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AGRAVO  INTERNO.  EXERCÍCIO  DO  JUÍZO  DE  RETRATAÇÃO 
EXERCIDO. POSSIBILIDADE. REJULGAMENTO DO RECURSO.

- Nos termos do art. 557, §1º, do Código de Processo Civil, é perfeitamente 
possível o exercício do juízo de retratação pelo relator, quando da interposição 
de agravo interno em face de decisão monocrática.

APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE 
PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA EM INVESTIMENTO TELEFÔNICO. 
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS CAPAZES DE COMPROVAR A 
PRÓPRIA EXISTÊNCIA DO PACTO ALEGADO.  DESRESPEITO AO 
ART. 283 DO CPC. NÃO EVIDENCIADA A RECUSA DA PROMOVIDA 
EM  EXIBIR  OS  ELEMENTOS  PLEITEADOS.  CARÊNCIA  DE 
INTERESSE  DE  AGIR.  EXTINÇÃO,  SEM  JULGAMENTO  DE 
MÉRITO.  APLICAÇÃO DO ART.  267,  IV E VI,  DA LEI  ADJETIVA 
CIVIL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À SÚPLICA.

- É imprescindível, para a exibição dos documentos, a comprovação ao menos 
de indícios da existência da relação jurídica alegada, capaz de demonstrar o 
pacto objeto da lide. 

−“A ação  de  exibição  de  documento  serve  para  a  apresentação  de  coisa  
móvel,  documento próprio,  documento comum ou escrituração comercial,  e  
não para se prestar informações sob e te ceiros. - A legitimação significa o r  
conheci en autor e do réu, por parte da ordem jurídica, como sendo as pessoas  
facultadas, respectivamente, a pedir e contestar a providência que constitui o  
objeto da demanda. - Inexistindo contrato de participação financeira junto às  
empresas de telefonia, bem como a comprovação de aquisição de ações junto a  
acionistas, impossível reconhecer a legitimidade ativa do promovente.”
(TJPB - Acórdão do processo nº 20020120694373001 - Órgão (4 CAMARA CIVEL) - Relator 
DES. FREDERICO MARTINHO DA NÓBREGA COUTINHO - j. Em 08/04/2013). 



- Carece de interesse de agir o autor que, nos autos da Ação de Exibição de 
Documentos,  não  comprova  a  recusa  da  promovida  em  apresentar  a 
documentação pretendida. Precedentes. 

VISTOS.

Trata-se de  Agravo Interno interposto pela  Telemar Norte Leste S/A e da 
Telecomunicações Brasileiras S/A em face da decisão monocrática de fls. 273/275v., que aplicou a 
teoria da asserção para reconhecer a legitimidade ativa para a exibição de documento comum às 
partes e anulou a sentença para que a lide continue seu trâmite regular em 1º grau.

Em suas razões (fls. 277/287), defende a ilegitimidade ativa e carência de ação, 
por não haver indícios mínimos capazes de comprovar a própria existência do pacto. 

É o relatório.

DECIDO.

Nos termos do §1º do art. 557 do Código de Processo Civil, exerço o juízo de 
retratação em relação à decisão questionada em dese de agravo interno, razão pela qual passo a 
reanálise do recurso apelatório. 

Consoante  relatado,  verifica-se  que  o  autor  intentou  uma  exibição  de 
documentos em face da Telemar Norte Leste S/A e da Telebrás Telecomunicações Brasileiras S/A, 
postulando a apresentação de documentação, sob o argumento de que adquiriu a titularidade de 
ações firmadas com a TELPA S/A, antecessora da primeira promovida. 

Após regular trâmite, a Magistrada a quo preferiu sentença julgando extinto o 
processo, sem resolução do mérito pela carência do direito de ação, conforme dispõe o art. 267, VI, 
do Código de Processo Civil, verificando ser o  promovente parte ilegítima para propor a lide. 

Irresignado com tal posicionamento, o demandante interpôs o presente apelo, 
asseverando,  em  síntese,  ser  legitimado  para  a  ação,  porquanto  no  instrumento  procuratório 
acostado aos autos, o outorgante, em face da venda de ações ao outorgado, transfere à titularidade 
destas a este, conferindo-lhe o direito de propriedade.  

Pois bem. 

Ocorre que, o ora apelado não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de 
identificar a existência do mencionado contrato objeto da ação, de forma a dar suporte mínimo à 
narração dos fatos que embasaram os pedidos deduzidos, dever que lhe competia, a teor do disposto 
no art. 283, do Código de Processo Civil.  

Por óbvio, é insuficiente a mera alegação da existência do pacto mencionado, 
sendo essencial que a parte autora, ao menos, demonstre indícios de que realmente este existiu, sob 
pena de estabelecer ao apelante obrigação impossível. 

Com a análise detida dos autos, nota-se que a única evidência encontrada é o 
número telefônico, que ao meu sentir, contrariamente ao esposado pelo magistrado de base, não tem 
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o condão de demonstrar a argumentação do promovente de que teria ações na empresa demandada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que é 
imprescindível, para a exibição dos documentos, a comprovação ao menos de indícios da existência 
da relação jurídica alegada, capaz de corroborar a própria contratação objeto da lide. 

Nesse contexto, colaciono arestos daquela Corte Superior: 

AGRAVO  REGIMENTAL. EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS  QUE 
COMPROVEM  A  EXISTÊNCIA  DAS  CONTAS-POUPANÇA. 
AUSÊNCIA DE  INDÍCIOS  QUE  PERMITISSEM  A INVERSÃO  DO 
ÔNUS DA PROVA.  OMISSÃO INEXISTENTE.  FUNDAMENTOS  DA 
DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. AGRAVO REGIMENTAL 
IMPROVIDO.  I  -  O  Tribunal  de  origem  apreciou  todas  as  questões  
relevantes ao deslinde da controvérsia nos limites do que lhe foi submetido.  
Portanto, não há que se falar em violação do artigo 535 do CPC ou negativa  
de  prestação  jurisdicional.  II  -  Inviável  o  recurso  que  deixa  de  impugnar  
fundamento suficiente, por si, para manter a conclusão do julgado, atraindo a  
aplicação,  por  analogia,  da  Súmula  nº  283 do Supremo Tribunal  Federal.  
Agravo Regimental improvido. 

AGRAVO  REGIMENTAL  NOS  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO 
RECURSO  ESPECIAL. EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS.  EXTRATOS 
BANCÁRIOS. CONTA POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE  
TITULARIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.  
IMPOSSIBILIDADE. 1. É inviável rever a assertiva do acórdão recorrido de  
que a parte autora não demonstrou ser titular da conta de poupança, em  
face do óbice imposto pela Súmula nº 7/STJ. 2. A pretendida inversão do  
ônus da prova exige do autor a demonstração da plausibilidade da relação  
jurídica alegada, pelo menos, com indícios mínimos capazes de comprovar a  
própria existência da contratação da conta poupança. Isso porque cabe ao  
autor provar o fato constitutivo de seu direito.  Agravo regimental a que se  
nega provimento.

As  decisões  deste  Egrégio  Tribunal  seguem  o  mesmo  posicionamento, 
conforme se observa abaixo:

APELAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AÇÕES  
TELEFÔNICAS.  AUSÊNCIA  DE  CONTRATO  DE  PARTICIPAÇÃO  
FINANCEIRA  COM  EMPRESAS  DE  TELEFONIA.  INEXISTÊNCIA  DE  
COMPROVAÇÃO  DE  AQUISIÇÃO  JUNTO  AS  ACIONISTAS.  FEITO  
EXTINTO  SEM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO  EM  PRIMEIRO  GRAU.  
IRRESIGNAÇÃO.  RELAÇÃO  JURÍDICA  ENTRE  DEMANDANTE  E  
DEMANDADO  NÃO  CONFIGURADA.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.  
DESPROVIMENTO.  -  A  ação  de  exibição  de  documento  serve  para  a  
apresentação  de  coisa  móvel,  documento  próprio,  documento  comum  ou  
escrituração comercial, e não para se prestar informações sobre terceiros. - A  
legitimação significa o reconhecimento do autor e do réu, por parte da ordem  
jurídica,  como  sendo  as  pessoas  facultadas,  respectivamente,  a  pedir  e  
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contestar  a  providência  que  constitui  o  objeto  da  demanda.  -  Inexistindo 
contrato  de  participação  financeira  junto  às  empresas  de  telefonia,  bem  
como a comprovação de aquisição de ações junto a acionistas, impossível  
reconhecer a legitimidade ativa do promovente.1 (Grifei)

Os  diversos  tribunais  de  nosso  país  acompanham  o  mesmo  entendimento, 
vejamos: 

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO  DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.  Processo  
declarado extinto,  sem resolução do mérito, com base no 267, VI, do CPC  
insurgência  descabimento.  Petição  inicial  não  instruída  com  nenhuma  
informação ou documentação de comprovação da relação jurídica mantida  
entre  as  partes.  Requisitos  dos  artigos  282  e  283  do  CPC desatendidos.  
Desatendimento também pelo autor da determinação de emenda e adequação  
da  petição  inicialsentença  confirmada  recurso  conhecido  e  negado  
provimento. 

APELAÇÃO  CÍVEL.  MEDIDA  CAUTELAR  DE  EXIBIÇÃO  DE 
DOCUMENTOS.  Ausência  de  documento  essencial  a  demonstrar  qualquer  
indício de relação contratual firmada entre as partes. Descumprimenartto do  
disposto nos artigos   283   e  356, ambos do código   de processo civil  . Processo 
extinto sem resolução do mérito sentença mantida recurso não provido 2

Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO APELO, monocraticamente, 
nos termos do art. 557, caput, do Código de Processo Civil, para manter a sentença em todos 
os seus termos.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se.

João Pessoa, 01 de setembro de 2014.

Des. José Ricardo Porto
         RELATOR

J11

1 TJPB - Acórdão do processo nº 20020120694373001 - Órgão (4 CAMARA CIVEL) - Relator DES.  
FREDERICO MARTINHO DA NÓBREGA COUTINHO - j. Em 08/04/2013.
2(TJPR;  ApCiv  0692315-3;  Londrina;  Décima  Sexta  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Renato  Naves  Barcellos;  DJPR  
18/01/2011; Pág. 68)  
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