
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 2006193-18.2014.815.0000 - 9ª Vara Cível da Capital 
RELATOR :  Vanda Elizabeth Marinho - Juíza convocada em substituição ao Exmo.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.
AGRAVANTE : José Pereira Borges Filho.
ADVOGADO : Amanda Luna Torres. 
AGRAVADO : Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE 
DOCUMENTOS  —  DESNECESSIDADE  DE  PRÉVIO 
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO — PRECEDENTES DO 
STJ  —  REFORMA  DA  DECISÃO  AGRAVADA  — 
PROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO.

— (...)  A jurisprudência deste Superior Tribunal assentou entendimento no  
sentido  de  que  o  prévio  requerimento  administrativo  não  é  requisito  
necessário para a configuração de interesse de agir em ação cautelar de  
exibição  de  documento.(...)  (STJ;  AgRg-AREsp  405.098;  Proc.  
2013/0334564-4;  RJ;  Primeira  Turma;  Rel.  Min.  Sérgio  Kukina;  DJE  
17/12/2013) 

Vistos, etc,

Cuida-se  de  Agravo  de  Instrumento  interposto  em face  de  decisão 
interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Exibição 
de Documentos proposta pelo recorrente em desfavor da  Aymoré Crédito Financiamento e 
Investimento S/A. 

Na decisão agravada, o Juízo  a quo indeferiu o requerimento de fls, 
11/12, concedendo o prazo improrrogável de 10 dias para  que o autor emendar a inicial,  
juntando aos autos documento e/ou informação correspondente à solicitação administrativa, 
sob pena de extinção e arquivamento.

Inconformado, o recorrente alega que o juízo a quo agiu em desacerto, 
tendo em vista não haver necessidade de esgotamento da via administrativa para ajuizamento 
de Ação de Exibição de Documentos.  Pugna pelo provimento do recurso para reformar a 
decisão agravada, proporcionando o regular trâmite processual.

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça emitiu Parecer 
Ministerial (fls.25/28), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja 
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recebida a inicial sem exigência de prova de prévio requerimento administrativo da exibição 
do contrato de financiamento. 

É o relatório. 

Decido. 

Em síntese, o recorrente propôs Ação de Exibição de Documentos em 
desfavor da Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A. Ao receber a demanda, o 
magistrado proferiu despacho indeferindo o requerimento de fls. 11/12, concedendo o prazo 
improrrogável de 10 dias para  que o autor emendar a inicial, juntando aos autos documento 
e/ou  informação  correspondente  à  solicitação  administrativa,  sob  pena  de  extinção  e 
arquivamento.

Inconformado, o recorrente alega que o juízo a quo agiu em desacerto, 
tendo em vista não haver necessidade de esgotamento da via administrativa para ajuizamento 
de Ação de Exibição de Documentos.  Pugna pelo provimento do recurso para reformar a 
decisão agravada, proporcionando o regular trâmite processual.

Pois bem.

Conforme  entendimento  consolidado,  não  há  que  se  falar  em 
comprovação  de  requerimento  administrativo  como  condição  ou  pressuposto  de 
admissibilidade para a propositura de exibitória de documentos.

O  ajuizamento  da  ação  de  exibição  de  documentos  prescinde  do 
exaurimento da via administrativa. Senão vejamos:

EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS.  EXAURIMENTO  DA  VIA 
ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADDE. PRETENSÃO NÃO RESISTIDA. 
CONDENAÇÃO À SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. Não há que se falar 
em exaurimento da via administrativa para ajuizamento da ação cautelar de 
exibição  de  documento. Não  havendo  pretensão  resistida,  e  sendo  os  mesmos 
exibidos a tempo e modo, não há que se falar em condenação da parte requerida nos 
ônus  sucumbenciais.  (TJMG;  APCV  1.0707.13.014397-7/001;  Rel.  Des.  Paulo 
Mendes Álvares; Julg. 12/02/2015; DJEMG 25/02/2015) 

APELAÇÃO  CÍVEL.  MEDIDA  CAUTELAR  DE  EXIBIÇÃO  DE 
DOCUMENTOS.  PRÉVIO  REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO. 
DESNECESSIDADE. DOCUMENTO  COMUM.  DEVER  DE  EXIBIÇÃO 
CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. O ajuizamento de 
ação cautelar de exibição de documentos não depende de prévia postulação e 
exaurimento na via administrativa. Verificando-se que o autor não procedeu ao 
pedido administrativo idôneo e houve exibição do documento no prazo fixado pelo 
juízo antes da sentença, não há de se falar em pretensão resistida, devendo cada uma 
das  partes  suportar  as  despesas  de  seu  respectivo  procurador.  (TJMG;  APCV 
1.0707.11.012739-6/002;  Rel.  Des.  Valdez  Leite  Machado;  Julg.  22/01/2015; 
DJEMG 30/01/2015) 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO 
DE  DOCUMENTOS.  AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO  ESPECÍFICA  DOS 
FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO  AGRAVADA.  SÚMULA  Nº  182/STJ. 
INTERESSE  DE  AGIR.EXAURIMENTO  DA  VIA  ADMINISTRATIVA. 
DESNECESSIDADE. PRETENSÃO  RESISTIDA.  HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS.  CONDENAÇÃO.  PRECEDENTES  DO  STJ.  1.  O  agravo 
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regimental  não  atacou todos  os  fundamentos da  decisão  agravada,  o  que  atrai  a 
aplicação  do  óbice  previsto  na  Súmula  nº  182/STJ.  2.  A jurisprudência  deste 
Superior  Tribunal  assentou  entendimento  no  sentido  de  que  o  prévio 
requerimento administrativo não é requisito necessário para a configuração de 
interesse de agir em ação cautelar de exibição de documento.  3. A jurisprudência 
desta corte tem decidido que, em ações cautelares de exibição de documentos, em 
razão  dos  princípios  da  sucumbência  e  da  causalidade,  haverá  a  condenação  a 
honorários  advocatícios  quando  estiver  caracterizada,  como  no  presente  caso,  a 
resistência à exibição dos documentos pleiteados (AgRg no AG 1422970/sc, Rel. 
Ministro  benedito  Gonçalves,  primeira  turma,  julgado  em  02/10/2012,  dje 
08/10/2012). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-AREsp 
405.098; Proc. 2013/0334564-4; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 
17/12/2013) 

PROCESSO  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  CAUTELAR  DE 
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGOS 
ANALISADOS. ART. 20, §§ 3º E 4 º, DO CPC. 1. Ação cautelar de exibição de 
documentos  ajuizada  em 09.02.2012.  Recurso  Especial  concluso  ao  gabinete  em 
07.11.2013. 2. Discussão relativa ao cabimento e à possibilidade de majoração dos 
honorários advocatícios fixados pelas instâncias ordinárias em virtude da sua irrisão. 
3. As ações cautelares de exibição de documento, por possuírem natureza de ação, e 
não de mero incidente processual,  nos termos do art.  844 do CPC, ensejam, na 
hipótese de sua procedência, a condenação da parte vencida ao pagamento dos ônus 
sucumbenciais, tendo em vista a aplicação do princípio da causalidade. 4. Embora o 
exaurimento da via administrativa não seja condição para a propositura da 
ação,  só  haverá  condenação  ao  pagamento  de  honorários  advocatícios  ante  a 
caracterização da pretensão resistida. 5. Não tendo sido apresentado recurso contra a 
sentença  que  fixou  os  honorários  advocatícios,  pelo  vencido,  incabível  a  sua 
supressão, sob pena de reformatio in pejus. 7. Recurso Especial não provido. (STJ; 
REsp  1.428.593;  Proc.  2013/0367996-4;  RS;  Terceira  Turma;  Relª  Min.  Nancy 
Andrighi; DJE 14/03/2014)

Desta  feita,  o  entendimento  consolidado,  inclusive  no  Superior 
Tribunal  e  Justiça,  é  pela  desnecessidade  de  prévio  requerimento  administrativo  para 
propositura de Ação de Exibição e Documentos, devendo ser reformada a decisão agravada.

Assim, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça, e nos termos do art. 557, §1°-A do CPC,  DOU PROVIMENTO AO RECURSO, 
para determinar  o recebimento da petição inicial  sem a exigência de prévio requerimento 
administrativo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

João Pessoa, 26 de fevereiro de 2015

Vanda Elizabeth Marinho
Relatora - Juíza convocada
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