de  cópia  do contrato  foi  negado por  diversas vezes,  razões 
porque  requer  judicialmente,  sob  a  proteção  do  direito  consumerista,  sua 
exibição (fls. 02/10).

Juntou apenas procuração (fl. 10), sem documentos.
Citado (fl. 14), o réu contestou a ação afirmando que enviou o 

contrato para o endereço do promovente.  Assim, pediu a improcedência da 
ação  ou  prazo  de  15  dias  para  fins  de  localização  e  apresentação  do 
documento requerido (fls.15/19).

Na impugnação, o autor rebateu os argumentos da contestação 
e ratificou o requerimento inicial (fls. 31/36).

Ao sentenciar a lide, o MM Juiz entendeu que a petição inicial 
não foi instruída com qualquer documento capaz de comprovar a relação 
jurídica entre as partes, e julgou improcedente a ação, com resolução de 
mérito, nos termos do art. 269, inciso I, do CPC (fls. 39/41).

Irresignado, o autor apelou 
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou 

pelo desprovimento do recurso (fls. 65/69).
É o relatório.
VOTO
Com efeito, a sentença e os demais atos processuais,  a partir 

da citação, devem ser anulados ante a ocorrência de error in procedendo.
Como é sabido, a petição inicial deverá ser  instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 2831 do CPC).
Tratando-se ação de exibição de documentos,  como é o caso 

dos  autos,  o  pedido  formulado  pela  parte  deverá  conter  três requisitos 
constantes no art. 3562 do CPC, quais sejam:

1 Art. 283. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

2 Art. 356. O pedido formulado pela parte conterá:
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I - a individuação, tão completa quanto possível, do documento 
ou da coisa;

II - a finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam 
com o documento ou a coisa;

III  -  as  circunstâncias  em  que  se  funda  o  requerente  para 
afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em poder 
da parte contrária.

Assim, ao despachar a inicial, é dever do Juiz verificar se tais 
requisitos foram preenchidos.  Caso contrário, deverá ordenar que o autor a 
emende no prazo de 10 dias, conforme determina o art. 2843 do CPC.

Na  hipótese  em  análise  verifico  que  o  promovente  não 
comprovou  o  terceiro requisito,  ou  seja,  deixou  de  demostrar as 
circunstâncias  em que  se  funda para  afirmar  que o  documento ou a 
coisa existe e se acha em poder da parte contrária (banco réu)

Vale  dizer,  não  juntou  nenhum documento  – apenas  a 
procuração  ad  judicia –  que  comprove  a  relação  jurídica  entre  as  partes, 
requisito indispensável à propositura da demanda e ônus que lhe incumbia.

Nesse sentido, cito recente julgado do TJMG:

APELAÇÃO CÍVEL -  AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO  DE 
DOCUMENTOS  -  AUSENCIA  DE  COMPROVAÇAO  DE 
RELAÇAO  JURÍDICA -  OPORTUNIDADE  DE  EMENDAR  A 
INICIAL - INÉRCIA - RECURSO IMPROVIDO.

-  O  insurgente  não  colacionou  o  caderno  processual 
qualquer prova da existência de relação jurídica entre as 
partes.

-  O  art.  284  do  CPC  permite  ao  magistrado  determinar  a 
emenda da inicial quando verificado o não preenchimento dos 
requisitos  nos  art.  282  e  283,  ambos  do  CPC,  ou  quando 
apresentar  irregularidades  que  dificultem  o  julgamento  de 
mérito.  Assim,  o  insurgente  tinha  duas  opções:  atender  a 
decisão  no  prazo  estipulado  e,  conseqüentemente,  ter  o 
prosseguimento do feito ou, ainda, interpor recurso próprio com 
o fito de reformar a decisão. No entanto, verifico que a parte se 
quedou inerte.

(TJ-MG -  AC:  10145130194403001  MG  ,  Relator:  Rogério 

I - a individuação, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa;
II - a finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com o documento ou a coisa;
III - as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa 
existe e se acha em poder da parte contrária.

3 Art. 284. Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 282 e 
283, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 
determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 10 (dez) dias.
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Medeiros, Data de Julgamento: 05/09/2013, Câmaras Cíveis / 
14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2013)

Destarte, o MM Juiz deveria ter ordenado a emenda da petição 
inicial, o que não o fez, razão porque o processo deve ser anulado, a partir do 
despacho inicial, para oportunizar à parte promovente que regularize o feito.

Ressalte-se, outrossim, que  a  presente  ação  não poderia ter 
sido julgada improcedente, porquanto, mesmo se o autor tivesse sido intimado 
para emendar a exordial e permanecesse inerte, ainda assim o caso seria de 
indeferimento da petição e extinção do processo, sem julgamento de mérito, e 
jamais com resolução de mérito conforme restou decidido na sentença a quo.

DISPOSITIVO
Isto posto,  face a existência de error in procedendo, de ofício, 

ANULO  O  PROCESSO  A  PARTIR  DO  DESPACHO  INICIAL PARA 
DETERMINAR O CUMPRIMENTO DO ART. 284 DO CPC,  ou seja,  que o 
autor emende a petição inicial no prazo de 10 dias, sob pena de indeferimento 
da mesma.

Presidiu  a  Sessão  o  Exma.  Sra.  Desa.  Maria  das  Graças 
Morais Guedes.  Participaram do julgamento, o Exmo. Des. José Aurélio da 
Cruz (relator), a Exa. Desª. Maria das Graças Morais Guedes e o Exmo. Dr. 
Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo 
Henriques de Sá e Benevides.

Presente  ao  julgamento  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino 
Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça da Paraíba, João Pessoa, 28 de agosto de 2014.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz
                                 RELATOR      
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