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DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSUAL  CIVIL  –  AÇÃO  CAUTELAR  DE 
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS –  CONTRATO DE 
FINANCIAMENTO –   PRELIMINAR DE INÉPCIA 
DA  INCIAL –  QUESTÃO  JÁ  DIRIMIDA  EM 
PRIMEIRO GRAU –  REJEIÇÃO –  MÉRITO    – 
CONTRATO  DE  OPERAÇÕES  DE  CRÉDITO  – 
DEVER  DA  RECORRENTE  EM  APRESENTAR 
DOCUMENTO  COMUM  ÀS  PARTES  – 
PRECEDENTES  DO  STJ   -  INTELIGÊNCIA DO 
ART.  ART.  557,  CAPUT,  DO  CÓDIGO  DE 
PROCESSO  CIVIL   - NEGATIVA  DE 
SEGUIMENTO.

- Preliminar: Quando a questão já fora dirimida na 
sentença singular, não pairando dúvidas acerca do 
real  objetivo  do  autor,  qual  seja,  a  exibição  do 
contrato  de  financiamento,  firmando  com  o 
promovido, a rejeição de preliminar de inépcia da 
incial, é medida que se impõe.

-  Mérito: A  medida  cautelar  de  exibição  de 
documentos  é  perfeitamente  possível,  mormente 
ao  cliente,  para  haver  cópias  de  documentos 
relativas às operações pactuadas. 

VISTOS, ect.,

Trata-se de Ação Cautelar Exibitória de Documentos  ajuizada 
por  ARCANJO  GENIVAL  DA  SILVA   em  face  de  AYMORÉ  CRÉDITO 
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, sob a alegação de que vem 
solicitando,  inclusive  administrativamente,  não  logrando  êxito, 
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documentação  referente  ao  Contrato  de  Financiamento  de  veículo 
automotor.

Regularmente citado, o banco demandado agitou preliminar 
de  inépcia  da  inicial,  em  razão  da  inexistência  de  prévio  requerimento 
administrativo e falta de interesse de agir, diante de não está demonstrado 
a recusa da instituição. No mérito, alegou a ausência de requisitos para a 
concessão do pedido, pugando pela extinção do feito ou improcedência da 
demanda, (fls.13/20).

Sobreveio  sentença  de  procedência   determinando  a 
exibição do documento indicado na exordial,  no prazo de 10 (dez) dias, 
além  de  condenação  do  banco  requerido  ao  pagamento  dos  ônus  de 
sucumbência, (fls.82/85).

Inconformado,  o  promovido  interpôs  apelação  (fls.  88/99), 
suscitando preliminar de inépcia da inicial, diante do pedido ser genérico, e 
no mérito discorreu acerca da necessidade de especificação da pretensão 
do autor, desnecessidade da ação proposta, necessidade de pagamento de 
tarifa para o fornecimento dos documentos pleiteados e não caracterização 
da  confissão  ficta, bem  como  a  ação  proposta  ser  inoportuna,  face  a 
possibilidade de obter o documento sem o ocupar a máquina judiciária. Ao 
final, pugna pelo provimento do apelo.

Contrarrazões pela parte autora, rebate os fatos alegados e 
requer o desprovimento do apelo (fls. 111/117).

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  Geral  de 
Justiça  opinou  pela  rejeição  da  preliminar  e,  no  mérito,  pugnou  pelo 
desprovimento do apelo, (fls. 133/134).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

DA  PRELIMINAR  DE INÉPCIA DA INICIAL

O apelante alega em sede de preliminar a inépcia da incial, diante 
do pedido do promovente  ser  genérico,  ora,  essa questão já  fora dirimida na 
sentença, não pairando dúvidas acerca do real  objetivo do autor,  qual  seja,  a 
exibição do contrato de financiamento, firmando com o promovido, ora apelante.

Nesse  diapasão,  com  a  propositura  desta  demanda 
preparatória o Autor  exerceu seu direito de ação assegurado pelo artigo 
844, inciso II do Código de Processo Civil, restando. portanto, configurado o 
seu interesse de agir, com explicitos argumetos.

Sem razão o demandado, rejeição que se impõe.

MÉRITO
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Verifica-se da decisão recorrida que a sentença de 1º grau 
acolheu o pleito do autor para a apresentação dos documentos pretendidos 
na exordial, tanto em virtude do dever de informação ao consumidor (art. 6º 
III, do CDC), vez que se trata de documento comum que se encontra em 
poder da recorrente, tendo lugar a exibição judicial.

É  cediço  que o Superior  Tribunal  de Justiça  entende ser 
desnecessária a prévia demonstração de recusa da instituição financeira 
em  entregar  os  documentos  pleiteados  para  que,  somente  então,  seja 
ajuizada a ação cautelar de exibição de documentos. 

Com efeitio,  a ação de exibição de documentos pode ser 
ajuizada,  independentemente  de  pedido  administrativo,  no  âmbito  da 
instituição financeira, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL.  CAUTELAR.  EXIBIÇÃO  DE 
DOCUMENTOS.  DESNECESSIDADE.  RECUSA 
ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE 
PRESCRIÇÃO.  INOVAÇÃO  RECURSAL.  1.  O 
ingresso  de  ação  cautelar  para  exibição  de 
documento não está condicionado à recusa na via 
administrativa.  Precedentes.  2.  A  alegação  de 
prescrição somente foi feita pelo recorrente no agravo 
regimental,  revelando-se  em  inadmissível  inovação 
recursal. 3. Recurso a que se nega provimento. Grifo 
nosso (AgRg no AREsp 16.363/GO, Rel. Min. Luiz 
Felipe  Salomão,  QUARTA  TURMA,  julgado  em 
15/09/2011, DJe 20/09/2011)

Sem razão o recorrente. 

De  fato, a  medida  cautelar  de  exibição  de  documentos  é 
perfeitamente  possível,  mormente  ao  cliente,  para  haver  cópias  de 
documentos relativas às operações pactuadas. 

Nesse  norte,  a  juntada  de  documentos  que  contenham 
informações acerca da relação havida entre as partes, ressaltando-se o fato 
de  que  a  demandada  se  sujeita  a  aplicação  das  regras  atinentes  à  lei 
consumerista1, é dever do promovido.

Logo, verifica-se da decisão recorrida que a sentença de 1º 
grau  acolheu  o  pleito  do  autor  para  a  apresentação  dos  documentos 
pretendidos  na  exordial,  tanto  em  virtude  do  dever  de  informação  ao 
consumidor (art. 6º III, do CDC), como pelas disposições contidas no CPC, 

1 Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 
que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou 
comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, 
financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.
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vez  que  se  trata  de  documento  comum que  se  encontra  em poder  da 
instituição.

Nesse sentido,  é  pacífica a jurisprudência  do STJ.  Senão 
vejamos:

AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  EM  RECURSO 
ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS 
BANCÁRIOS. INTERESSE DE AGIR. 1. Em se cuidando de 
relação jurídica entre instituição financeira e depositário em 
caderneta  de  poupança,  este  tem  interesse  de  agir  no 
pedido de exibição de documentos, ainda que aquela tenha 
lhe  enviado  extratos  bancários  e  não  haja  pedido 
administrativo  prévio.  2.  Há  plausibilidade  no  direito  de 
exibição  de  extratos  bancários,  uma vez  que  esta  Corte 
reconhece o dever que as instituições financeiras têm 
de exibir documentos comuns às partes,  enquanto não 
estiver  prescrita  a  eventual  ação  sobre  ele.  3.  Agravo 
regimental  a  que  se  nega  provimento.  (STJ    ,  Relator: 
Ministra  MARIA ISABEL GALLOTTI,  Data  de  Julgamento: 
20/06/2013, T4 - QUARTA TURMA) (negritei)

[…]  Nos  moldes  do  entendimento  do  Colendo  Superior 
Tribunal de Justiça, “não se admite a recusa de exibição  
de documento comum às partes, notadamente quando a 
instituição  recorrente  tem  obrigação  de  mantê-lo  
enquanto  não  prescrita  eventual  ação  sobre  ele” 
(Superior Tribunal de Justiça STJ; AgRg-Ag 1.101.711; Proc. 
2008/0222432-9;  SP;  Terceira  Turma;  Rel.  Min.  Paulo  de 
Tarso  Sanseverino;  Julg.  28/06/2010;  DJE  03/10/2010). 
(sem grifo no original).

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO 
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  CAUTELAR  DE 
EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS.  DEVER  DE  EXIBIÇÃO. 
SÚMULA83/STJ.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS. 
SÚMULA 7/STJ. 1. Tratando-se de documento comum às 
partes, não se admite a recusa de exibi-lo, notadamente 
quando  a  instituição  recorrente  tem  a  obrigação  de 
mantê-lo  enquanto  não  prescrita  eventual  ação  sobre 
ele.  Precedentes.  […] .(STJ -  AgRg no Ag:  1282808 MS 
2010/0040822-1,  Relator:  Ministro  JOÃO  OTÁVIO  DE 
NORONHA, Data de Julgamento: 10/05/2011, T4 - QUARTA 
TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2011) (grifei).

AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO 
DOS  ARTS.  458  E  535  DO  CPC.  NÃO-OCORRÊNCIA. 
EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS.  ÔNUS  DA  PROVA. 
INVERSÃO. SÚMULA 7 DO STJ. RECUSA. INADMISSÃO. 
1. Não há por que falar em violação dos arts. 458 e 535 do 
CPC quando o acórdão recorrido dirime, de forma expressa, 
congruente e motivada, as questões suscitadas nas razões 
recursais. 2. É inviável, em sede de recurso especial, revisar 
a orientação perfilhada pelas  instâncias  ordinárias  quando 
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alicerçado  o  convencimento  do  julgador  em  elementos 
fático-probatórios presentes nos autos da Súmula n.  7 do 
STJ. 3. Não se admite a recusa de exibição de documento 
comum  às  partes,  notadamente  quando  a  instituição 
recorrente  tem  a  obrigação  de  mantê-lo  enquanto  não 
prescrita  eventual  ação  sobre  ele.  4.  Agravo  regimental 
desprovido.  Grifo nosso.  (AgRg no Ag 1094156/GO, Rel. 
Min. João Otávio de Noronha, QUARTA TURMA, julgado 
em 07/05/2009, DJe 18/05/2009).

Por outro lado, merece ser ressaltado que, muito embora o 
apelante afirme que o promovente possui pleno acesso ao contrato, não 
produziu qualquer comprovação desse argumento.

DISPOSITIVO
Ante o exposto,  NEGO SEGUIMENTO AO APELO,  o  que 

faço de forma monocrática,  nos termos do art.  557,  caput,  do CPC, por 
estar  em  confronto  com  a  jurisprudência  dominante  dos  Tribunais 
Superiores, para manter incólume a r. Sentença  a quo por seus próprios 
fundamentos.

P.I.

João Pessoa, 27 de agosto de 2014.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz
                        RELATOR
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