
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INTRUMENTO Nº 2013023-97.2014.815.0000.
Origem : 1ª Vara Cível da Comarca da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Agravante : Edgar Bezerra Torres.    
Advogado : Nay Cordeiro E. de Souza.
Agravado : BV Financeira S/A.
Advogado : Wilson Sales Belchior.

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO
CAUTELAR  DE  EXIBIÇÃO  DE
DOCUMENTOS  BANCÁRIOS.  DESPACHO
DETERMINANDO  A  COMPROVAÇÃO  DE
PRÉVIO  REQUERIMENTO  ADMINISTRA-
TIVO  PELO  AUTOR.  NECESSIDADE  DE
ESGOTAMENTO  DA VIA ADMINISTRATIVA.
ENTENDIMENTO  PACIFICADO  PELO  STJ.
RECURSO REPETITIVO. MANUTENÇÃO DO
DECISUM. RECURSO DESPROVIDO.

–  Consoante  entendimento  firmado  pelo  STJ,  por
ocasião  do  julgamento  do  REsp.  1.349.453/MS,
representativo  da  controvérsia,  a caraterização  do
interesse de agir em ações cautelares de exibição de
documento  bancário  depende  da  comprovação  de
prévio requerimento administrativo pelo autor.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento  interposto  por Edgar
Bezerra Torres contra decisão do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Capital,
que,  nos  autos  da  Ação  Cautelar  de  Exibição,  ajuizada  em  face  de  BV
Financeira S/A, determinou a intimação do autor para emendar a inicial, "a
fim  de  acostar  nos  autos  o  comprovante  do  seu  prévio  requerimento
administrativo", sob pena de indeferimento (fls. 19).
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Inconformado com a decisão, o demandante interpôs o presente
agravo, alegando a desnecessidade de prévio requerimento administrativo à
instituição  financeira,  não  podendo  a  questão  ser  ignorada  pelo  Judiciário
diante do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, calcado no
art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal. 

Em vista de tais considerações, pugna pela concessão do efeito
suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento, para que seja revogada a
decisão objurgada.

Em decisão de fls. 25/30, esta relatoria deferiu o pedido liminar
formulado pelo agravante.

Devidamente  intimada,  a  parte  agravada  não  apresentou
contrarrazões (fls. 68).

O Ministério Público não se manifestou nos autos, porquanto
ausente interesse público a justificar a intervenção Ministerial (fls. 69). 

É o relatório.

VOTO.

Primeiramente,  cumpre  registrar  que  presentes  estão  os
requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso
interposto, passando, assim, a apreciar as razões do agravo de instrumento.

Como se  vê,  busca  o  recorrente,  através  da  presente  súplica
instrumental,  a  reforma  do  decisum de  primeiro  grau,  que  determinou  a
intimação do autor  para emendar  a  inicial, "a fim de  acostar  nos  autos  o
comprovante  do  seu  prévio  requerimento  administrativo",  sob  pena  de
indeferimento.

A cautelar  de  exibição  de  documentos  é  ação  de  natureza
contenciosa,  devendo  a  parte  autora  demonstrar  seu  interesse  de  agir
decorrente  de  pretensão  resistida,  nos  termos  do  art.  3º  do  Código  de
Processo Civil: “Para propor ou contestar a ação é necessário ter interesse e
legitimidade”.

Nessa  toada,  ao  ensejo  da  análise  do  pleito  liminar,  fora
deferido o pedido de concessão efeito suspensivo, aviado pelo ora recorrente,
sob o entendimento de que não se deve cobrar que a promovente apresente na
inicial  a  negativa  do  banco  em  apresentar-lhe  o  contrato,  não  lhe  sendo
exigível a comprovação de pedido administrativo prévio, posto que a simples
afirmação de que a recusa existe seria suficiente para caracterizar a pretensão
resistida.

Entrementes,  entendo  que  merece  reconsideração  o  decisum
monocrático, não assistindo razão ao agravante.
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Isso  porque,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,  por  ocasião
julgamento do REsp. 1.349.453/MS, julgado como recurso repetitivo, revendo
posicionamento  até  então  uníssono,  passou  a  entender  que ,  em  ações
cautelares de exibição de documentos bancários, deve o autor demonstrar o
prévio requerimento de exibição à instituição financeira ré, a fim de justificar
a provocação do Poder Judiciário. O acórdão restou assim redigido:

“PROCESSO  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL
REPRESENTATIVO  DE  CONTROVÉRSIA.  ART.
543-C  DO  CPC.  EXPURGOS  INFLACIONÁRIOS
EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE
EXTRATOS  BANCÁRIOS.  AÇÃO  CAUTELAR  DE
EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS.  INTERESSE  DE
AGIR.  PEDIDO  PRÉVIO  À  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA  E  PAGAMENTO  DO  CUSTO  DO
SERVIÇO. NECESSIDADE. 1.  Para efeitos do art.
543-C  do  CPC,  firma-se  a  seguinte  tese:  A
propositura  de  ação  cautelar  de  exibição  de
documentos  bancários  (cópias  e  segunda  via  de
documentos) é cabível como medida preparatória a
fim  de  instruir  a  ação  principal,  bastando  a
demonstração da existência de relação jurídica entre
as  partes,  a  comprovação  de  prévio  pedido  à
instituição  financeira  não  atendido  em  prazo
razoável,  e  o  pagamento  do  custo  do  serviço
conforme  previsão  contratual  e  normatização  da
autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso
especial provido.”
(REsp 1349453/MS, 2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão,  j.  10/12/2014,  DJE  02/02/2015). -  O
negrito e sublinhar é nosso.

 Assim,  ao  que  se  verifica  dos  termos  do  julgado  acima,  a
decisão  de  instância  prima  recorrida,  ao  condicionar  o  prosseguimento  da
demanda cautelar à prévia apresentação de requerimento administrativo pelo
demandante, nada mais fez senão seguir a orientação do Tribunal Superior a
respeito  da  matéria, corte  responsável  por  uniformizar  a  interpretação  e
aplicação do direito federal infraconstitucional em todo o território nacional.

Importante destacar que o referido entendimento já vem sendo
perfilhado pelas Cortes de Justiça de outros estados, em situações análogas,
consoante asseguram os arestos adiante sumariados: 

“EMENTA:  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS -
CONTRATO  BANCÁRIO  -  AUSÊNCIA  DE
REQUERIMENTO  EXTRAJUDICIAL  PRÉVIO  -
FALTA DE INTERESSE DE AGIR - CARÊNCIA DE
AÇÃO - RECURSO REPETITIVO STJ - ART. 543-C
DO CPC - EFEITO TRANSLATIVO. I - Nos termos
da  decisão  proferida  pelo  STJ  no  REsp.  nº
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1349453/MS,  representativo  de  controvérsia,  "A
propositura  de  ação  cautelar  de  exibição  de
documentos  bancários  (cópias  e  segunda  via  de
documentos) é cabível como medida preparatória a
fim  de  instruir  a  ação  principal,  bastando  a
demonstração da existência de relação jurídica entre
as  partes,  a  comprovação  de  prévio  pedido  à
instituição  financeira  não  atendido  em  prazo
razoável,  e  o  pagamento  do  custo  do  serviço
conforme  previsão  contratual  e  normatização  da
autoridade monetária." II - Ausente demonstração do
requerimento  administrativo  prévio,  mostra-se
desnecessária  a  demanda,  e,  por  conseqüência,
impõe-se a extinção do feito por carência de ação,
dada a falta de interesse de agir.” 
(TJMG  -  Agravo  de  Instrumento-Cv
1.0707.15.002624-3/001,  Relator(a):  Des.(a)  João
Cancio  ,  18ª  CÂMARA  CÍVEL,  julgamento  em
10/03/2015, publicação da súmula em 16/03/2015)

“Alienação  Fiduciária  de  Imóvel.  Cautelar
incidental de exibição de documentos. Pedido prévio
à  Instituição  financeira  e  pagamento  do  custo  do
serviço. Posicionamento do STJ no Recurso Especial
Representativo  de  Controvérsia  1.349.453-MS.
Recurso parcialmente provido, com observação.”
(TJ-SP -  AI:  22222502420148260000 SP 2222250-
24.2014.8.26.0000, Relator: Bonilha Filho, Data de
Julgamento:  11/03/2015,  26ª  Câmara  de  Direito
Privado, Data de Publicação: 12/03/2015)

“Apelação.  Ação  de  exibição  de  documentos.  Art.
543-C do CPC. Decisão do STJ no recurso especial
sob o rito de recursos repetitivos nº 1.349.453 que
exige, dentre outros, prévio pedido administrativo e
decurso  de  tempo  razoável  para  a  resposta.
Circunstância  temporal  não  verificada,  o  que
dispensa  o  Banco  réu  dos  ônus  da  sucumbência.
Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(TJ-SP - APL: 10139540520148260003 SP 1013954-
05.2014.8.26.0003, Relator: Pedro Kodama, Data de
Julgamento:  10/03/2015,  37ª  Câmara  de  Direito
Privado, Data de Publicação: 11/03/2015)

Assim,  reformulando  anterior  posicionamento,  curvo-me  ao
decidido  pelo  Colendo  Superior  Tribunal  de  Justiça,  para  acolher  a  tese
firmada no recurso representativo da controvérsia, acerca da necessidade de
comprovação  de  requerimento  administrativo  pelo  autor  como  condição
necessária à propositura de ação cautelar de exibição de documentos,  razão
pela qual mantenho a decisão agravada.
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Diante  do  exposto, conheço  do  recurso  e NEGO-LHE
PROVIMENTO, mantendo incólume o decisum vergastado. 

É COMO VOTO.

Presidiu a  sessão o  Exmo.  Des.  Abraham Lincoln da  Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa, juiz convocado, com jurisdição
plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo
Duda Ferreira e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao
julgamento, o Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça.  Sala
de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 09 de abril de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator     
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