
\

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0044140-88.2013.815.2001.
ORIGEM: 16.ª Vara Cível da Comarca da Capital. 
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: G3 Construtora e Imobiliária Ltda. 
ADVOGA.DO: George Alexandre Ribeiro de Oliveira (OAB/PB 12.871) e Hermano Gadelha
de Sá (OAB/PB 8.463). 
APELADO: Letícia Marinho do Nascimento. 
ADVOGADO: Rodolfo Nóbrega Dias (OAB/PB 14.945). 

EMENTA:  APELAÇÃO. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
NEGATIVA  DA  EXISTÊNCIA  DO  DOCUMENTO  REQUESTADO  NA
INICIAL. PROVA NEGATIVA. ÔNUS DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.  REFORMA  DA  SENTENÇA.  PROVIMENTO  DO
RECURSO. 

“Não apresentando a parte autora a prova ou mesmo indício de prova da existência
do documento requerido, cuja a existência nega a parte requerida peremptoriamente,
a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe, nos termos do artigo 357,
do CPC.” (TJ/MG, 14.ª Câmara Cível, AC 10024113011191001, Rel. Valdez Leite
Machado, julgado em 11/10/2013).

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível  n.º  0044140-88.2013.815.2001, em  que  figuram  como  Apelante  G3
Construtora e Imobiliária Ltda. e Apelada Letícia Marinho do Nascimento. 

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando o Relator, em conhecer da Apelação e dar-lhe provimento. 

VOTO.

A  G3  Construtora  e  Imobiliária  Ltda. interpôs  Apelação contra  a
Sentença prolatada pelo Juízo da 16.ª Vara Cível da Comarca desta Capital,  nos
autos da Cautelar de Exibição de Documentos em face dela ajuizada por  Letícia
Marinho do Nascimento, que julgou procedente o pedido autoral, determinando-
lhe a apresentação, no prazo de cinco dias,  de suposto contrato de promessa de
compra e venda de imóvel firmado entre as partes, condenado-a ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios fixados no valor de R$ 500,00.

Em suas razões, f. 101/105, alegou que as partes ajustaram, verbalmente, o
valor e a forma de pagamento do imóvel adquirido pela Apelada, e que o único
contrato formal existente, inclusive, já apresentado em Juízo, foi o celebrado junto à
Caixa Econômica Federal, razão pela qual requereu o provimento do Apelo para
que o pedido seja julgado improcedente, invertendo-se o ônus da sucumbência. 



Intimada,  f.  108,  a  Apelada  não  apresentou  contrarrazões,  consoante  a
Certidão de f. 111. 

Desnecessária a intervenção Ministerial no feito, por não se configurarem
quaisquer das hipóteses do art. 179, do Código de Processo Civil de 2015. 

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Na Inicial, a Autora Apelada alega que celebrou com a Empresa Ré um
contrato  de  promessa  de  compra  e  venda  do  imóvel  localizado  no  Edifício
Residencial Park Flamboyant, Rua José Dantas de Almeida, n.º 270, ap. 203, bloco
D, Jardim Veneza,  Bairro das Indústrias,  nesta Capital,  sem que lhe houve sido
entregue uma das vias, e que após a entrega do bem, verificou a existência de vícios
de  construção,  que  possivelmente  dariam  ensejo  ao  ajuizamento  de  pleito
indenizatório. 

Na  Contestação,  a  Ré  Apelante  argumenta  que  o  negócio  jurídico  foi
celebrado verbalmente, no valor de R$ 71.200,00, a ser pago com uma entrada de
R$ 3.219,94, sendo esta, por sua vez, parcelada, por meio de notas promissórias,
sendo  ajustado  que  o  saldo  devedor  de  R$ 68.255,00  seria  levantado  mediante
empréstimo junto à Caixa Econômica Federal.

Defende  que  o  único  contrato  celebrado  foi  exatamente  aquele
correspondente ao financiamento realizado junto à Caixa Econômica Federal, cujas
vias foram entregues às partes quando de sua assinatura, razão pela qual não seria
possível a exibição do requestado contrato de promessa de compra e venda, por
considerá-lo inexistente. 

Na Sentença, o Juízo determinou a apresentação do suposto contrato de
compra  e  venda  do  imóvel,  ao  fundamento  de  que  a  exibição  de  extratos  de
operações de crédito representa uma extensão do direito à informação previsto no
art. 6.º, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor. 

Diante da afirmação de inexistência dos documentos pleiteados, é ônus do
requerente demonstrar que tais documentos realmente existem e que estão na posse
do requerido, nos termos do art. 3571 do CPC, consoante entendimento esposado
pelos Tribunais de Justiça pátrios2. 

1 Art. 357. O requerido dará a sua resposta nos (cinco) dias subsequentes à sua intimação. Se
afirmar que não possui o documento ou coisa, o juiz permitirá que o requerente prove, por
qualquer meio, que a declaração não correspondente à verdade. 

2 APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CAUTELAR  DE  EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS.
NEGATIVA DA EXISTÊNCIA DO DOCUMENTO PRETENDIDO. PROVA NEGATIVA.
ÔNUS DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
-  Não  apresentando  a  parte  autora  a  prova  ou  mesmo  indício  de  prova  da  existência  do
documento  requerido,  cuja  a  existência  nega  a  parte  requerida  peremptoriamente,  a
improcedência do pedido inicial é medida que se impõe, nos termos do artigo 357, do CPC
(TJ/MG, 14.ª Câmara Cível, AC 10024113011191001, Rel. Valdez Leite Machado, julgado em
11/10/2013).



Extrai-se do documento de f. 09/38, que as partes celebraram o Contrato
por Instrumento Particular de Compra e Venda perante a Caixa Econômica Federal
do imóvel especificado na Inicial,  cuja Cláusula B1, f. 10, prevê que o valor de
aquisição da unidade habitacional será de R$ 71.200,00, a ser pago o valor de R$
3.219,94, por meio de recursos próprios, e financiado o restante de R$  68.255,00.

Ademais,  quando  da  Contestação,  a  Apelante  apresentou  doze  Notas
Promissórias  assinadas  pela  Recorrida,  que  correspondem  exatamente  ao
parcelamento  do  sinal,  que  foram  todas  quitadas,  consoante  se  infere  dos
documentos de f. 64/73, na mesma oportunidade exibidos.

Considerando que  a Recorrida não se  desvencilhou do ônus de provar a
existência de um contrato de promessa de compra e venda firmado diretamente com
a Empresa  Apelante,  e  que,  por  outro  lado,  o  único  contrato  foi  o  Instrumento
Particular de Compra e Venda celebrado entre as partes perante a Caixa Econômica

AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO.
NEGATIVA DE EXISTÊNCIA DO DOCUMENTO. FATO NEGATIVO. TRANSFERÊNCIA
DO ÔNUS PROBATÓRIO PARA O AUTOR. CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO
MONETÁRIA. PLANOS BRESSER E VERÃO. PRESCRIÇÃO. DIFERENÇA DEVIDA.

-  Diante  da  afirmação  de  inexistência  dos  documentos  pleiteados  e,  até  mesmo,  da  conta-
poupança, transfere-se ao autor do pleito exibitório o ônus de comprovar que os documentos
realmente existem e estão na posse do requerido, nos termos do artigo 357 do CPC.
[…]  (TJ/MG,  Processo  n.º  103620708200750011,  Rel.  Des.  Marcos  Lincoln,  julgado  em
8/3/2010). 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO.
DOCUMENTO.  CONTRATO  DE  INVESTIMENTO  EM  TELEFONIA  E  AQUISIÇÃO
ACIONÁRIA.  'PLANO  DE  EXPANSÃO'.  PROVA  DA  RELAÇÃO  JURÍDICA.
INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
NÃO  CONFIGURAÇÃO.  SENTENÇA  CASSADA.  NEGATIVA  DE  EXISTÊNCIA  DO
DOCUMENTO FEITA EM CONTESTAÇÃO. AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A
AFIRMAÇÃO NÃO CORRESPONDE À VERDADE. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 357 DO
CPC. PEDIDO IMPROCEDENTE NO MÉRITO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA
MADURA - ARTIGO 515, § 3º DO CPC.
1. Na ação cautelar de exibição, a ausência de prova da existência da relação jurídica, associada
à  negativa  de  existência  do documento  feita  pelo  réu  em sede  defensiva,  não  devidamente
desconstituída pelo autor no momento processual apropriado (artigo 357 do CPC), conduz à
improcedência do pedido, e não à extinção do processo sem resolução do mérito. Incidência do
artigo  515,  §  3º  do  CPC,  positivador  do  teoria  da  causa  madura.  EMENTA:  APELAÇÃO
CÍVEL.  AÇÃO  CAUTELAR  DE  EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS.  CONTRATO  DE
PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA E DOCUMENTOS CORRELATOS. DÚVIDA QUANTO À
REGULARIDADE  DA  EMISSÃO  DE  AÇÕES.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA.
CONFIGURAÇÃO.  CONTRATO  POSTERIOR  À  PORTARIA  1.316/76.  PRELIMINAR
SUSCITADA DE OFÍCIO. A Telemar Norte Leste S.A. é parte ilegítima para figurar, enquanto
sucessora da Telemig, no polo passivo de feito em que pleiteada a exibição de documentos
comprobatórios da emissão de ações em favor da Autora em decorrência da celebração,  na
década de 1990, de contrato de participação financeira em investimento telefônico. A partir de
1975,  com  a  revogação  da  Portaria  415/1972  e  edição  das  Portarias  1.316/76  e  86/91,  a
retribuição do investimento realizado pelos assinantes de plano de expansão passou a ser feita
pela  emissão  de  ações  da  própria  Telebrás,  não  da  concessionária  estadual  (TJ/.  AC
10145120311785001, Rel. Des.Otávio Portes, julgado em 28/04/2014). 



Federal, não há razão para a procedência do pedido. 

Posto  isso,  conhecida  a  Apelação,  dou-lhe  provimento  para,
reformando a Sentença, julgar improcedente o pedido, condenando a Autora
ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em R$ 500,00,
suspensa sua execução por se tratar de beneficiária da Justiça Gratuita, f. 41. 

É o voto.

Presidi o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 12 de dezembro de
2016,  conforme  Certidão  de  julgamento,  dele  também  participando,  além  deste
Relator, o Dr. Gustavo Leite Urquiza (juiz convocado para substituir o Exmo. Des.
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho) e  o Exmo. Des.  João Alves da Silva.
Presente à  sessão o Excelentíssimo Procurador de Justiça Dr.  José Raimundo de
Lima.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


