
 

 
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

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

DECISÃO TERMINATIVA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0059765-31.2014.815.2001 – 15ª Vara Cível da Capital
Relator : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Apelante : Banco Citibank S/A
Advogadas : José Edgard da Cunha Bueno e Filho
Apelado       : Erivaldo Silva de Lima
Advogado    : Luciana Ribeiro Fernandes

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)  —
ESGOTAMENTO  DA  VIA  ADMINISTRATIVA  — NÃO
COMPROVAÇÃO — APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS COM
A CONTESTAÇÃO - PRETENSÃO RESISTIDA – INOCORRÊNCIA
–  SENTENÇA  QUE  NÃO  CONDENOU  AS  PARTES  NOS
HONORÁRIOS  SUCUMBENCIAIS  –  DECISÃO  MANTIDA  –
DESPROVIMENTO DO APELO. 

—  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 circunstância enseja a extinção do
processo sem julgamento do mérito.

— Em caso tal, as decisões do STJ, embora apontem para o princípio da
causalidade,  apenas  indicam  que  o  vencido  não  está  obrigado  ao
pagamento  das  custas  nem  dos  honorários,  vez  que  não  deu  causa  a
contenda, não podendo a promovida ser condenada em tais encargos. Isso
não confere ao Estado-juiz o poder de condenar o vencedor ao pagamento
de nenhuma verba.

Vistos, etc



Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pelo  Banco  Citibank  S/A contra
sentença de fls. 78/80 proferida nos autos da Ação Cautelar de Exibição de Documentos movida
pelo apelante por Celso Lachi.

Na decisão, o Juízo a quo julgou “procedente o pedido, para determinar o
promovido que exiba em juízo cópia do contrato indicado na exordial e os demonstrativos,  no
prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação desta sentença”. Condenou ainda o banco promovido
ao  pagamento  das  custas  processuais  e  honorário  advocatícios  no  montante  de  R$  500,00
(quinhentos reais), com supedâneo no art.85, § 8º do CPC. (fls.78/80)

Inconformado,  o  apelante  interpôs  recurso  apelatório  de  fls.  83/98,
suscitando  inicialmente  as  preliminar  de  ilegitimidade  passiva,  denunciação  a  lide  e  falta  de
interesse de agir. No mérito, afirma não estarem presentes os requisitos para interposição de medida
cautelar , bem como da impossibilidade de aplicação de multa. Por fim, pugnou dos honorários
advocatícios arbitrados, por entender que estes não são devidos, uma vez que os documentos foram
exibidos espontaneamente. 

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões às fls.103/108.

A d. Procuradoria de Justiça, às fls. 130/132, ofertou parecer, opinando pela
rejeição das preliminares e desprovimento do apelo.

É o relatório. 

É o relatório.

VOTO. 

Da Preliminar  de Ilegitimidade Passiva.

O  recorrente  afirma  que  é  parte  ilegítima  na  presente  lide,  vez  que  a
responsabilidade para responder pelos serviços prestados deve recair sobre o  Banco Credicard S/A,
tendo em vista ser este o responsável pelo contrato objeto desta demanda.

Não há dúvida quanto a legitimidade da recorrente, pois de uma simples
análise do documento de fl.18, verifica-se ser este o emissor do contrato.

Desta  feita,  rejeito  a  preliminar  de  ilegitimidade  passiva,  e  reputo
prejudicado pleito de denunciação da lide.

Da Preliminar de falta de Interesse de Agir

Com relação à preliminar arguida pelo Banco, no sentido da ausência de
interesse de agir, cumpre registrar que, analisando detidamente os autos, sobretudo, a peça inicial,
verifica-se  que  a  autora  discorre  sobre  haver  formulado  requerimento  extrajudicial  ao  banco
promovido de cópia do contrato entre eles firmados, todavia não obtendo resposta, fora compelido a
requerer o documento em Juízo. 



Neste particular, ressalte-se o entendimento do STJ: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE CARTÃO DE
CRÉDITO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO.
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO ATENDIDO.  PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, em julgamento submetido ao rito
dos  recursos  repetitivos,  sedimentou  o  seguinte  entendimento:  "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 n.
1349453/MS, Relator  o  Ministro Luis  Felipe Salomão,  julgado em 10/12/2014,  DJe de
2/2/2015). 2. Nesse contexto, tendo as instâncias ordinárias concluído pela existência do
prévio requerimento administrativo, não há como desconstituir tal premissa sem esbarrar no
óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental  improvido. (AgRg no REsp 1562852/RS,
Rel.  Ministro  MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
17/12/2015, DJe 03/02/2016) 

Com efeito, apesar da promovente não haver anexado aos autos o protocolo
de solicitação, junto com a inicial, assim como sentiu o magistrado de piso, entendo que a negativa
do pedido administrativo restou caracterizado de maneira patente, vez que o banco demandado,
mesmo sendo obrigado desde a procedência do pedido não apresentou o documento em Juízo. 

Assim, entendo que restou suficientemente demonstrado a recalcitrância do
recorrente  em  fornecer  o  contrato,  considerando  que  nada  trouxe  aos  autos  para  contrapor  a
alegação da autora, inclusive de que solicitou administrativamente o contrato, pelo contrário, nem
mesmo em sede de recurso apelatório, trouxe aos autos o citado documento. Sobre o tema, aliás,
não é demais transcrever julgado do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul: 

“A relação contratual entre usuário e empresa de telefonia contratada para prestar serviços
de fornecimento de internet/banda larga é regulada pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990  (Código  de  Defesa  do  Consumidor).  Havendo  a  hipossuficiência  técnica  do
consumidor e a verossimilhança de suas alegações, deve o juiz inverter o ônus da prova,
com base no art.  6º,  inciso  VIII,  da referida  lei,  para  que  a  empresa  demonstre  a  não
veracidade  das  alegações  do  autor,  uma  vez  que  possui  mais  condições  técnicas  –
protocolos  de  atendimento,  gravação  das  ligações,  pedidos  realizados  pelo  cliente  por
telefone,  resolução  dos  problemas  indicados,  entre  outros”.  (TJ-MS  -  APL:
00350428820098120001 MS 0035042-88.2009.8.12.0001, Relator: Des. Paulo Alberto de
Oliveira,  Data  de  Julgamento:  15/03/2016,  2ª  Câmara  Cível,  Data  de  Publicação:
17/03/2016) 

Ademais,  registre-se  que,  no  caso  de  ação  cautelar  de  exibição  de
documentos,  esta  relatoria  vinha entendendo que não havia o 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,  portanto,
prescindia do exaurimento da via administrativa.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão datada de 02/02/2015
no  Recurso  Especial  nº  1.349.453/MS,  Relator  Ministro  Luis  Felipe  Salomão,  julgado  sob  a
sistemática  de  Recursos  Repetitivos  (art.  543-C  do  Código  de  Processo  Civil  de
1973/correspondente art. 1.036 do NCPC), firmou o entendimento de que nas ações cautelares de
exibição  de  documentos,  para  se  configurar  a  presença  do  interesse  de  agir,  é  necessária  a
demonstração 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.



Confira-se: 

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". (Recurso Especial
nº 1.349.453/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 10/12/2014, DJe de 02/02/2015). 

Acontece que, tendo a presente demanda sido ajuizada em data anterior
à referida decisão (15/09/2014), o requerimento administrativo era prescindível, conforme dito
alhures.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de ausência de interesse processual/de
agir. 

Mérito

No tocante ao mérito, com relação à exibição de cópia do contrato, entendo
que  a  instituição  financeira  é  a  única  capaz  de  apresentá-lo,  considerando-se,  sobretudo,  a
hipossuficiência da parte promovente no tocante à relação contratual bancária que faz parte. 

Assim, de acordo com o princípio da transparência,  a  apelada faz jus à
obtenção de informações sobre os documentos requeridos, munindo-se de substrato probatório, para
poder ingressar com o que entender de direito em face do banco/apelante. 

Sobre a ação de exibição de documentos, eis algumas decisões: 

(...).  A ação de exibição não visa,  precipuamente,  obter a  coisa ou o documento,  mas
apenas descobrir o seu conteúdo. O pedido de exibição de documento pode ser aforado em
caráter cautelar ou não cautelar, com isso ensejando ao interessado instruir futura ação, ou
mesmo  avaliar  seu  Direito  Material,  evitando  lide  temerária  ou  pedido  excessivo.
Inteligência  do  art.  844,  II  do  CPC.  Precedentes  jurisprudenciais.  (JTARS  80/260).
DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL  -  PROCESSUAL  CIVIL  -  EXIBIÇÃO  DE
DOCUMENTO COMUM ÀS PARTES - LEGALIDADE - ART. 358, III, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL - I - A ação cautelar de exibição só é admitida como preparatória
de ação principal. O que caracteriza a exibição como medida cautelar é servir ela para
evitar o risco de uma ação mal proposta ou deficientemente instruída. II - Sendo comum
às partes os documentos que se pretende sejam exibidos e estando elas em poder de uma
delas,  é  incabível  a  recusa  à  exibição.  III  -  Apelação  e  remessa  oficial  improvidas.
Conhecer. Negar provimento ao recurso voluntário e ao oficial. Unânime. (TJDF, AC n.
19980110124596, 3ª CCív., Rel. Des. Nívio Gonçalves, DJU 05.04.2000, p. 27) 

O  STJ,  aliás,  já  decidiu  que  a  instituição  financeira  deve  exibir  os
documentos requeridos, não podendo criar ressalvas, verbis: 

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL  -  AÇÃO
REVISIONAL  DE  CONTRATO  BANCÁRIO  -  EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS  -



DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE APRESENTAR DOCUMENTO COMUM
ÀS PARTES – OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI - DEVER DE INFORMAÇÃO -
PRINCÍPIO  DA  BOA-FÉ  OBJETIVA  -  CONDICIONAMENTO  OU  RECUSA  -
IMPOSSIBILIDADE  -  AUSÊNCIA  DE  INTERESSE  DE  AGIR  -  INOVAÇÃO
RECURSAL  -  ANÁLISE  NESTA  FASE  PROCESSUAL  -  IMPOSSIBILIDADE  -
AGRAVO  IMPROVIDO.”  (STJ  -  AgRg  no  AREsp  82733  SP –  Relator(a):  Ministro
MASSAMI  UYEDA  –  Julgamento:  28/02/2012  -  Órgão  Julgador:  T3  -  TERCEIRA
TURMA – Publicação: DJe 08/03/2012) 

Ademais, no caso, prevalece o princípio da inversão do ônus da prova, pois
é direito básico do consumidor a facilitação da defesa dos seus direitos, como preceitua o art.6º,
VIII, da Lei 8.078/90. 

Quanto  aos  honorários,  tendo  em vista  que,  até  o  presente  momento,  o
banco recorrente não apresentou os documentos pleiteados pela autora,  não há que se falar em
ofensa ao princípio da causalidade em razão da condenação ao pagamento de custas e honorários
advocatícios. 

A propósito, assim decidiu o STJ: 

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PRINCÍPIO  DA  CAUSALIDADE.  VALOR  ARBITRADO  NA  SENTENÇA.
MANUTENÇÃO.  RAZOABILIDADE.  AGRAVO  DESPROVIDO.  1.  A  cautelar  de
exibição de documentos, por possuir natureza de ação, e não de mero incidente processual,
legitima a condenação da parte vencida ao pagamento da verba honorária, tendo em vista a
aplicação do princípio da causalidade. 2. Não se altera o valor dos honorários advocatícios
arbitrado na sentença com base no art. 20, § 4º, do CPC e mantido em sede de recurso
especial quando condizente com o trabalho realizado pelos patronos da parte vencedora na
condução do feito e na elaboração de peças processuais nas instâncias ordinária e superior.
3.  Agravo  regimental  desprovido.  (STJ  -  AgRg  nos  EDcl  no  REsp:  1301372  RS
2012/0009031-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento:
10/09/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2013) 

Por  fim,  entendo  que  o  valor  fixado  em  primeira  instância  a  título  de
honorários,  R$  500,00  (quinhentos  reais),  bem atende  aos  ditames  do  art.  85,  §  2º,  do  CPC,
devendo, pois, ser mantido. 

Em face  de  todo o exposto,  com supedâneo no art.932,  IV,  “b”  NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO APELATÓRIO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 16 de abril de 2018.

                                              Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
                                                                    Relator

  




	
	

