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APELAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS.  PRETENSÃO  DE
APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DE CONTRATO DE
FINANCIAMENTO.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IRRESIGNAÇÃO
DA  PARTE  AUTORA.  FALTA  DE  INTERESSE
PROCESSUAL.  MATÉRIA DE  ORDEM  PÚBLICA.
INTERPRETAÇÃO  DADA  PELO  SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO  DE  CONTROVÉRSIA.
EXTINÇÃO  DO  FEITO  SEM  RESOLUÇÃO  DO
MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, IV, “B”, DO
NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO
PREJUDICADO.
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-  De acordo com a orientação do Superior Tribunal
de Justiça,  proclamada em julgado decidido sob o
rito dos repetitivos, a propositura de ação cautelar
de exibição de documentos bancários é cabível como
medida  preparatória,  a  fim  de  instruir  a  ação
principal,  desde  que  demonstrada  a  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.
 
-  Inexistindo, na espécie,  a comprovação idônea da
formulação  de  tal  pleito  na  seara  administrativa,
imperioso se torna reconhecer, de ofício, a ausência
do  interesse  processual  da  parte  autora,  devendo,
portanto, ser extinto o feito, sem resolução do mérito,
com  fulcro  no  art.  485,  VI,  do  Novo  Código  de
Processo Civil.

- Dispensável levar a matéria ao plenário, consoante
preconiza o disposto no art.  932, IV, “b”, do Novo
Código de Processo Civil, o qual confere poderes ao
relator  para  negar  provimento  a  recurso  que  for
contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal
Federal  ou  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça  em
julgamento de recursos repetitivos,  como ocorrente
na espécie.

Vistos.

João  Ricardo  Firmino  intentou  a  presente  Ação
Cautelar  de  Exibição  de  Documentos, em face  do Panamericano  Arrendamento
Mercantil  S/A, postulando  a  apresentação  da  via  do  contrato  de  financiamento
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entabulado  entre  os  litigantes,  haja  vista  resistência  da  instituição  financeira  em
apresentar o documento vindicado, em que pese as diversas solicitações formuladas
na esfera administrativa.

Devidamente citado, o Panamericano Arrendamento
Mercantil apresentou contestação, fls. 35/41, sustentando, em sede de preliminar, a
ausência  de  interesse  processual.  No  mérito,  requereu  a  dilação  de  prazo  para
apresentação  do  documento  solicitado,  ao  argumento  de  que  diante  do  “grande
volume  de  clientes  e  operações,  a  Empresa  Ré  não  logrou  êxito  em  localizar  o
contrato”. Por fim, pugna pela condenação do promovente ao pagamento das verbas
sucumbenciais.

Impugnação à contestação, fls. 89/91.

O  Magistrado  a  quo,  fl.  92, julgou  a  pretensão
preambular, consignando os seguintes termos:

Em  face  do  exposto,  JULGO  EXTINTO  O
PROCESSO, COM JULGAMENTO DO MÉRITO,
nos moldes do que preceitua o art. 269, III, do CPC.
Sem custas e sem honorários advocatícios

Inconformado,  o  autor  interpôs  APELAÇÃO,  fls.
95/99,  requerendo  a  nulidade  da  sentença,  sob  o  fundamento  de  que,  de  forma
diversa  do  consignado  na  decisão  de  primeiro  grau,  a  instituição  financeira  não
apresentou  o  documento  vindicado  na  inicial.  Alternativamente,  postula  pela
procedência  do pedido inaugural,  com a exibição do documento no prazo de 48
horas, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00, e, por conseguinte, pela
condenação da casa bancária  ao pagamento das  custas e honorários advocatícios,
estes no percentual de 20%.

Contrarrazões  apresentadas  pelo  Banco
Panamericano S/A, fls. 103/108.
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É o RELATÓRIO.

DECIDO

De logo, ressalto que  a análise da controvérsia por
esta instância recursal se mostra impedida, haja vista a constatação de  ausência de
interesse processual da parte autora,  questão que, por constituir matéria de ordem
pública, reconheço de ofício.

Ora,  muito embora, anteriormente, em vários casos
semelhantes  ao  presente,  tenha-me  posicionado  pela  desnecessidade  de
comprovação de   prévio requerimento administrativo formulado pela parte autora  ,  
baseando    como  arcabouço  principiológico  a  regra  de  inafastabilidade  da  
jurisdição, consagrada no art. 5º, XXXV, da Constituição da República de 1988, em
respeito à função uniformizadora dos órgãos jurisdicionais de maior envergadura,
entendi por bem realinhar esse pensamento, considerando que o Superior Tribunal
de Justiça,  no julgamento de recurso representativo da controvérsia,  qual  seja,  o
Recurso Especial nº 1349453/MS, apreciou a questão, firmando 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.(REsp  1349453/MS,  Rel.
Ministro  Luis  Felipe  Salomão,  Segunda  Seção,
julgado em 10/12/2014, Dje 02/02/2015).

Logo,  a  par  de  tal  precedente,  para  fins  de
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propositura  de  pleitos  dessa  natureza,  mister  se  faz  a  comprovação  de  prévia
postulação  administrativa  –  o  que  não  se  confunde  com  exaurimento  da  via
administrativa - de modo que o indeferimento, ou inércia à respectiva apreciação, é
que vêm a consubstanciar a pretensão resistida e, por conseguinte, o interesse de
agir autoral.

Destaco,  outrossim,  que  esta  Corte  de  Justiça  vem
adotando o ensinamento:

EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS.  NÃO
COMPROVAÇÃO  DE  PRÉVIO  REQUERIMENTO
EXTRAJUDICIAL DE EXIBIÇÃO E DE RECUSA DA
INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.  EXTINÇÃO  SEM
JULGAMENTO  DO  MÉRITO.  APELAÇÃO.
AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DE
RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL.  FALTA
DE  INTERESSE  DE  AGIR  CONFIGURADA.
DESPROVIMENTO.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA.  Nas  ações  cautelares  de  exibição  de
documento, não havendo resistência à pretensão do
autor por parte do réu, caracterizada está a falta de
interesse de agir, razão pela qual o ajuizador da ação
deve  arcar  com  o  ônus  da  sucumbência.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00475860220138152001,  4ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  DES  ROMERO  MARCELO  DA
FONSECA OLIVEIRA , j. em 23-02-2016).

E,

AÇÃO  CAUTELAR  DE  EXIBIÇÃO  DE
DOCUMENTO.  PRELIMINAR DE OFÍCIO.  FALTA
DE  INTERESSE  DE  AGIR.  AUSÊNCIA  DE
COMPROVAÇÃO  DO  PRÉVIO  REQUERIMENTO
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ADMINISTRATIVO.  RECENTE
POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA  EM  SEDE  DE  RECURSO  REPETITIVO.
ACOLHIMENTO.  REFORMA  DA  SENTENÇA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO.  RECURSO  PREJUDICADO.  Consoante
recente  entendimento  firmado  pelo  Superior
Tribunal  de  justiça,  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.  Ausente  a  prova  do
requerimento administrativo, deve ser reconhecida a
falta de interesse de agir, impondo-se a extinção do
processo sem resolução de mérito, nos termos do art.
267,  VI,  do  código  de  processo  civil.  (TJPB;  APL
0028392-16.2013.815.2001;  Segunda  Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do
Valle Filho; DJPB 11/03/2016; Pág. 12).

Ainda,

AÇÃO  CAUTELAR  DE  EXIBIÇÃO  DE
DOCUMENTOS.  NECESSIDADE  DE  PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. MUDANÇA
DE  ENTENDIMENTO.  PRECEDENTE  DO  STJ.
RECURSO ESPECIAL 1349453/MS (ART. 543-C DO
CPC).  FALTA  DE  INTERESSE  DE  AGIR.
ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. NÃO
COMPROVAÇÃO.  PRETENSÃO  RESISTIDA.
INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
ÔNUS  SUCUMBENCIAIS  A CARGO  DA PARTE
AUTORA.  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.
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Conforme  reposicionamento  do  c.  STJ  adotado  no
Recurso Especial 1349453/ms, que foi julgado sob a
ótica  de  recurso  repetitivo,  a  propositura  de  ação
cautelar  de  exibição  de  documentos  preparatória
para  o  fim  de  instruir  ação  principal  está
condicionada  à  demonstração  de  existência  de
relação  jurídica  entre  as  partes,  comprovação  de
prévio pedido administrativo à instituição financeira
não atendido em prazo razoável e ao pagamento do
custo  do  serviço,  desde  que  haja  a  previsão
contratual respectiva e a normatização da autoridade
monetária. Ausente o interesse de agir da parte que
não comprova a existência de prévio requerimento
administrativo  válido,  tal  circunstancia  enseja  a
extinção  do  processo  sem  julgamento  do  mérito.
Verificado que a parte requerida atendeu ao pleito
autoral, exibindo o documento juntamente com sua
defesa, e inexistindo comprovação nos autos sobre o
esgotamento  da  via  administrativa,  não  terá  que
pagar  as  custas  processuais  e  os  honorários
advocatícios, porquanto não há como entender que
ela  deu causa ao  ajuizamento da ação.  (TJPB;  APL
0113853-87.2012.815.2001;  Terceira  Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. Saulo Henriques de Sá
e Benevides; DJPB 26/11/2015).

Na  hipótese  dos  autos,  vislumbro  que  não  existe
prova  nos  autos  de  que  houve,  pelo  promovente,  o  requerimento  do  citado
documento  pela  via  administrativa,  seja  pelo  envio  de  correspondência,  seja  o
número do protocolo registrado por meio de ligações telefônicas ou comparecimento
na sede do recorrido.

Diante do panorama narrado, inexistindo, na espécie,
a comprovação idônea da formulação do necessário pedido na seara administrativa,

Apelação Cível nº 0001620-46.2014.815.0751                                                                                                                                                                                 7



reconheço, de ofício, a falta de interesse processual do autor, e como consequência,
julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do Novo
Código de Processo Civil, e por conseguinte, o presente apelo resta prejudicado.

Por fim, é dispensável levar a matéria ao plenário,
consoante preconiza o disposto no art.  932, IV, “b”, do Novo Código de Processo
Civil,  o qual confere poderes ao relator para negar provimento a recurso que for
contrário  a  acórdão  proferido  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  ou  pelo  Superior
Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, como ocorrente na espécie.

Ante  o  exposto,  DE  OFÍCIO,  RECONHEÇO  A
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DA PARTE AUTORA,  para extinguir
o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Novo Código de
Processo Civil, restando, por conseguinte, prejudicada a apelação.

Por  consequência,  condeno  o  autor  ao  pagamento
das custas e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 20% sobre o valor
atualizado  da  causa,  com arrimo  no  art.  85,  §  2º,  do  Código  de  Processo  Civil,
observada  a  condição  suspensiva  de  exigibilidade  desses  valores,  em  face  da
gratuidade de justiça de que goza o vencido, nos moldes do art. 98, § 3º, da legislação
processual civil. 

P. I.

João Pessoa, 1º de junho de 2016.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                          Desembargador
                                Relator
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