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AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE 
CONTRATO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXIBIÇÃO 
DE  DOCUMENTO.  VEROSSIMILHANÇA  DAS 
ALEGAÇÕES E  HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. 
DOCUMENTO  COMUM  ÀS  PARTES.  DILAÇÃO  DE 
PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO. PRAZO ESTIPULADO 
COM RAZOABILIDADE E PRUDÊNCIA. MANUTENÇÃO 
DO DECIDUM. DESPROVIMENTO.

−Para que se utilize o instituto da inversão do ônus da prova, 
é  preciso  que  se  faça  presente  a  verossimilhança  das 
alegações,  além  de  se  revelar  a  hipossuficiência  do 
consumidor,  que  aqui  é  entendida  como  hipossuficiência 
técnica,  que  não  lhe  permite  produzir  a  prova  de  que 
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necessita para demonstrar a procedência de seu reclamo.
−Não se mostra plausível ou razoável o pedido de dilação do 
prazo de exibição, quando o lapso temporal já concedido , 
tendo em vista o caso concreto, revela-se suficiente para o 
cumprimento da ordem judicial. 

Vistos, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

Aco rda  a  Terc e i ra  Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, na conformidade do voto da relatora e da súmula de julgamento, por 
votação unânime, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento com pedido  de  efeito 
suspensivo,  interposto  por  AYMORÉ  CRÉDITO  FINANCIAMENTO  E 
INVESTIMENTO S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Regional de 
Mangabeira da Comarca da Capital (fls. 255), que – nos autos da ação revisional de 
contrato c/c repetição de indébito com pedido de antecipação de tutela movida por 
Maria José Soares Barros em desfavor da agravante – inverteu o ônus da prova em 
favor da agravada, ordenando à instituição financeira “trazer ao processo o contrato  
celebrado entre as partes, juntamente com a contestação, sob pena de não ter por cumprido  
o seu ônus processual probatório.”.

Nas razões recursais,  fls.  02/16,  a agravante sustenta que a 
decisão  recorrida  merece  reforma  porque  “mesmo  após  insistentes  pesquisas  nos  
acervos  do  Agravante,  até  a  presente  data,  não  foram  localizados  os  documentos  
pleiteados”, acrescendo “que é necessário a realização de uma busca complexa, o qual  
desde já requer prazo de 60 dias para juntar aos autos o referido documento”. 

Afirma  que  a  agravada  não  preencheu  nenhum  dos 
requisitos para a antecipação da tutela correspondente à apresentação do contrato 
pela  agravante,  destacando  –  concernentemente  ao  periculum  in  mora –  que  a 
agravada “sequer  menciona quais  os  detrimentos  ou quais  os  prejuízos  que poderiam  
advir caso a cautelar seja indeferida.”.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2010879-53.2014.815.0000 2



Alega não estarem presentes os requisitos para a inversão do 
ônus  da  prova,  pontuando  que  “na  hipótese  dos  autos,  não  existe  dificuldade  na  
produção da prova, pois o Agravado é possui plena capacidade de arcar com os custos da  
prova  pericial  que  pretende  produzir  para  provar  o  direito  por  ele  alegado,  e  não  há  
qualquer vulnerabilidade em relação ao Agravante.” (sic).

Pugna  pela  atribuição  de  efeito  suspensivo  ao  presente 
recurso e, no mérito, o seu provimento “para a adoção das medidas necessárias a defesa  
de seus interesses ou, seja, afastada a penalidade multa ( … )”.

Efeito suspensivo indeferido (fls. 270/272).

Informações, fls. 281.

Não houve contrarrazões, fls. 282.

Parecer Ministerial pelo desprovimento (fls. 284/287).

É o Relatório.

V O T O 

Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora. 

Trata-se de  AGRAVO DE INSTRUMENTO combatendo a 
decisão  de  fls.  255,  que  inverteu  o  ônus  da  prova,  e  determinou que  a  parte 
promovida, ora recorrente, juntasse aos autos o contrato celebrado entre as partes, 
juntamente com a contestação.

Quanto à inversão do ônus da prova, para que se utilize esse 
instituto,  é preciso que se faça presente a verossimilhança das alegações, além de 
se  revelar  a  hipossuficiência  do  consumidor,  entendida  como  hipossuficiência 
técnica, que não lhe permite produzir a prova de que necessita para demonstrar a 
procedência de seu reclamo.
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No caso, o autor juntou prova acerca da verossimilhança das 
suas  alegações,  além do que a juntada do contrato atinente ao financiamento, 
revela-se suficiente para a prova das condições estabelecidas na avença firmada 
entre as partes e, por conseguinte, para o devido exame das alegações postas na 
inicial.

A hipossuficiência do consumidor que possibilita inversão do 
ônus probatório não é apenas a econômica, referindo-se, na verdade, à capacidade 
técnica  que  cada  uma  das  partes  tem  de  produzir  a  prova;  deve-se,  pois, 
questionar se ela está ou não ao alcance do consumidor ou se somente no alcance 
do fornecedor. Se ao alcance deste impõe-se a inversão.

Na  hipótese  em  tela,  tem-se  que  é  plenamente  possível  à 
instituição  financeira  a  exibição  do  contrato  perseguido,  pois  se  trata  de 
documento comum às partes.

Ademais, a instituição bancária não se insurge, propriamente, 
quanto  à  determinação  de  exibição  dos  documentos,  pugnando,  apenas,  pela 
dilação  do  prazo  fixado  pela  douta  julgadora  para  o  cumprimento  dessa 
obrigação, ao argumento de que há enorme demanda da espécie, a assoberbar o 
seu setor de guarda de documentos.

E, sob tal aspecto, tenho que razão não lhe assiste.

Isso porque, de há muito, a exibição já foi determinada, mais 
precisamente, em 13 de março de 2014 (fls. 83), sendo intimada da determinação 
em 06/08/2014 (fls. 85), não se justificando, assim, a concessão de prazo maior que 
aquele estabelecido na decisão guerreada.

De mais a mais, pretende-se a exibição de simples contrato de 
financiamento, celebrado no ano de 2009, pelo que nessas condições, certamente, a 
instituição bancária não terá maiores dificuldades para encontrá-lo.

Com  essas  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  AO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
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É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Sr. Des. Saulo Henriques de Sá e 
Benevides. Participaram do julgamento, a Exma. Desa. Maria das Graças Morais 
Guedes – relatora, o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, o Exmo. Des. 
José Aurélio da Cruz.

Presente  ao  julgamento  o  Dr.  Marcos  Vilar  Souto  Maior, 
Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 17 de março de 2015.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                     Relatora
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