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DECISÃO MONOCRÁTICA

EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS  – SENTENÇA 
QUE EXTINGUIU O PROCESSO, PELA FALTA 
DE  PRÉVIO  PEDIDO  ADMINISTRATIVO  – 
APELAÇÃO  CÍVEL  DA  AUTORA  – 
PROVIMENTO  MONOCRÁTICO  DO 
RECURSO.  PRINCÍPIO  DA 
INAFASTABILIDADE  DA  JURISDIÇÃO. 
APLICAÇÃO  DO  ART.  5º,  DA  CF,  EM  SEU 
INCISO XXXV.

-  A  exigência  do  requerimento  prévio  de 
apresentação  do  contrato  firmado  entre  o 
consumidor  e  a  instituição  financeira  para  o 
ajuizamento  da  ação  exibitória  afronta 
diretamente  o  princípio  constitucional  da 
inafastabilidade  da  jurisdição,  ensejando,  no 
caso em tela, a nulidade da sentença atacada.

 

Trata-se de apelação cível interposta por Severina Cavalcante 
de  Farias  em  face  da  sentença,  de  fls.  40-43,  que  extinguiu  o  presente 
processo de exibição de documentos, sem resolução do mérito, pela carência 
do direito  de ação,  já  que não requerido  na via  administrativa,  pela  parte 
autora.

 Se insurge a parte recorrente contra a sentença hostilizada, 
porque entende que a Constituição Federal preconiza o livre acesso ao Poder 
Judiciário, porquanto não permite a obrigatoriedade da exaustão da instância 
administrativa como condição para a formulação do pleito judicial em análise.
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Discorre, inclusive, acerca do princípio da inafastabilidade  da 
apreciação do Poder Judiciário, princípio consagrado no art. 5º, XXXV.

Pugna, ao final, pelo provimento da presente apelação cível, a 
fim de que seja reformada a sentença hostilizada, sendo julgado procedente o 
pleito  exordial,  determinando a exibição dos documentos  dos contratos  de 
empréstimos consignáveis a comprovar todas as parcelas deduzidas da folha 
de pagamento, durante o período exposto na inicial.

Eis o que cabe relatar. Passo a decidir.

A sentença de fls. 40-43 é nula. 

O fato é que, pelo presente processo, a promovente pretende 
ver exibido, pelo promovido, eventual contrato de empréstimo, que a faz sofrer 
descontos mensais em sua folha de pagamento, já que sustenta o fato de 
desconhecer a origem e natureza desses descontos.

O  Banco  Panamericano,  uma  vez  tendo  sido  regularmente 
citado,  deixou  de  apresentar  devidamente  a  documentação  fomentada, 
apesar de, na sua peça contestatória, haver se manifestado no sentido de que 
iria apresentá-los no prazo de trinta dias (fls. 24).

A sentença extinguiu  o  presente  feito,  por  conta da falta  de 
requerimento prévio, administrativo, por parte da autora (fls. 40-43).

Ora,  tal  sentença  é  nula,  em  razão  da  inexistência  da 
necessidade de prévio requerimento na via administrativa para o ajuizamento 
de  ação judicial  desta  natureza.  Nesse sentido,  acosto o  seguinte  julgado 
deste Tribunal: 

“Não  é  condição  para  a  propositura  da  ação  de  exibição  de 
documentos  a  comprovação  de  que  foi  buscado 
administrativamente  o  recebimento  dos  documentos,  nem 
tampouco a prova da recusa em entregá-los.” 

(TJPB – Processo: 20020100320874001 – Relator: DES. ABRAHAM 
LINCOLN DA CUNHA RAMOS - Data do Julgamento: 18/03/2013)

(GRIFEI)

Importante  destacar  que  o  STJ  também  partilha  desse 
entendimento, vejamos:

“AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  ESPECIAL. 
NEGÓCIOS  JURÍDICOS  BANCÁRIOS.  AÇÃO  DE 
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EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS.  REQUERIMENTO 
ADMINISTRATIVO  PRÉVIO.  DESNECESSIDADE. 
FALTA  DE  INTERESSE  DE  AGIR.  INOCORRÊNCIA. 
SÚMULA  N.  83/STJ.  AGRAVO  REGIMENTAL 
DESPROVIDO.”  (STJ  -  AgRg  no  REsp  1302164/DF  – 
Relator(a) Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - 
Órgão  Julgador  T3  -  TERCEIRA  TURMA  -  Data  do 
Julgamento 23/04/2013 - Data da Publicação/Fonte DJe 
29/04/2013)

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL. 
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 
INTERESSE PROCESSUAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 
ADMINISTRATIVO.  DESNECESSIDADE.  AGRAVO 
REGIMENTAL  NÃO  PROVIDO.  1.  A  Instituição 
financeira  tem  o  dever  de  exibir  os  documentos 
postulados na inicial,  independentemente de prévio 
requerimento na via administrativa, podendo a parte 
provocar o Poder Judiciário para obtê-los. 2. Agravo 
regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no 
REsp  1339154/RS  –  Relator(a)  Ministro  LUIS  FELIPE 
SALOMÃO  -  Órgão  Julgador  T4  -  QUARTA TURMA - 
Data  do  Julgamento  04/12/2012  -  Data  da 
Publicação/Fonte DJe 01/02/2013)

“A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido 
de  que  o  contratante  possui  interesse  de  agir  na 
propositura  de  ação  de  exibição  de  documentos, 
objetivando,  em  ação  principal,  discutir  a  relação 
jurídica  deles  originada,  independentemente  de 
prévia  remessa  ou  solicitação  no  âmbito 
administrativo.”  (STJ  -  AgRg  no  AREsp  n.  252.562. 
relator Ministro Raul Araújo, DJe de 7/2/2013.)

(GRIFEI)

Consoante se extrai dos supracitados precedentes, a exigência 
do  requerimento  prévio  de  apresentação  do  contrato  firmado  entre  o 
consumidor e a instituição financeira para o ajuizamento da ação exibitória 
afronta diretamente o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, 
ensejando, no caso em tela, a nulidade da sentença atacada.

De  modo  que,  de  fato,  restou  em  desacerto  a  sentença 
hostilizada.

Ressalto, ainda, que, nos casos de extinção do processo sem 
julgamento do mérito,  a norma adjetiva prevê a possibilidade de o tribunal 
julgar desde logo a lide, se a causa versar questão exclusivamente de direito 
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e estiver em condições de imediato julgamento (art. 515, §3º, do CPC), o que 
é o caso dos presentes autos. 

Nesse passo, uma vez sendo nula a sentença, já que não seria 
o caso de exinguir o processo sem resolução do mérito, por conta de falta de 
pedido,  prévio,  administrativo,  nos  termos  do  art.  515,  §  3º,  passa-se  ao 
julgamento do presente feito.

E o caso é de provimento monocrático da apelação cível da 
promovente,  eis  que  a  matéria  encontra-se  consolidada  na  jurisprudência 
pátria.

De fato, a ausência de exibição de documentos que contenham 
informações  acerca  da  relação  havida  entre  as  partes,  caracteriza  a 
resistência à pretensão autoral, ressaltando-se o fato de que a demanda se 
sujeita a aplicação das regras atinentes à lei consumerista1.

Logo, verifica-se que é dever da instituição bancária exibir os 
documentos pretendidos na exordial, tanto em virtude do dever de informação 
ao consumidor (art. 6º III, do CDC), como pelas disposições contidas no CPC, 
vez  que  se  trata  de  documento  comum  que  se  encontra  em  poder  da 
instituição bancária, tendo lugar a exibição judicial, nos moldes do art. 844, II, 
do CPC.

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 

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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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).

(GRIFEI)

Assim, não tendo a instituição bancária, ora recorrida, exibido o 
contrato buscado pelo autora, a procedência da demanda é comando lógico, 
vez que caracterizada resistência a exibição da documentação pretendida na 
inicial, incorrendo, ainda, no pagamento de verba honorária sucumbencial. 

É o que se extrai do ementário abaixo colacionado.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 
CAUTELAR  DE  EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS. 
CONTRATO BANCÁRIO.  AUSÊNCIA DE PRETENSÃO 
RESISTIDA.  INCABÍVEL  FIXAÇÃO  DE  HONORÁRIOS 
SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 83/STJ. 1.  Pela aplicação 
dos princípios da sucumbência e da causalidade em 
ações  cautelares  de  exibição  de  documentos,  para 
haver  condenação  ao  pagamento  de  honorários 
advocatícios  deve  estar  caracterizada  nos  autos  a 
resistência à exibição dos documentos pleiteados. 2. 
No caso, o tribunal de origem consignou que não houve 
pretensão  resistida.  Incidência  da  Súmula  83/STJ.  3. 
Agravo regimental  a que se nega provimento.  (STJ   , 
Relator:  Ministra  MARIA  ISABEL  GALLOTTI,  Data  de 
Julgamento: 18/02/2014, T4 - QUARTA TURMA)

(GRIFEI)

Quanto ao valor dos honorários advocatícios, ressalte-se que 
prescreve o Código de Processo Civil, em seu artigo 20, § 4º. Senão vejamos:

Nas  causas  de  pequeno  valor,  nas  de  valor 
inestimável,  naquelas  em  que  não  houver 
condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas 
execuções, embargadas ou não, os honorários serão 
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fixados  consoante  apreciação  eqüitativa  do  juiz, 
atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo 
anterior ". (destaques acrescidos). 

No  caso  em  comento,  ante  a  necessária  aplicação  do 
dispositivo acima, arbitro em 10% sob o valor da causa a verba honorária em 
favor  do  pólo  ativo  da  demanda,  já  que  essa parte  resulta  vencedora  na 
presente lide, o que, no meu sentir, corresponde à dificuldade exigida para a 
causa. Veja-se que, sequer, audiência houve, tendo o desfecho da lide ainda 
contado com a celeridade processual permitida pelo art. 515, do CPC, o que, 
obviamente, redunda em significativa praticidade e economia processual.

Pelo  exposto,  forte  nas razões  acima,   DOU PROVIMENTO 
MONOCRÁTICO AO PRESENTE APELO,  assim o fazendo nos termos do 
art.  557,  §1º-A,  em  virtude  da  matéria  encontrar-se  pacificada  na 
jurisprudência pátria, valendo-me, ainda, do art. 515, §3º, do CPC, julgando 
procedente o pedido da autora, determinando ao banco promovido a exibição 
do  documento  por  ela  pretendido,  no  prazo  de  cinco  dias,  sob  as  penas 
legais.

Condeno  a  parte  promovida  ao  pagamento  das  custas 
processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sob o valor 
da causa, consoante as razões acima.

Transitada sem recurso a presente decisão, proceda-se com a 
devolução dos presentes autos ao Juízo de origem, com as cautelas legais e 
diligências de estilo.

P.I.

João Pessoa/PB, 04 de setembro de 2014. 

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz
                             RELATOR
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