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APELAÇÃO.  AÇÃO  REVISIONAL  DE  CONTRATO  C/C 
TUTELA  ANTECIPADA.  CUMULAÇÃO  DE  PEDIDO  DE 
EXIBIÇÃO DE CONTRATO COM REVISÃO DE CLÁUSULAS 
CONTRATUAIS.  EXTINÇÃO  DO  FEITO  SEM  RESOLUÇÃO 
DE  MÉRITO,  POR  INCOMPATIBILIDADE  DE  PEDIDOS. 
INSUBSISTÊNCIA  DO  PROVIMENTO  JURISDICIONAL. 
LEGITIMIDADE  DA  MEDIDA.  COMPATIBILIDADE  DO 
OBJETO,  DO  PROCEDIMENTO  E  DO  INSTITUTO  DA 
INVERSÃO  DO  ÔNUS  DA  PROVA.  PRECEDENTES. 
SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO.

- “Nos termos do art. 292, § 2º, do CPC é possível a cumulação de 
pedidos contra o mesmo réu e num mesmo processo, ainda que 
entre eles não haja conexão, desde que, havendo procedimentos 
diferentes,  se  opte  pelo  procedimento  ordinário.  Conforme 
previsão  do  art.  355  do  CPC,  é  possível  a  determinação  pelo 
Magistrado  à  parte  que  exiba  documento  que  esteja  em  seu 
poder  necessário  a  instrução  da  causa,  não  sendo  necessário 
ajuizamento de ação cautelar de exibição de documentos, sendo 
esta mera faculdade da parte”1.

- “O fato de o autor não ter instruído a inicial com o contrato que 
se  pretende revisar,  por  si  só,  não  enseja  o  indeferimento  da 
petição  inicial,  sobretudo  quando  há  pedido  expresso  de 
inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, do CDC, 
devendo-se ainda considerar que, em se tratando de documento 
comum às partes o qual se encontra em poder da Instituição-ré, a 
exibição  do  documento  era  ônus  que  lhe  incumbia,  a  fim de 
desconstituir a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo 
autor”2.

1 TJ-MG - AI: 10702110233377002 MG , Rel. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 07/03/2013, 17ª CÂMARA CÍVEL, 15/03/2013.
2 TJ-MG - AC: 10687110079328001 MG , Rel. João Cancio, 11/06/2013, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/06/2013.



VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  em que figuram 
como partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal 
de Justiça da Paraíba, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do 
voto do relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 155.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso apelatório interposto por  Ivanildo Ferreira 
de Freitas contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara da Comarca de Sousa 
nos autos da ação revisional de contrato c/c pedido de tutela antecipada, movida pelo 
recorrente em face da Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., apelada.

Na sentença objurgada, o douto magistrado  a quo,  Exmo. Juiz 
de Direito Renan do Valle Melo Marques, extinguiu o feito sem resolução de mérito, 
nos termos do artigo 267, IV, do CPC, por entender pela incompatibilidade entre os 
pedidos  de  exibição  de  contrato  e  de  revisão  de  cláusulas  abusivas,  diante  da 
necessidade de propositura prévia da ação cautelar de exibição para, somente após a 
obtenção do contrato, poder-se propor a ação revisional, feito principal.

Inconformado, o consumidor demandante interpôs suas razões 
recursais, pugnando pela reforma do decisum proferido, argumentando, em suma: a 
legitimidade do pedido de exibição de contrato em sede de ação revisional, face à 
prova da pactuação da avença e da aplicação da inversão do ônus da prova; bem 
como a  não desincumbência  do  onus  probandi  pela  instituição  financeira,  eis  que, 
mesmo após instada a apresentar o instrumento contratual, a mesma quedara inerte.

Em contrarrazões, o apelado pleiteou o desprovimento do apelo

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público, 
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169, 
§ 1º, do RITJPB c/c o artigo 82, do Código de Processo Civil vigente.

É o relatório que se revela essencial.

VOTO

De início, compulsando-se os autos e analisando-se a casuística 
em  disceptação,  cumpre  adiantar  que  a  controvérsia  é  de  fácil  deslinde  e  não 
demanda maiores discussões, porquanto a sentença deve ser anulada, em razão da 
impossibilidade  de  extinção  do  feito  sem  resolução  de  mérito  motivada  pelo 
reconhecimento da incompatibilidade do pedido incidental de exibição de contrato 
com a respectiva ação revisional de cláusulas contratuais abusivas.



A esse respeito, fundamental denotar que a questão submetida 
ao  crivo  desta  Corte  transita  em  redor  da  discussão  acerca  da  possibilidade  de 
cumulação dos pedidos de exibição de contrato e de revisão de cláusulas contratuais 
em sede de ação de conhecimento que tem por objeto contrato de financiamento, 
independentemente do manejo prévio de ação cautelar de exibição de documentos.

À luz desse referido entendimento e procedendo-se ao exame 
da sentença, tendo como parâmetro a processualística pátria, exsurge a necessidade 
de reforma do provimento de primeiro grau que extinguira o processo sem resolução 
de mérito, sobretudo porque mostra-se perfeitamente legítima, à luz do ordenamento 
jurídico pátrio, a compatibilidade do pedido de exibição de contrato de consumo na 
própria via da ação revisional principal, inclusive em consonância com o instituto da 
inversão do ônus da prova consagrado no artigo 6º, VIII, do CDC.

Reforçando tal entendimento, transcreva-se a Jurisprudência:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -AÇÃO  REVISIONAL  DE 
CONTRATOS  -  PEDIDO  DE  EXIBIÇÃO  INCIDENTAL  DO 
CONTRATO  -  RECEBIMENTO  COMO  AÇÃO  CAUTELAR  DE 
EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS  -  IMPOSSIBILIDADE  - 
CUMULAÇÃO  DE  PEDIDOS  -  POSSIBILIDADE  - 
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  292,  §  2º  DO  CPC  -  EXIBIÇÃO  DE 
DOCUMENTO -  POSSIBILIDADE NOS TERMOS DO ART. 355 
DO CPC - RECURSO PROVIDO. - Nos termos do art. 292, § 2º, do 
CPC é possível a cumulação de pedidos contra o mesmo réu e num 
mesmo processo, ainda que entre eles não haja conexão, desde que, 
havendo  procedimentos  diferentes,  se  opte  pelo  procedimento 
ordinário.  -  Conforme previsão do art.  355  do CPC,  é  possível  a 
determinação pelo Magistrado à parte  que exiba documento que 
esteja  em seu poder  necessário  a  instrução  da  causa,  não  sendo 
necessário ajuizamento de ação cautelar de exibição de documentos, 
sendo esta mera faculdade da parte. (TJMG, AI 10702110233377002, 
Rel. Evandro Lopes Costa Teixeira, 07/03/2013, 17ª CC, 15/03/2013).

APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  REVISIONAL  -  PRELIMINARES  - 
INÉPCIA  -  AUSÊNCIA  DO  CONTRATO  -  RELAÇÃO  DE 
CONSUMO  -  INVERSÃO  ÔNUS  DA  PROVA  -  DOCUMENTO 
COMUM  -  DEVER  DE  EXIBIÇÃO  -  ÔNUS  DA  PROVA  - 
INTERESSE DE AGIR -  OCORRÊNCIA DE ACONTECIMENTO 
EXTRAORDINÁRIO  E  IMPREVISÍVEL  -  DESNECESSIDADE  - 
COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA  -  COBRANÇA  SEM 
CUMULAÇÃO E LIMITADA. I- Não deve ser considerada inepta a 
inicial quando seu desenvolvimento lógico permite a compreensão 
da  causa  de  pedir  e  do  pedido,  e  se  encontram  observadas  as 
exigências dos artigos 282 e 283 do Código de Processo Civil. II- O 
fato de o autor não ter instruído a inicial  com o contrato que se 



pretende revisar, por si só, não enseja o indeferimento da petição 
inicial, sobretudo quando há pedido expresso de inversão do ônus 
da  prova,  com  base  no  art.  6º,  VIII,  do  CDC,  devendo-se  ainda 
considerar que, em se tratando de documento comum às partes o 
qual  se  encontra  em  poder  da  Instituição-ré,  a  exibição  do 
documento era  ônus  que lhe  incumbia,  a  fim de desconstituir  a 
presunção  de  veracidade  dos  fatos  alegados  pelo  autor.  III  -  A 
possibilidade de revisão contratual não se restringe à hipótese do 
art. 478 do Código Civil, sendo que as normas do CDC, conjugadas 
com a do art. 421 do Codex Civil, autorizam a revisão do contrato 
para  se  afastar  abusividades,  mesmo  que  não  tenha  ocorrido 
qualquer  mudança  extraordinária  que  torne  excessivamente 
oneroso o cumprimento da avença, em observância aos princípios 
da  boa-fé  objetiva  e  da  função  social  do  contrato.  IV-  É  legal  a 
cobrança  de  comissão  de  permanência,  desde  que  não  seja 
cumulada com qualquer outro encargo, e seu valor não ultrapasse a 
soma  dos  encargos  remuneratórios  e  moratórios  previstos  no 
contrato (Súmula de nº 472 do STJ). (TJMG, AC 10687110079328001, 
Rel. João Cancio, 11/06/2013, 18ª CÂMARA CÍVEL, 17/06/2013).

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  REVISIONAL.  (I) 
DETERMINAÇÃO  PARA  O  AGRAVANTE  JUNTAR  O 
CONTRATO EM 24 HORAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO. INICIAL 
COM  REQUERIMENTO  PARA  QUE  A  INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA EXIBA O INSTRUMENTO. CÓPIA INCOMPLETA 
APRESENTADA  PELO  AUTOR.  PRINCÍPIO  DA 
INSTRUMENTALIDADE.  POSSIBILIDADE  DE  CUMULAÇÃO 
DO PEDIDO REVISIONAL COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO, 
SEM  A  NECESSIDADE  DE  AJUIZAMENTO  DE  AÇÃO 
CAUTELAR. (II) INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. QUESTÃO 
AINDA  NÃO  APRECIADA  PELO  JUÍZO.  NÃO 
CONHECIMENTO NESTA PARTE. A ação revisional de contrato 
pode  ser  cumulada  com  pedido  incidental  de  exibição  do 
instrumento  contratual,  dispensando  a  propositura  de  cautelar 
preparatória, uma vez que a inicial se encontra instruída com cópia 
de "carnê de pagamentos" e do gravame anotado em certificado de 
propriedade  de  veículo.  RECURSO  PARCIALMENTE 
CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. (TJPR, Rel. 
Osvaldo Nallim Duarte, 06/07/2011, 18ª CC).

Nesses  termos,  referendada  a  possibilidade,  na  presente 
conjuntura, de se ordenar a apresentação do contrato de financiamento pelo banco 
demandado, resta patente a necessidade de anulação da sentença a quo, para o fim de 
se determinar o prosseguimento da demanda nos termos do ordenamento processual 
vigente e, inclusive, da Jurisprudência do Colendo STJ, acima transcrita.

Em  razão  de  todo  o  exposto,  dou  provimento  ao  recurso 
apelatório,  para o fim de, reconhecendo a possibilidade de formulação do pleito de 



exibição de contrato pelo réu na via da ação revisional, anular a sentença objurgada e 
determinar o consequente e regular prosseguimento da actio em disceptação.

É como voto.

DECISÃO

A 4ª Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba decidiu, 
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador 
Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho.  Participaram  do  julgamento  o 
Excelentíssimo Des. João Alves da Silva, o Excelentíssimo Des. Romero Marcelo da 
Fonseca Oliveira e o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente a representante do Ministério Público,  na pessoa da 
Exma. Dra. Jacilene Nicolau Fustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, em 28 de abril de 2015 (data do julgamento).

João Pessoa, 30 de abril de 2015.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


