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D E C I S Ã O  M O N O C R Á T I C A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002389-87.2014.815.2001
Origem : 5ª Vara Cível da Comarca da Capital
Relatora                    : Desa. Maria das Graças Morais Guedes 
Apelante  : Rafael Costa Bezerra
Advogado : Flaviano Vasconcelos Pereira
Apelado    : BV Financeira S.A.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR EXIBITÓRIA DE 
DOCUMENTOS.  DESPACHO  PARA  EMENDAR  A 
INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL 
À  PROPOSITURA  DA  AÇÃO.  ART.  284,  CPC. 
INDEFERIMENTO  DA INICIAL.  EXTINÇÃO  DA AÇÃO 
SEM  JULGAMENTO  DO  MÉRITO.  PRECLUSÃO. 
HONORÁRIOS.  AUSÊNCIA DE  INTERESSE  RECURSAL. 
PRECEDENTES DO  STJ.  APLICAÇÃO  DO  ART.  557  DO 
CPC. SEGUIMENTO NEGADO. 

-  Oportunizada  a  emenda  à  inicial  e  não  tendo  o  autor 
trazido qualquer comprovação de sua relação jurídica com a 
financeira  promovida,  outro  caminho  não  há  senão  o 
indeferimento  da  inicial  com  a  consequente  extinção  do 
feito. 

- Falta interesse recursal ao apelante que fundamenta uma 
de suas  razões  contra  comando judicial  que sequer  existe 
nos autos.
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-  Segundo  o  caput do  art.  557  do  CPC,  o  relator  negará 
seguimento  a  recurso  manifestamente  inadmissível, 
improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou 
com  jurisprudência  dominante  do  respectivo  tribunal,  do 
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

Vistos, etc.

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por Rafael  Costa 
Bezerra Cavalcanti em face de sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível da 
Comarca da Capital,  fls.  22/23, que,  nos autos da  Ação Cautelar Exibitória de 
Documentos por ele ajuizada em desfavor da BV Financeira, indeferiu a inicial e 
declarou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 284, caput 
e parágrafo único, e art. 295, VI, ambos do Código de Processo Civil. 

Em suas razões recursais, fls. 26/35, o apelante afirma que 
especificou o pedido, requerendo que a instuição financeira exibisse em juízo o 
contrato de financiamento e a respectiva planilha de custos.

Alega que o magistrado não condenou a sucumbente a lhe 
pagar  honorários  advocatícios,  contrariando  o  CPC e  desconsiderando  todo  o 
trabalho técnico dispendido.

Ressalta  a  importância  dos  honorários  sucumbenciais 
devidos aos advogados, colacionando julgados desta Corte de Justiça e do STJ.

Sem contrarrazões, ante a ausência de citação da promovida. 

A Procuradoria  de  Justiça  opina  pelo  desprovimento  da 
apelação, fls. 41/43. 

É o relatório.

D E C I D O  

O  autor/apelante  ajuizou  a  presente  ação,  objetivando  a 
condenação da instituição financeira em apresentar a Planilha de Custo Efetivo 
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Total – Planilha CET e o contrato de financiamento firmado para ajuizar ação de 
conhecimento. 

Ao receber a inicial, o juízo determinou a intimação da parte 
autora para acostar declaração de hipossuficiência e emendar a inicial,  em dez 
dias,  sob  pena  de  indeferimento.  Contudo,  o  autor  apenas  trouxe  a  referida 
declaração.

O juízo a quo julgou extinto o processo em face da ausência 
de prova mínima da relação jurídica, fls. 22/23.

Pois  bem.  Conforme  leciona  o  artigo  283  do  Código  de 
Processo Civil, “a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis 
à propositura da ação.”

O artigo seguinte complementa:

Art. 284. Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os 
requisitos exigidos nos arts. 282 e 283, ou que apresenta defeitos e 
irregularidades  capazes  de  dificultar  o  julgamento  de  mérito, 
determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 10 
(dez) dias.
Parágrafo  único.  Se  o  autor  não  cumprir  a  diligência,  o  juiz 
indeferirá a petição inicial.

No caso dos autos, o autor afirma possuir vínculo jurídico 
com a demandada,  requerendo a exibição do contrato.  Deixou,  no entanto,  de 
instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 

Acresça-se que, oportunizada a emenda à inicial e não tendo 
o autor trazido qualquer comprovação de sua relação jurídica com a financeira 
promovida,  outro  caminho  não  há  senão  o  indeferimento  da  inicial  com  a 
consequente extinção do feito. 

Nesse sentido a jurisprudência pátria é uníssona:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTOS ESSENCIAIS 
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À  PROPOSITURA  DA  AÇÃO.  JUNTADA  POSTERIOR. 
IMPOSSIBILIDADE.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM 
RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO.  1.  É  admitida  a  juntada  de 
documentos novos após a petição inicial e a contestação desde 
que: (i) não se trate de documento indispensável à propositura da 
ação;  (ii)  não  haja  má fé  na  ocultação  do  documento;  (iii)  seja 
ouvida a parte contrária (art. 398 do CPC). Precedentes. 2. Nesse 
ponto,  mostrava-se  mesmo  de  rigor  a  desconsideração  de 
documento  juntado  posteriormente  à  instrução  do  processo, 
porquanto considerado indispensável à propositura da ação pelo 
acórdão recorrido, nos termos do que dispõe o art. 283 do CPC, 
não se aplicando, nesse caso,  o disposto no art.  397 do CPC. 3.  
Porém,  a  ausência  de  juntada  de  documentação  tida  como 
indispensável  à  propositura  da  ação,  nos  termos  do  que 
preceituam os arts. 283 e 284, caput e parágrafo único, do CPC, 
gera o indeferimento da inicial, julgamento esse que, conforme 
dispõe o art. 267, inciso I, não resulta em extinção do processo 
com exame de mérito, o que possibilita a propositura de nova 
ação com a juntada dos documentos faltantes (art. 268 do CPC). 
4.  Agravo  regimental  não  provido.  (STJ;  AgRg-AREsp  435.093;  
Proc.  2013/0373656-3;  SP;  Quarta  Turma;  Rel.  Min.  Luis  Felipe  
Salomão; DJE 01/08/2014)

APELAÇÃO CÍVEL PELA PARTE AUTORA. Ação revisional de 
contrato.  Sentença  que  extinguiu  o  processo  sem  resolução  de 
mérito com base nos artigos 267, inciso I e 284, parágrafo único, do 
CPC, ante a inépcia da inicial por ausência do contrato. Alegação 
de  impossibilidade  de  extinção  do  processo  ante  o  não 
fornecimento  do  contrato  pela  instituição  financeira  ré.  Não 
acolhimento.  Documento  indispensável  à  propositura  da 
demanda. Oportunizada a emenda à inicial  sentença mantida. 
Negado provimento ao recurso. (TJPR; ApCiv 1222646-5; Curitiba;  
Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Tito Campos de Paula; DJPR  
12/09/2014; Pág. 345) 

APELAÇÃO CÍVEL.  Ação cautelar de exibição de documentos. 
Sentença de procedência. Irresignação do banco- réu. Preliminar 
de falta de interesse de agir.  Ausência de qualquer documento 
que  comprove  a  relação  jurídica  entre  as  partes.  Cabimento. 
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Dever da autora de comprovar o vínculo jurídico com o banco 
réu documento indispensável à propositura da ação. Motivação 
de litigar nao demonstrada. Reconhecimento da falta de interesse 
de  agir.  Extinção  do  feito,  sem  resolução  do  mérito.  Sentença 
reformada. Recurso conhecido e provido, com a inversão dos ônus 
sucumbenciais.  (TJPR;  ApCiv  1227264-3;  Bela  Vista  do  Paraíso; 
Décima  Quarta  Câmara  Cível;  Relª  Juíza  Conv.  Sandra 
Bauermann; DJPR 04/11/2014; Pág. 237) 

Como  dito,  o  juízo  singular,  ao  verificar  a  falta  de 
documento  indispensável  à  proporsitura  da  ação,  oportunizou  à  parte  a 
possibilidade de emendar a inicial. No entanto, o autor cumpriu parcialmente a 
determinação do juízo, acostando tão somente a declaração de hipossuficiência.

Assim,  não há que se  falar  em cerceamento de defesa  no 
tocante ao despacho exarado à fl.  17, notadamente porque o enfrentamento da 
matéria seria pertinente em oportunidade já ultrapassada,  precisamente com a 
interposição de agravo de instrumento, único recurso cabível no caso. 

Contudo,  a não interposição do agravo gerou,  portanto,  o 
indiscutível fenômeno da preclusão, inviabilizando qualquer discussão sobre o 
pedido formulado. 

Vejamos entendimento da Corte Superior: 

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL. 

PROCESSUAL  CIVIL.  DESPACHO.  EMENDA  DA  INICIAL. 

CONTEÚDO DECISÓRIO. RECORRIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO POR 

AGRAVO   DE  INSTRUMENTO.  CABIMENTO.  PRECEDENTES. 

GRAVAME À PARTE.  REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 

VERBETE  N.  7  DA  SÚMULA  DO  STJ.  INCIDÊNCIA.  AGRAVO 

IMPROVIDO. (AgRg no AREsp 94.571/PE, Rel. Ministro CESAR ASFOR 

ROCHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2012, DJe 01/08/2012) 

PROCESSUAL CIVIL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  EMENDA DA 

INICIAL. DESPACHO. RECORRIBILIDADE. CONTEÚDO DECISÓRIO. 

1. Esta  Corte  possui  o  entendimento  assente  no  sentido  de  que  o 

despacho que determina a emenda da inicial é irrecorrível. No entanto, 
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admite-se a interposição de agravo de instrumento previsto no art. 522 

do CPC, na hipótese em que o referido despacho possa causar gravame 

à parte.  2. Na espécie, o juízo singular determinou a emenda da inicial 

para  alterar  o  valor  da  causa.  Nesse  caso,  o  atendimento  da 

determinação do juízo implicará gravame à parte, porquanto necessária 

a  posterior  complementação  das  custas.  3.  Recurso  especial  provido. 

(REsp  1204850/RS,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL  MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 08/10/2010) 

Por outro lado, não conheço de parte do recurso apelatório, 
notadamente  quanto  ao  pedido  de  honorários  advocatícios.  Isso  porque  o 
apelante discorre acerca da procedência da ação, enquanto a sentença indeferiu a 
inicial e extinguiu o feito.

Ora,  devolve  o  apelante  o  inconformismo  quanto  a  uma 
sentença de procedência, comando judicial esse que sequer existe nos autos, razão 
pela qual falta-lhe interesse recursal neste ponto, considerando que a ausência de 
impugnação específica aos fundamentos da sentença enseja violação da ordem 
jurídica vigente, a qual impõe ao recorrente o dever de apresentar os fundamentos 
de fato e de direito em relação à reforma da decisão.

Por fim, o art. 557 do CPC “O relator negará seguimento a 
recurso  manifestamente  inadmissível,  improcedente,  prejudicado  ou  em 
confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, 
do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”.

Com essas considerações,  nos termos do art.  557 do CPC, 
NEGO SEGUIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, mantendo incólume a sentença de 
1º grau.

Publique-se. Intime-se.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 26 de março de 2015.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                 Relatora
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