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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CAUTELAR  DE
EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS.  PEDIDO  DE
APRESENTAÇÃO  DE  CONTRATO  DE
EMPRÉSTIMO.  EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO.  IRRESIGNAÇÃO  DO
AUTOR.  FALTA  DE  INTERESSE  DE  AGIR.
AUSÊNCIA DE PROVA DA PRÉVIA SOLICITAÇÃO
NA VIA ADMINISTRATIVA.  OBRIGATORIEDADE.
INTERPRETAÇÃO  DADA  PELO  STJ  EM
RECURSO  ESPECIAL  REPRESENTATIVO  DE
CONTROVÉRSIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

-     “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.”

Vistos etc.

Trata-se de Apelação Cível interposta por José Alfredo Soares

contra  a  Sentença  prolatada  pela  Juíza  da  8ª  Vara  Cível  da  Capital,  que
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extinguiu sem resolução do mérito  a Ação de Exibição de Contrato por ele

proposta em face do Banco do Brasil S/A.

Nas razões da Apelação, o Promovente alega que a simples

previsão do procedimento de exibição de documentos nos artigos 844 e 845

do CPC autoriza o ajuizamento da cautelar (fls. 73/76). 

Contrarrazões às fls. 78/87.

A Procuradoria  Geral  de Justiça  opinou pelo  provimento do

Recurso (fls. 95/98).

É o relatório.

DECIDO

Trata-se de Ação Cautelar de Exibição de Documentos,

mediante a qual o Autor pretende que o Banco Requerido apresente cópia do

contrato celebrado por ambos.

Compulsando-se os autos, verifica-se a falta de interesse de

agir do Autor, a ensejar a extinção do feito sem resolução de mérito.

O interesse de agir é constituído pelo binômio necessidade-

adequação. Na lição de Marcos Vinícius Rios Gonçalves (in Novo Curso de

Direito Processual Civil, Vol. I. 5ª edição. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 92):

“(...)
A propositura da ação será necessária quando
indispensável para que o sujeito obtenha o bem
desejado. Se o puder sem recorrer ao Poder Judiciário,
não terá interesse de agir. É o caso daquele que propõe
ação de despejo, embora o inquilino proceda à
desocupação voluntária do imóvel, ou do que cobra
dívida que nem sequer estava vencida.

A adequação refere-se à escolha do meio processual
pertinente, que produza um resultado útil. Por exemplo, o
portador de título executivo não tem interesse em um
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processo de conhecimento. A escolha inadequada da via
processual torna inútil o provimento e enseja a extinção
do processo sem resolução do mérito.
(...)”.

No caso em tela, o ajuizamento da Demanda Cautelar mostra-

se absolutamente desnecessário. A parte Autora pretende a exibição de

contrato, com o fito de analisar a viabilidade de ajuizar futura Demanda

Judicial.

Todavia,  não  há,  no  caderno  processual,  prova  de  pedido

administrativo de exibição dos documentos.

Destaco  que  em  decisões  anteriores,  na  esteira  da

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entendia pela prescindibilidade

do  esgotamento  da  via  administrativa,  quando  da  propositura  da  Cautelar

Exibitória, afirmando o interesse de agir.

Ocorre  que,  num  Recurso  Especial  Representativo  de

Controvérsia, o STJ, em nova interpretação da matéria, a qual passo a adotar,

afirmou  a  necessidade  da comprovação  de  prévio  pedido  administrativo

recusado ou não atendido em prazo razoável, como um dos requisitos para

demonstração do interesse na Ação.

Assim, vejamos:

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
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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. (REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS
FELIPE  SALOMÃO,  SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em
10/12/2014, DJe 02/02/2015) (grifei)

Sobre a necessidade de esgotamento da via administrativa e a

falta  de  interesse  de  agir,  o  Voto  Vista,  da  Decisão  acima  mencionada,

prolatado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, é bastante ilustrativo: 

“Não  é  razoável  que  o  pedido  seja  feito  diretamente
perante  o  Judiciário,  sem  que  tenha  sido  solicitado
extrajudicialmente  ao  banco.  Assim,  é  pressuposto
para configurar o interesse de agir a demonstração
de que o banco, ciente da pretensão, não se dispôs a
fornecer  os  documentos  em  tempo  hábil.  Tal
demonstração pode decorrer de negativa explícita ou
da mera omissão em fornecer  os documentos  que
lhe  tenham  sido  requeridos,  pelos  canais  de
relacionamento adequados, nos termos contratuais e
da regulamentação da autoridade monetária. 
Penso, portanto, que o interesse de agir é condição
da ação cautelar  de exibição de documentos e  ele
estará evidenciado se o autor demonstrar a recusa
ou a inércia da instituição financeira em fornecer, em
tempo  hábil,  os  documentos  comuns,  após
cientificada da pretensão.” 

Nesse sentido, vem decidindo a nossa Corte de Justiça: 

APELAÇÃO.  EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTO.
CONTRATO  BANCÁRIO.  PRÉVIO
REQUERIMENTO.  NÃO  DEMONSTRAÇÃO.
AUSÊNCIA  DE  INTERESSE  DE  AGIR.
RECONHECIMENTO,  DE  OFÍCIO.  RESP.
1349453/MS.  TESE  FIRMADA  EM  SEDE  DE
RECURSO  REPETITIVO.  EXTINÇÃO  DA
DEMANDA  SEM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO.
RECURSO  VOLUNTÁRIO  PREJUDICADO.  "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
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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).  Não  tendo  a
parte autora demonstrado o prévio requerimento
administrativo,  impositivo  o reconhecimento da
ausência de interesse de agir, extinguindo-se a
ação sem resolução de mérito. Recurso voluntário
prejudicado.(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo Nº 00005116420148150761, - Não possui
-, Relator DES. JOÃO ALVES DA SILVA , j. em 27-
03-2017) 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CAUTELAR  DE
EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS.  CONTRATO
BANCÁRIO.  INEXISTÊNCIA  DE  PROVA  DA
RECUSA  DA  APRESENTAÇÃO  NA  VIA
ADMINISTRATIVA. OBRIGATORIEDADE.
INTERPRETAÇÃO  DADA  PELO  SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO
REPETITIVO.  CARÊNCIA  DE AÇÃO.  FALTA  DE
INTERESSE  DE  AGIR.  MATÉRIA  DE  ORDEM
PÚBLICA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO.  EXTINÇÃO
DO PROCESSO. RECURSO PREJUDICADO. NÃO
CONHECIMENTO. UTILIZAÇÃO DO ARTIGO 932,
III, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. "Art.
932.  Incumbe  ao  relator:  III  -  não  conhecer  de
recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado  especificamente  os  fundamentos  da
decisão  recorrida;"  (Art.  932,  III,  do  NCPC)  -
"RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  CAUTELAR  DE
EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS.  INTERESSE
PROCESSUAL.  PRÉVIO  REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.  NECESSIDADE.  RECURSO
NÃO PROVIDO. 1. 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 1349453/MS, de minha
relatoria,  segunda  seção,  julgado  em  10/12/2014,
dje 02/02/2015). 2. No  caso,  o  acórdão recorrido e
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(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00522998320148152001,  -  Não  possui  -,  Relator
DES. JOSÉ RICARDO PORTO , j. em 20-03-2017) 

Desse  modo,  não  tendo  a  parte  demonstrado  o  prévio

requerimento administrativo, caracterizada está a ausência de interesse de agir

para a propositura da demanda. 

Ante  o  exposto, com fulcro  no  artigo  932,  IV,  “b”,  do  CPC

DESPROVEJO A APELAÇÃO CÍVEL, mantendo integralmente a Sentença.  

P. I. 

João Pessoa/PB, ____de abril de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS 
Relator
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