
Processo nº. 0001963-17.2010.815.2001

Acórdão
Apelação Cível – nº. 0001963-17.2010.815.2001

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: Itaú Unibanco S/A - Adv.: Wilson Sales Belchior

Apelado: José Paulino da Silva Filho - Adv.: Alexander Thyago G. N. de 
Castro

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO 
DE  DOCUMENTOS.  PRELIMINAR.  AUSÊNCIA  DE 
INTERESSE  PROCESSUAL.  REJEIÇÃO.  MÉRITO. 
RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE 
O APELADO E O BANCO APELANTE. DOCUMENTOS 
COMUNS  ÀS  PARTES.  OBRIGATORIEDADE  DA 
EXIBIÇÃO.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  844,  II,  DO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HIPOSSUFICIÊNCIA 
COMPROVADA.  DIREITO  À  INFORMAÇÃO. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 6º, III, DO CÓDIGO DE 
DEFESA  DO  CONSUMIDOR.  MANUTENÇÃO  DA 
SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO.
- Verificado o dever de exibir, nos termos do art. 
844,  II,  do  Código  de  Processo  Civil,  deve  ser 
mantida  a  sentença  de  primeiro  grau  e,  por 
conseguinte,  ser  negado  provimento  ao  recurso 
apelatório,  interposto  pela  instituição  financeira 
sucumbente. 
- Ao consumidor deve ser assegurado o direito à 
exibição de extratos bancários, para conhecimento 
pormenorizado de seus termos, haja vista tratar-
se de documento comum entre as partes. 
- Desprovimento do apelo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em 
rejeitar  a  preliminar.  No  mérito,  por  igual  votação, negar  provimento  ao 
apelo.

RELATÓRIO
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Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Unibanco – União 
de Bancos Brasileiros S.A, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível 
da Comarca da Capital (fls. 48/50), que julgou procedente o pedido encartado na 
Ação Cautelar de Exibição de Documentos, a fim de determinar que o banco réu 
promovesse a exibição, no prazo de 05 (cinco) dias, dos documentos pleiteados 
na inicial, tudo nos termos do art. 358 do CPC.

Na decisão singular, o demandado foi condenado, também, 
ao  pagamento  das  custas,  despesas  e  honorários  advocatícios  fixados,  com 
arrimo no art. 20, § 3º, “a”, “b”, “c” e § 4º do CPC, em R$ 1.000,00 (mil reais).

Nas  suas  razões  de  recurso  (fls.  66/74),  o  ora  apelante 
suscitou, preliminarmente, a extinção do processo, sem a resolução do mérito, 
ante a  carência  da ação por  falta  de interesse processual,  tendo em vista  a 
ausência de comprovação de prévia solicitação administrativa.

No mérito,  pugnou pela  reforma da sentença de  primeiro 
grau,  sob  a  alegação  de  que caberia  ao  apelado  o  ônus  de  provar  os  fatos 
constitutivos do seu direito, ou seja, a prova de que mantinha conta junto ao 
banco durante o período requerido. 

Sustentou,  por  fim,  a  impossibilidade  da  exibição  dos 
documentos solicitados, porquanto a instituição financeira não estaria obrigada a 
manter guardadas tais informações por tempo indeterminado.

O apelado apresentou contrarrazões (fls. 80/86), aduzindo, 
em preliminar, a falta de interesse recursal e, no mérito, requereu a manutenção 
da sentença objurgada.

Instada a se pronunciar,  a  Procuradoria de Justiça opinou 
pela rejeição da preliminar aviada, bem como pelo desprovimento do recurso 
apelatório (fls. 43/47).

É o relatório.

V O T O
PRELIMINAR: FALTA DE INTERESSE DE AGIR

O  apelante  assevera,  prefacialmente,  faltar  interesse 
processual ao apelado, por este não ter pedido administrativamente os extratos 
bancários que pretende ser exibidos, o que resultaria na extinção do processo, 
sem julgamento do mérito, por carência da ação.
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Todavia, importa esclarecer que a parte não está obrigada a 
pleitear, administrativamente, antes de ingressar com demanda judicial.

Aliás,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  já  perfilhou 
entendimento acerca da aludida desnecessidade, in verbis: 

PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  CAUTELAR  DE 
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.  INTERESSE DE 
AGIR.  PRÉVIO  REQUERIMENTO 
ADMINISTRATIVO.  DESNECESSIDADE. 
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 
1.  Nos  termos  do  art.  3º  do  Código  de 
Processo Civil, a prestação jurisdicional tem 
de ser útil, o que decorre da conjugação da 
necessidade  concreta  da  atividade 
jurisdicional  e  da  adequação  da  medida 
judicial pleiteada. 2. Em ação de exibição de 
documentos,  aquele  que  pretende 
questionar, em ação principal a ser ajuizada, 
as  relações  jurídicas  decorrentes  de 
documentos  em  poder  da  parte  adversa, 
detém interesse  de  agir. 3.  Não  se  coaduna 
com a relevância da questão social que envolve a 
matéria previdenciária, instituir óbice ao exercício 
do  direito  do  segurado  em  obter  acesso  ao 
procedimento  administrativo  que  culminou  na 
percepção  do  seu  benefício  previdenciário.  4. 
Recurso  especial  provido.  (STJ  —  Resp 
1103961/PR — Min. Maria Thereza de Assis Moura 
- T6 — Dj 04/04/2009) [destaque próprio]

Assim, verifica-se que a prévia solicitação administrativa não 
é  condição  para  o  ajuizamento  da  presente  ação.  Do  contrário,  estar-se-ia 
violando o princípio da inafastabilidade jurisdicional. Nesse contexto, cita-se o 
julgado a seguir:

APELAÇÃO  -  AÇÃO  DE  EXIBIÇÃO  DE 
DOCUMENTO  -  EXTRATOS  DE  CONTA 
POUPANÇA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 
INTERESSE  DE  AGIR  -  FALTA  DE 
POSTULAÇÃO  ADMINISTRATIVA  - 
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INSUBSISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO - NÃO 
ACOLHIMENTO -  SUSCITAÇÃO  DE 
ILEGITIMIDADE PASSIVA  E  ATIVA  -  REJEIÇÃO - 
PRESCRIÇÃO  -  DESACOLHIMENTO  -  MÉRITO  - 
DEVER DE EXIBIÇÃO -  CONTEÚDO PROBATÓRIO 
MÍNIMO DEMONSTRADO — DESPROVIMENTO. 
-  "O  fato  de  o  Banco  HSBC  BAMERINDUS  S/A, 
atualmente  denominado  HSBC BANK BRASIL  SA 
BANCO  MÚLTIPLO,  ter  adquirido  parte  dos 
passivos  e  ativos  do  Banco  Bamerindus, 
ostentando-se aos olhos do público como sucessor 
deste,  aliado  à  ausência  de  prova  de  que  os 
valores  referentes  à  caderneta  de  poupança  em 
questão não jazem parte do passivo que assumiu, 
impede o reconhecimento da ilegitimidade passiva 
do  apelante.  (...)  Rejeitada  a  preliminar, 
provimento  em parte  do  apelo”.  (Apelação  Cível 
70018908251.  Segunda  Câmara  Especial  Cível. 
TJRS.  Julgado  em  08.05.2007).  (TJPB  -  AC  n° 
20020070244575001 - 3ª Câmara Cível - Relator 
DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES - j. 
Em 16.03.2010) [destaque próprio]

Logo, pelas razões expostas acima, rejeito a preliminar de 
falta de interesse de agir.

MÉRITO

O  ponto  nodal  deste  recurso  gira  em  torno  da 
responsabilidade  da  instituição  bancária  em apresentar  os  extratos  bancários 
requeridos  na  exordial,  relativos  à  conta  poupança  do  período  compreendido 
entre março e maio de 1990 e fevereiro de 1991.

Em  primeiro  plano,  o  pedido  de  exibição  deduzido  pelo 
autor/apelado funda-se na necessidade de dispor do inteiro teor dos extratos 
postulados junto ao banco apelante.

Portanto, extreme de dúvidas, os documentos cuja exibição 
se requer referem-se à relação negocial envolvendo ambas as partes, bem assim 
denominados de comuns, conforme se extrai da doutrina de Humberto Theodoro 
Júnior: 
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[…]  documento  comum não  é,  assim,  apenas  o 
que pertence indistintamente a ambas as partes, 
mas  também  o  que  se  refere  a  uma  situação 
jurídica que envolva ambas as partes, ou uma das 
partes e terceiro. É o caso, por exemplo, do recibo 
em  poder  do  que  pagou,  mas  que  interessa 
também ao que recebeu; o da via do contrato em 
poder de um contraente quando o outro perdeu a 
sua;  ou  das  correspondências  em  poder  do 
destinatário  nos  contratos  ajustados  por  via 
epistolar  (In.  Curso  de  Direito  Processual  Civil, 
Forense, 14ª Ed., 1995, Vol. II, p. 475). 

Com efeito, tratando-se de documentos comuns às partes, 
não poderia haver recusa em sua exibição, haja vista a regra esculpida no art. 
844, II, do Código de Processo Civil, verbis: 

Art.  844  -  Tem  lugar,  como  procedimento 
preparatório, a exibição judicial: 
I - Omissis; 
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; [negritei]

Nesse  palmilhar  de  ideias,  orienta-se  a  jurisprudência  do 
Superior Tribunal de Justiça: 

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO - MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO 
DE  DOCUMENTOS  -   PREQUESTIONAMENTO  - 
AUSÊNCIA  -  DEVER  DE  EXIBIÇÃO  DE 
DOCUMENTOS  CONFIGURADO  -  DECISÃO 
AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. 
I - (...). 
II  -  Conforme  assente  jurisprudência  desta 
Corte, tratando-se de documento comum às 
partes,  não se admite a recusa de exibi-lo, 
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notadamente quando a instituição recorrente tem 
a obrigação de mantê-lo enquanto não prescrita 
eventual ação sobre ele. 
III- (...).
IV - (...). 
V  -  Agravo  Regimental  improvido  (AgRg  no  Ag 
1325670/SP,  Rel.  Ministro  SIDNEI  BENETI, 
TERCEIRA  TURMA,  julgado  em 28/09/2010,  DJe 
13/10/2010)  [negritei] 

Constata-se, pois, que o fundamental, na hipótese vertente, 
é que o recorrido traga aos autos documentos que confirmem a relação jurídica 
com o banco perante o qual será lançada a sua pretensão. 

Em  sendo  assim,  verifica-se  que,  de  fato,  o  recorrido 
comprovou a existência de relação jurídica com o recorrente, à vista da juntada 
do documento de fl. 09, sendo, inclusive, admitida tal relação desde o período 
consignado na peça inaugural, em face da não contestação pelo ente bancário no 
momento processual adequado e da consequente preclusão consumativa (art. 
303 do CPC).

De outra banda, inegável se apresenta a índole consumerista 
do  vínculo  jurídico  existente  entre  as  partes,  máxime  quando  se  observa  o 
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado sob o verbete de nº 
297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 

Tal  orientação  torna  despiciendas  maiores  discussões  a 
respeito  da  comprovação  da  hipossuficiência  do  apelado,  porquanto  resta 
presumida pela aplicação ao caso das normas previstas no Código de Defesa do 
Consumidor. 

Assim,  de  acordo  com referido  diploma legal,  o  acesso  à 
informação é um direito básico,  garantido aos consumidores. Infere-se que o 
apelante, nessa sistemática, possui o dever legal de exibir os extratos da conta 
poupança,  conforme o requerido, uma vez que consta do elenco dos direitos 
básicos do consumidor a prestação de informações adequadas e claras acerca da 
prestação de serviços. Nesse sentido, é a prescrição do art. 6º, inciso III: 

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 
(...) 
III  -  a  informação  adequada  e  clara  sobre  os 
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diferentes produtos e serviços, com especificação 
correta  de  quantidade,  características, 
composição, qualidade e preço, bem como sobre 
os riscos que apresentem. 

Nessa  direção,  destacam-se  os  precedentes  do  Superior 
Tribunal de Justiça: 

CAUTELAR.  EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS. 
DOCUMENTOS  DO  CORRENTISTA  E  EXTRATOS 
BANCÁRIOS.  COBRANÇA  DE  TARIFA. 
DESCABIMENTO.  RELAÇÃO  DE  CONSUMO. 
DIREITO À INFORMAÇÃO. RECURSO ESPECIAL 
PROVIDO. 
1.  A  exibição  judicial  de  documentos,  em  ação 
cautelar,  não  se  confunde  com  a  expedição  de 
extratos  bancários  pela  instituição  financeira, 
sendo descabida a cobrança de qualquer tarifa. 
2.  O acesso  do  consumidor  às  informações 
relativas aos negócios jurídicos entabulados 
com  o  fornecedor  encontra  respaldo  no 
Código  Consumerista,  conforme  inteligência 
dos artigos 6º, inciso III, 20, 31, 35 e 54, § 
5º.
3.  Recurso  especial  provido.  (REsp 356.198/MG, 
Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,  QUARTA 
TURMA,  julgado  em  10/02/2009,  DJe 
26/02/2009). [negritei]

Também, 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
CONHECIDOS  COMO  AGRAVO  REGIMENTAL. 
RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 
DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR EXISTÊNCIA. 
DEVER DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. 
1.  Na linha do entendimento  firmado nesta 
Corte, tem interesse de agir o correntista que 
maneja cautelar de exibição de documentos 
com  vistas  ao  ajuizamento  de  ação  de 
cobrança. 
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2. É dever da instituição bancária a exibição 
de documentos que guardam relação com os 
negócios firmados com seus clientes quando 
instado a fazê-lo. 
3.  Agravo  regimental  desprovido  (EDcl  no  Ag 
829.662/GO,  Rel.  Ministro  FERNANDO 
GONÇALVES,  QUARTA  TURMA,  julgado  em 
18/09/2007, DJ 01/10/2007, p. 283). [negritei]

Considerando que a documentação requestada, repise-se, é 
de  natureza comum às  partes,  o  banco apelante  poderia  acessá-la  mediante 
consulta aos seus bancos de dados, informatizados ou não. 

Some-se a isso o fato de que o recorrente não fez qualquer 
prova acerca do eventual perecimento dos extratos em disceptação, de modo a 
inviabilizar o cumprimento de sua obrigação legal. Tão somente, baseou suas 
alegações em conjecturas, sem o mínimo valor probante.

Com  estas  razões,  REJEITO  a  preliminar  suscitada  e,  no 
mérito, NEGO PROVIMENTO à apelação, mantendo-se integralmente a sentença 
vergastada.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador 
Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do julgamento os 
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos  Cavalcanti  de 
Albuquerque – Relator, José Ricardo Porto e Leandro dos Santos.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Amadeus 
Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 02 de 
dezembro de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 


