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Gabinete da Desa. Maria das Graças Morais Guedes

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019690-81.2013.815.2001
Origem : 8ª Vara da Comarca da Capital 
Relatora                    : Desa. Maria das Graças Morais Guedes 
Apelante  : Maria Salete da Cunha dos Santos 
Advogado : Valter de Melo 
Apelado    : Banco BMG S/A 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 
DOCUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS 
CAPAZES  DE  DEMONSTRAR  A  EXISTÊNCIA  DE 
RELAÇÃO  JURÍDICA  ENTRE  AS  PARTES. 
DESPROVIMENTO. 

A demonstração, ainda que indiciária, acerca da existência da 
relação jurídica sobre a qual versa o pedido de exibição de 
documentos,  constitui  requisito  indispensável  da  ação 
cautelar de exibição de documentos.

Se a parte autora não apresenta nenhuma prova da existência 
de relação jurídica de direito material entre as partes, descabe 
a  ação  cautelar  de  exibição  de  documentos,  impondo-se  a 
extinção do feito sem resolução do mérito.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível 
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do Tribunal  de Justiça  da Paraíba,  à  unanimidade,  em  conhecer  do Recurso e 
negar-lhe provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível  interposta  por  Maria Salete  da 
Cunha  dos  Santos,  hostilizando  sentença  (fls.  20/21)  do  Juízo  da  8ª  Vara  da 
Comarca da Capital que, nos autos da Ação Cautelar de Exibição de Documentos 
por  ela  ajuizada  em  face  de  Banco  BMG S/A,  julgou  extinto  o  processo  sem 
resolução do mérito, na forma do art. 267, I do CPC. 

Em  suas  razões,  fls.  24/26,  a  recorrente  sustenta  que 
comprovou a relação jurídica descrita na inicial através dos documentos juntados 
aos autos, fls. 14/17, e que o Banco/promovido é que tem a obrigação de exibir o 
contrato de empréstimo consignado. Por fim, postula o provimento do apelo para 
que seja anulada a sentença, julgando procedente o pedido. 

Sem  contrarrazões  em  face  da  ausência  de  citação  do 
promovido. 

A Procuradoria  de  Justiça,  em parecer  de  fls.  33/35,  opina 
pelo desprovimento do recurso apelatório. 

É o relatório.

V O T O  

A autora/apelante ajuizou a presente ação visando a exibição 
do contrato de empréstimo consignado que teria firmado com o Banco BMG.

O juiz singular intimou a promovente para emendar a inicial 
juntando  aos  autos  documento  apto  a  comprovar  a  relação  contratual  com  o 
Banco/promovido, fl. 19, e tendo esta se mantido inerte, conforme Certidão de fl. 
19v, julgou extinto o processo em face da ausência de prova mínima da relação 
jurídica.

Pois bem.

O instituto processual da exibição de documentos encontra 
previsão no art. 844 do CPC, que dispõe  in verbis:

Art. 844. Tem lugar, como procedimento preparatório, a exibição judicial:
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(…)

II - de documento próprio ou comum, em poder de co-interessado, sócio, 
condômino, credor ou devedor; ou em poder de terceiro que o tenha em 
sua  guarda,  como  inventariante,  testamenteiro,  depositário  ou 
administrador de bens alheios;

(...)

Nos termos do inciso II do artigo supracitado, a posse direta 
do promovido sobre a documentação requerida constitui pressuposto lógico para 
a propositura desta ação cautelar de exibição.

Destarte, é obrigação da parte autora comprovar a existência 
da  relação  jurídica  entre  as  partes  litigantes  que,  por  sua  vez,  sustentará  a 
afirmação de que os documentos pleiteados efetivamente existem, nos termos do 
artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil.

Desta forma, a demonstração, ainda que indiciária, acerca da 
existência  da  relação  jurídica  sobre  a  qual  versa  o  pedido  de  exibição  de 
documentos,  constitui  requisito  indispensável  da  ação  cautelar  de  exibição  de 
documentos, nos termos do art. 356, III, do CPC, e a sua ausência enseja a extinção 
do processo, por inépcia da inicial.

Com efeito,  não há nos autos nenhuma prova da alegação 
presente  na  inicial,  visto  que  a  apelante  não  apresentou  sequer  indícios  de 
existência de relação jurídica entre as partes.

Uma conclusão contrária poderia impor ao recorrido o dever 
de exibir  um documento inexistente,  ou seja,  uma obrigação impossível  de ser 
prestada.

A esse respeito, confira a jurisprudência: 

APELAÇÃO  CÍVEL  AÇÃO  CAUTELAR  DE  EXIBIÇÃO  DE 
DOCUMENTOS.  BRASIL  TELECOM  S/A.  RELATÓRIO  DE 
INFORMAÇÕES  CADASTRAIS.  ILEGITIMIDADE  ATIVA.  CARÊNCIA 
DE  AÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  PROVA  MÍNIMA  DA  RELAÇÃO 
JURÍDICA.  Incumbe a parte autora o ônus processual de comprovar a 
existência de relação jurídica entre as partes. Ausência de prova mínima 
da existência de contrato de participação financeira celebrado com a ré. 
Carência de ação. No caso, a parte autora não juntou qualquer documento 
relativo ao contrato de participação (fatura do terminal telefônico, etc) em 
seu  nome,  juntando  somente  documento  referente  à  declaração  de 
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imposto de renda (fl. 53), que não serve para comprovar tal mister. Logo, 
não existe qualquer relação jurídica  entre o autor  e  a demandada,  por 
consequência, ausente prova mínima da contratação. Apelo desprovido. 
(TJRS;  AC  208619-37.2014.8.21.7000;  Santo  Ângelo;  Vigésima  Quarta 
Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Jorge  Maraschin  dos  Santos;  Julg.  24/06/2014; 
DJERS 01/07/2014)

APELAÇÃO  CÍVEL  -  MEDIDA  CAUTELAR  PREPARATÓRIA  DE 
EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS  -  INEXISTÊNCIA  DE  INDÍCIOS 
MÍNIMOS  CAPAZES  DE  DEMONSTRAR  A  EXISTÊNCIA  DE 
RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - PRECEDENTES DO STJ. 
Se a parte autora não apresenta nenhuma prova da existência de relação 
jurídica de direito material entre as partes, descabe a ação de cautelar 
de  exibição  de  documentos  para  discutir  a  existência  de  supostos 
valores  depositados  em contas-poupança.  Recurso  provido.   (TJMG - 
Apelação  Cível   1.0024.07.529399-3/001,  Relator(a):  Des.(a)  Veiga  de 
Oliveira , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/07/2014, publicação da 
súmula em 25/07/2014)

Com  essas  considerações, NEGO  PROVIMENTO  AO 
APELO, mantendo incólume a sentença vergastada.   

É como voto.

Presidiu o julgamento, realizado na Sessão Ordinária desta 
Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 13 
de abril de 2015, conforme certidão de julgamento, o Exmo. Des. Saulo Henrique 
de Sá e Benevides, dele participando, além desta Relatora, o Exmo. Dr. João Batista  
Barbosa,  Juiz  convocado para substituir  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henrique de  Sá e 
Benevides,  e  a  Exma.  Dra.  Vanda  Elisabeth  Marinho,  Juíza  convocada  para 
composição  de  quórum.  Presente  à  sessão,  o  Dr.  Doriel  Veloso  Gouveia, 
Procurador de Justiça.

Gabinete no TJPB, em 15 de abril de 2015. 

Desa Maria das Graças Morais Guedes
Relatora                                  
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