
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

GAB. DO DES. JOSÉ RICARDO PORTO

DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0040606-10.2011.815.2001
RELATORA : Drª Vanda Elizabeth Marinho, juíza convocada 

  em substituição ao Des. José Ricardo Porto
APELANTE : Banco Santander (Brasil) S/A 
ADVOGADA : Elisia Helena de Melo Martini
APELADA : Adriana Correia de Araújo
ADVOGADO : Roberto Fernando Vasconcelos Alves

PRELIMINAR  LEVANTADA  EM CONTRARRAZÕES. 
DESERÇÃO  RECURSAL.  INOCORRÊNCIA. 
POSSIBILIDADE  DE  JUNTADA  DE  CÓPIA  DO 
COMPROVANTE  DE  PAGAMENTO.  REJEIÇÃO  DA 
QUESTÃO PRÉVIA.

- É admissível a juntada de cópia do comprovante de 
pagamento para fins de atestar o preparo recursal, não 
havendo que se falar em deserção.  

APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO  DE  REVISÃO 
CONTRATUAL  C/C  EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTO. 
NÃO  APRESENTAÇÃO  DO  PACTO  EM 
CONTESTAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 
E  PRESUNÇÃO  DE  VERACIDADE. 
IMPOSSIBILIDADE  NO  CASO  CONCRETO. 
NECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO  DE BUSCA E 
APREENSÃO  DO  FIRMAMENTO  A  FIM  DE 
VERIFICAR  A  QUANTIFICAÇÃO  DO  VALOR 
COBRADO  À TÍTULO DE TAC,  TEC E COMISSÃO 
DE  PERMANÊNCIA.  INEXEQUIBILIDADE  DA 
DECISÃO.  JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA  LIDE 
PRECIPITADO.  ANULAÇÃO  DO 
PRONUNCIAMENTO.  ACOLHIMENTO  DA 
PRELIMINAR  APELATÓRIA  DE  FORMA 
MONOCRÁTICA.  

-  É  nula  a  sentença  que  julga  a  lide  de  forma 
antecipada  quando  o  caso  necessita  de  dilação 
probatória.   

-  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.  
RECURSO  ESPECIAL.  NULIDADE  DA 
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL  DO AGRAVADO.  
CÓPIAS  DE  PROCURAÇÃO  E 



SUBSTABELECIMENTO  NÃO  AUTENTICADAS.  
PRESUNÇÃO  DE  VERACIDADE.  EXIBIÇÃO 
INCIDENTAL  DE  DOCUMENTO.  MULTA.  
DESCABIMENTO.
1.- A Segunda Seção desta Corte pacificou a questão  
da  desnecessidade  de  autenticação  de  cópia  de  
procuração e de substabelecimento, tendo em vista a  
presunção de veracidade  das cópias  juntadas  e  não  
impugnadas  oportunamente,  superando-se  antigo  
entendimento que se manifestava sobre a matéria, bem 
como  pela  imprescindibilidade  do  prequestionamento  
de tal matéria, ainda que de ordem pública.
2.- Segundo a jurisprudência consolidada do STJ, na  
ação de exibição de documentos não cabe a aplicação  
de multa cominatória (Súmula 372). Este entendimento  
aplica-se, pelos mesmos fundamentos, para afastar a  
cominação de multa diária para forçar a parte a exibir  
documentos  em medida  incidental  no  curso  de  ação  
ordinária. Nesta, ao contrário do que sucede na ação  
cautelar,  cabe  a  presunção  ficta  de  veracidade  dos  
fatos que a parte adversária pretendia comprovar com  
o  documento  (CPC,  art.  359),  cujas  consequências  
serão avaliadas pelo juízo em conjunto com as demais  
provas  constantes  dos  autos,  sem  prejuízo  da 
possibilidade de busca e apreensão, nos casos em  
que a presunção ficta do art. 359 não for suficiente,  
ao prudente critério judicial. (EDcl no AgRg no REsp 
1092289/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,  
QUARTA TURMA, DJe 25/05/2011).
3.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg  nos  EDcl  no  REsp 1319919/PE,  Rel.  Ministro  SIDNEI 
BENETI,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  28/05/2013,  DJe 
18/06/2013)

VISTOS  .  

Trata-se  de  Ação  de  Revisão  Contratual  c/c  Exibição  de 

Documento aviada por  Adriana Correia de Araújo em face do Banco Santander 

(Brasil) S/A.

Após  trâmite  processual,  sobreveio  sentença  de  fls.  262/271, 

julgando antecipadamente a lide de forma procedente, para condenar o demandado 

na devolução,  de forma simples,  dos juros acima de 12% ao ano, capitalização,  

comissão de permanência, eventual taxa de abertura de crédito e de emissão de 

boleto.  



Inconformada,  apelou  a  instituição  financeira  (fls.  274/300), 

argumentando,  preliminarmente, anulação da sentença em face da impossibilidade do 

julgamento  antecipado  da  lide  no  caso  e  inépcia  da  inicial.  No  mérito,  defende  a 

regularidade da avença.

Contrarrazões apresentadas às fls. 321/338, pugnando, de início, pela 

deserção  recursal,  haja  vista  juntada  de  cópia  do  preparo.  Também  pleiteia  o  não 

conhecimento de agravo retido não ratificado no apelo. No mérito, requer a manutenção 

da decisão de 1º grau por seus próprios termos. 

Instado a manifestar-se, o Ministério Público opinou pela rejeição de 

todas preliminares e, quanto ao mérito, pelo desprovimento da súplica (fls. 356/369).

É o relatório.

DECIDO:

Da preliminar de deserção recursal:

Em contrarrazões, a promovente alega que o apelo não merece ser 

conhecido,  em razão  da  juntada  de  cópia  do  preparo  recursal  desacompanhado  dos 

originais.

Não merece prosperar a argumentação.

Os  advogados  possuem,  salvo  prova  em  contrário,  presunção  de 

veracidade em relação às cópias de documentos que juntarem ao processo, prerrogativa 

estendida igualmente ao preparo recusal, desde que possível a identificação do correto 

valor e da data de adimplemento, como in casu.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

3



Da apelação cível:

Merece prosperar a tese anulatória da sentença levantada pelo banco 

apelante.

É sabido ser possível a inversão do ônus da prova e presunção dos 

fatos narrados na inicial em pedido incidental de exibição de documento.

Todavia, há casos que a presunção não e suficiente ao julgamento da 

lide, exigindo-se a determinação da busca e apreensão do pacto. Nesse sentido, veja-se 

aresto do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO 
ESPECIAL.  NULIDADE  DA  REPRESENTAÇÃO 
PROCESSUAL  DO  AGRAVADO.  CÓPIAS  DE 
PROCURAÇÃO  E  SUBSTABELECIMENTO  NÃO 
AUTENTICADAS.  PRESUNÇÃO  DE  VERACIDADE.  
EXIBIÇÃO  INCIDENTAL  DE  DOCUMENTO.  MULTA.  
DESCABIMENTO.
1.-  A Segunda Seção desta  Corte pacificou a questão da  
desnecessidade de autenticação de cópia de procuração e  
de  substabelecimento,  tendo  em  vista  a  presunção  de  
veracidade  das  cópias  juntadas  e  não  impugnadas  
oportunamente,  superando-se antigo  entendimento  que se  
manifestava  sobre  a  matéria,  bem  como  pela  
imprescindibilidade  do  prequestionamento  de  tal  matéria,  
ainda que de ordem pública.
2.- Segundo a jurisprudência consolidada do STJ, na ação  
de exibição de documentos não cabe a aplicação de multa  
cominatória  (Súmula  372).  Este  entendimento  aplica-se,  
pelos mesmos fundamentos,  para afastar a cominação de  
multa  diária  para  forçar  a  parte  a  exibir  documentos  em 
medida  incidental  no  curso  de  ação  ordinária.  Nesta,  ao  
contrário do que sucede na ação cautelar, cabe a presunção  
ficta  de  veracidade  dos  fatos  que  a  parte  adversária  
pretendia  comprovar  com  o  documento  (CPC,  art.  359),  
cujas consequências serão avaliadas pelo juízo em conjunto  
com as demais provas constantes dos autos, sem prejuízo 
da possibilidade de busca e apreensão, nos casos em  
que a presunção ficta do art. 359 não for suficiente, ao  
prudente  critério  judicial. (EDcl  no  AgRg  no  REsp 
1092289/MG,  Rel.  Ministra  MARIA  ISABEL  GALLOTTI,  
QUARTA TURMA, DJe 25/05/2011).
3.- Agravo Regimental improvido.
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(AgRg nos EDcl no REsp 1319919/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 18/06/2013) 

No caso dos autos, o juiz entendeu por julgar antecipadamente a lide 
sem a determinação da medida coercitiva acima aludida, pelo que acabou por tornar a 
sentença inexequível, nula por essência. 

A propósito, apresento jurisprudência dos Tribunais Pátrios:  

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO.  
APELAÇÃO.  AÇÃO  ORDINÁRIA.  DIFERENÇAS 
PRETÉRITAS  DECORRENTES  DO  RECONHECIMENTO 
DE  PROGRESSÃO  HORIZONTAL.  SENTENÇA  COM 
DISPOSITIVO  INEXEQUÍVEL.  NULIDADE.  PRELIMINAR 
ACOLHIDA.  RECURSOS  PREJUDICADOS.  É  nula,  por  
ofensa ao disposto no artigo 458, inciso III, do Código de  
Processo  Civil,  a  sentença  cujo  dispositivo  é  
inexeqüível.  (TJMG; AC-RN 1.0194.12.000397-6/001;  Rel. 
Des.  José Carlos Moreira Diniz;  Julg.  08/08/2013; DJEMG 
14/08/2013) (grifei)

AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. SALÁRIO MÍNIMO A SER  
APLICADO. VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO. DATA DO  
PAGAMENTO A MENOR.  SENTENÇA  CONTRADITÓRIA. 
INEXEQUÍVEL. NULIDADE. Existente a contradição entre  
o dispositivo e a fundamentação da sentença, em que não 
se consegue aferir  se o salário mínimo a ser aplicado no  
caso é o da data do pagamento a menor ou o vigente à  
época  do  sinistro,  é  nula  a  sentença.  (TJMG;  APCV  
1.0534.08.009308-9/0011;  Presidente  Olegário;  Décima  
Terceira  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Nicolau  Masselli;  Julg.  
16/07/2009; DJEMG 10/08/2009) 

Ora, tal deslinde torna o julgado precipitado, haja vista a necessidade 
de dilação probatória para se verificar valores de cláusulas supostamente ilegais. Se não 
se deve exigir que o autor adivinhe os valores para possibilitar que o mesmo acumule o  
pedido principal com o de exibição do documento, não há como julgar antecipadamente a 
lide sem tal informação, pelo que concebo imprescindível, no caso, a medida de busca e 
apreensão previamente ao julgamento da lide.  

Ademais,  pergunta-se:  como  executar  uma  decisão  que  afirma  a 
ilegalidade  e  determina  a  EVENTUAL devolução  de  TAC,  TEC  e  comissão  de 
permanência sem que se saiba o valor?

Com efeito, nos termos do parágrafo único do art. 460 do Código de 
Processo Civil, a sentença deve ser certa, ainda que realizado pedido condicional, razão 
pela qual não é admitida a determinação de EVENTUAL exclusão de cláusula. Vejamos a 
norma citada:
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“Art.  460.  É  defeso  ao  juiz  proferir  sentença,  a  favor  do  
autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o  
réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que Ihe  
foi demandado.
Parágrafo  único.  A  sentença  deve  ser  certa,  ainda  
quando decida relação jurídica condicional.”

Isto posto, REJEITO A PREFACIAL DE DESERÇÃO, suscitada em 
contrarrazões.

Ato  contínuo,  ACOLHO  A  PRELIMINAR  APELATÓRIA  para 
ANULAR a  sentença  proferida  nestes  autos,  determinando  o  RETORNO dos 
mesmos ao juízo de origem, a fim de que seja determinada a busca e apreensão do 
contrato objeto da lide.

P. I.

Cumpra-se.

João Pessoa, 06 de abril de 2015.

Drª Vanda Elizabeth Marinho – Juíza Convocada
         RELATORA

J/11
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