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PROCESSUAL CIVIL – Apelação cível  –
Ação cautelar de exibição de documento –
Sentença  –  Extinção  do  processo  por
ausência  de  requerimento  administrativo
junto à instituição promovida – Irresignação
da autora –  Admissibilidade e controvérsia
do recurso analisadas nos moldes da Lei nº
5.869/73 – Irretroatividade da Lei Processual
– Atos processuais praticados sob a égide
da  legislação  anterior  não  podem  sofrer
efeitos em virtude do advento da nova lei –
Teoria do isolamento dos atos processuais –
Falta  de  condição  da  ação  –  Não
comprovação de prévio pedido à instituição
financeira, o qual não teria sido atendido em
prazo  razoável  –  Necessidade  –  Ausência
de interesse de agir – Entendimento do STJ,
manifestado  em  Recurso  Especial
representativo  de  controvérsia,  o  qual  tem
aplicação  imediata  –  Manutenção  da
sentença – Desprovimento.

—   Art.  14  da  Lei  nº  13.105/2015  (novo
CPC): “a norma processual não retroagirá e
será aplicável imediatamente aos processos
em  curso,  respeitados  os  atos  processuais
praticados  e  as  situações  jurídicas
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consolidadas  sob  a  vigência  da  norma
revogada”.

—   A lei  processual  civil  tem  aplicação
imediata, ou seja, produz efeitos imediatos,
contudo,  nos  termos  da  teoria  do
isolamento, a lei nova somente deve atingir
os atos ainda não iniciados. Assim, os atos
processuais  praticados  sob  a  égide  da
legislação anterior não podem sofrer efeitos
em  virtude  do  advento  de  nova  lei,  sob
pena de gerar insegurança jurídica.

– “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.“
(STJ -  REsp 1349453/MS, Rel.  Ministro LUIS
FELIPE  SALOMÃO,  SEGUNDA  SEÇÃO,
julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015). 

– A  demandante,  ora  apelante,  em  sua
petição inicial, não se desincumbiu do seu
ônus  de  demonstrar  o  prévio  pedido  de
exibição à instituição financeira,  o qual não
teria  sido atendido em prazo razoável,   o
que, nos termos do entendimento  do STJ,
manifestado  em  Recurso  Especial
representativo  de  controvérsia,  caracteriza
a ausência de interesse de agir. 

V I S T O S,  relatados e discutidos estes
autos acima identificados:

A C O R D A M,  em Segunda  Câmara
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Cível  do  Tribunal  de  Justiça,  por  votação  uníssona, negar  provimento  ao
recurso, nos termos do voto do Relator e da súmula de julgamento de folha
retro.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se  de  apelação  cível  interposta  por
AURIJANE  ÂNGELO  DE  CARVALHO,  em  face  de  AYMORÉ  CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A, objetivando reformar a sentença
proferida pelo M.M. Juiz da  14ª Vara Cível da Comarca da Capital (fls. 27),
que,  nos autos  da  ação  cautelar  de  exibição  de  documento,  extinguiu  o
processo  por  ausência  de  requerimento  administrativo  junto  à  instituição
bancária promovida. 

Irresignada,  a  demandante  alega,  nas
razões  do  apelo  (fls.  30/40),  que  a  sentença  deve  ser  reformada,  ao
argumento de que o banco promovido deve ser compelido a apresentar  o
contrato assinado celebrado com a requerente, defendendo que tentou, por
todos os meios administrativos, a exibição do documento em tela. Sustenta
ainda que, julgando procedente a ação, são cabíveis honorários a favor do
advogado da autora.

Sem  contrarrazões,  porquanto  não  se
efetivou a relação processual (fl. 42).

A  douta  Procuradoria  de  Justiça,  em
parecer de fls. 49/52, absteve-se de opinar quanto ao mérito recursal, vez que
não vislumbrada situação ensejadora de intervenção necessária.

É o que importa relatar. 

V O T O.

Aprioristicamente, ressalto que os requisitos
de admissibilidade e a controvérsia do presente recurso serão analisados nos
moldes da Lei nº 5.869/73, haja vista que, conforme preceitua o art. 14 da Lei
nº  13.105/2015  (novo  CPC),  “a norma  processual  não  retroagirá  e  será
aplicável  imediatamente  aos  processos  em curso,  respeitados  os  atos
processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência
da norma revogada”.

Sabe-se  que  a  lei  processual  civil  tem
aplicação imediata, ou seja, produz efeitos imediatos, contudo, nos termos da
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teoria  do  isolamento,  a  lei  nova  somente  deve  atingir  os  atos  ainda  não
iniciados.  Assim,  os  atos  processuais  praticados  sob a  égide  a  legislação
anterior não podem sofrer efeitos em virtude do advento de nova lei, sob pena
de gerar insegurança jurídica. 

Porquanto,  se  a  sentença  apelada  (ato
processual) fora publicada quando vigente o anterior CPC, resta patente que
sob a mesma legislação deve ser revista, em atenção à segurança jurídica e à
teoria do isolamento dos atos processuais.   

Em consonância com o entendimento aci-
ma declinado, é a orientação do Enunciado Administrativo nº 2, do Superior
Tribunal de Justiça. Confira-se:

Enunciado Administrativo nº 2 - Aos recursos interpostos
com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões pu-
blicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os
requisitos  de  admissibilidade  na  forma  nele  prevista,
com as interpretações  dadas,  até  então,  pela jurispru-
dência do Superior Tribunal de Justiça. 

Feitas  estas  considerações,  adianto  que,
“in casu”, perlustrando os autos, verifico a ausência de interesse processual,
nos  termos  do  entendimento  do  STJ,  manifestado  em  Recurso  Especial
representativo  de  controvérsia,  o  que corretamente  ensejou  a  extinção da
ação cautelar exibitória de documento bancário.

A promovente, ora apelante, em sua petição
inicial,  não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a comprovação de
prévio pedido de exibição do documento bancário à instituição financeira,  o
qual não teria sido atendido em prazo razoável.

Trata-se  de  incumbência  cabível  à  parte
autora, que deve  demonstrar o interesse processual, condição da ação.

Eis  abaixo  o  entendimento  do  Superior
Tribunal  de  Justiça,  manifestado  em  Recurso  Especial  representativo  de
controvérsia,  processado  nos  termos  do  art.  543-C  do  CPC,  o  qual  tem
aplicação imediata:

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
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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,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,
SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em  10/12/2014,  DJe
02/02/2015). (grifei).

Percebe-se  que,  em face  da  ausência  de
interesse  processual,  ante  a  não  comprovação  da  resistência  do  banco
promovido  em  apresentar  extrajudicialmente  o  documento  perquirido  pela
demandante, há de se manter a sentença que extinguiu o feito.

Assim, sem julgamento de procedência da
ação,  não  há  que  se  falar  em  condenação  do  banco  réu  em  honorários
advocatícios a favor do advogado da autora.

Mediante  tais  considerações,  NEGA-SE
PROVIMENTO ao  recurso,  mantendo a  sentença  apelada  em todos  os  seus
termos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e o
Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura, juiz convocado em substituição a Exma.
Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.  

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, 31 de maio de 2016.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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