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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO CAUTELAR DE 
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.  CONTRATO 
FIRMADO ENTRE AS PARTES.  SENTENÇA DE 
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO. 
FALTA  DE  INTERESSE  PROCESSUAL. 
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. 
DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA 
ADMINISTRATIVA. REJEIÇÃO. DOCUMENTO 
COMUM. DEVER DE EXIBIÇÃO. REDUÇÃO  DE 
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.  PRINCÍPIO DA 
MODERAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE. 
DESPROVIMENTO DO APELO.

- “Tratando-se de documento comum às partes, não 
se admite a recusa de exibi-lo, notadamente quando 
a instituição recorrente tem a obrigação de mantê-lo 
enquanto não prescrita eventual ação sobre ele”. 
(STJ - AgRg no Ag 647746/RS - 2004/0179654-3, 
Rel. Min. Barros Monteiro, 4ª T, DJ 12.12.2005)
             

Vistos etc.

Trata-se de Apelação Cível contra a sentença de fls. 77/79, que 

julgou procedente o pedido formulado na Ação de Exibição de Documentos 

ajuizada por Antônio  Francisco  da  Silva  em face da  Aymoré  Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A.

O Demandante firmou contrato de financiamento com o 
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Demandado, para aquisição de um veículo e, alega que não foi apresentada a 

cópia do referido contrato.

O  juiz  determinou,  na  sentença,  que o Promovido exiba  os 

documentos na forma e termos requeridos na inicial. 

Inconformado, o Banco apresentou Recurso Apelatório (fls. 

81/88),  preliminarmente,  alegando  a  ausência  de  interesse  processual.  No 

mérito,  aduziu  a  ausência  de  hipossuficiência  do  Apelado;  ausência  de 

requisitos para concessão da Tutela cautelar. Por fim,  pediu a redução dos 

honorários advocatícios, na hipótese de não acolhimento da sua tese recursal.

Posteriormente,  apresentou,  às  fls.  105/108,  cópia  de  um 

contrato que alega ter  firmado com o Demandante.

Nas Contrarrazões às fls. 113/121, não houve pronunciamento 

sobre o contrato apresentado.

A  Procuradoria de Justiça,  às  fls.  128/133,  opinou  pelo  não 

conhecimento do recurso apelatório.

É o relatório.

DECIDO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, 

passo ao exame do conteúdo apelatório.

Vê-se, in casu, que houve a apresentação do suposto contrato, 

todavia, ante a ausência de manifestação do Apelado sobre a satisfação do 

direito pretendido, passo a análise meritória.

Analisando o caderno processual, percebe-se que o Autor, de 

fato, não faz prova de que solicitou administrativamente o contrato pactuado, 

porém, a ausência do esgotamento da via administrativa, não impossibilita ou 

2



Apelação Cível nº 0113192-11.2012.815.2001Apelação Cível nº 0113192-11.2012.815.2001

inviabiliza o direito da parte. Não há que se falar, portanto, em falta de 

interesse processual.

Sobre o assunto:

AGRAVO  REGIMENTAL NO  AGRAVO  EM  RECURSO 
ESPECIAL.  CAUTELAR  DE  EXIBIÇÃO  DE 
DOCUMENTOS.  INTERESSE  DE  AGIR. 
DOCUMENTOS  COMUNS  ÀS  PARTES.  SÚMULA 
83/STJ.  SOLICITAÇÃO  DE  EXIBIÇÃO  DOS 
DOCUMENTOS PELA VIA ADMINISTRATIVA.  PEDIDO 
ATENDIDO  PARCIALMENTE  APÓS  INTIMAÇÃO 
JUDICIAL.  REVISÃO  EM  SEDE  DE  RECURSO 
ESPECIAL.  IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  7/STJ. 
ARTIGOS 357 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 43, 
DO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO  CONSUMIDOR. 
AUSÊNCIA DE  PREQUESTIONAMENTO.  INCIDÊNCIA 
DAS SÚMULAS 282  E  356/STF.  1.-  A jurisprudência 
desta  Corte  pacificou-se  no  sentido  de  que  o 
correntista possui interesse de agir na propositura de 
ação  de  exibição  de  documentos,  objetivando,  em 
ação  principal,  discutir  a  relação  jurídica  deles 
originada, independentemente de prévia remessa dos 
extratos  bancários  ou  solicitação  no  âmbito 
administrativo. 2.- Infirmar os fundamentos do Acórdão 
recorrido e acolher a tese sustentada pelo Agravante de 
que  não  houve  prova  de  solicitação  dos  documentos, 
bem como recusa injustificada na entrega dos mesmos, 
demandaria reexame de provas, o que é vedado nesta 
instância, a teor da Súmula 7 desta Corte. 3.- O conteúdo 
normativo dos artigos 357 do Código de Processo Civil e 
43, do Código de Defesa do Consumidor não foi objeto 
de  discussão  no  Acórdão  recorrido,  tampouco  foram 
interpostos Embargos Declaratórios para sanar eventual 
omissão.  Incidem,  no caso,  as Súmulas  282 e 356 do 
Supremo  Tribunal  Federal.  4.-  O  recurso  não  trouxe 
nenhum argumento capaz de modificar  a conclusão do 
julgado,  a  qual  se  mantém  por  seus  próprios 
fundamentos. 5.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no 
AREsp  99.196/SP,  Rel.  Ministro  SIDNEI  BENETI, 
TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  20/09/2012,  DJe 
09/10/2012).

AGRAVO  REGIMENTAL NO  AGRAVO  EM  RECURSO 
ESPECIAL.  EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS. 
APRESENTAÇÃO  DE  EXTRATOS  BANCÁRIOS. 
OBRIGAÇÃO  DECORRENTE  DA  LEI. 
DESNECESSIDADE  DE  ESGOTAMENTO  DA  VIA 
ADMINISTRATIVA.  DECISÃO MANTIDA.  1.  A Segunda 
Seção desta Corte decidiu que é cabível a inversão do 
ônus da prova em favor  do consumidor  para o  fim de 
determinar  às  instituições  financeiras  a  exibição  de 
extratos  bancários,  enquanto  não  estiver  prescrita  a 
eventual  ação  que  com  eles  será  instruída,  não 
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dependendo o pedido de exibição, na via judicial, de 
prévia  solicitação  na  via  administrativa (REsp 
1.133.872/PB,  Rel.  Min.  MASSAMI  UYEDA,  DJe 
28.3.2012).  2.  Agravo  regimental  a  que  se  nega 
provimento.  (AgRg no AREsp 158.054/SP, Rel.  Ministro 
ANTONIO  CARLOS  FERREIRA,  QUARTA  TURMA, 
julgado em 11/12/2012, DJe 18/12/2012)

Ora, o Apelante não poderia arriscar aguardando resposta do 

Apelado ao  requerimento administrativo para só depois propor a presente 

demanda, tendo em vista que a demora no atendimento ao pleito poderia 

resultar em prejuízo irreparável ao Promovente. 

Tem  mais,  cuidando-se  de documento comum às partes, o 

banco Apelante tem o dever de exibir o contrato requerido, não podendo privar 

o Apelado de buscar o que lhe é de direito, além do mais, quando essas 

informações são essenciais para a instrução de um possível processo principal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. 
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE REDE 
ELÉTRICA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. – TRATANDO-
SE DE DOCUMENTO COMUM ÀS PARTES, NÃO SE 
ADMITE A RECUSA DE EXIBI-LO, NOTADAMENTE 
QUANDO A INSTITUIÇÃO RECORRENTE TEM A 
OBRIGAÇÃO DE MANTÊ-LO ENQUANTO NÃO 
PRESCRITA EVENTUAL AÇÃO SOBRE ELE. – 
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7-STJ. AGRAVO 
REGIMENTAL IMPROVIDO.(STJ - AGRG NO AG 
647746/RS - 2004/0179654-3, REL. MIN. BARROS 
MONTEIRO, 4ª T, DJ 12.12.2005)

AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA 
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO 
ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 
RECUSA DA REQUERIDA. ART. 358, III, DO CPC. 
DOCUMENTO COMUM. REEXAME DE MATÉRIA 
FÁTICA. VERBETE N. 7 DA SÚMULA DO STJ. - 
Tratando-se de documento comum às partes, correta a 
aplicação do art. 358, III, do CPC, que inviabiliza a 
recusa manifestada pela agravante. - Inadmissível o 
reexame de matéria fática em sede de recurso especial, 
a teor do verbete n. 7 da Súmula do STJ. - Agravo 
improvido. (AgRg no Ag 562162/RS –  2003/0194339-9 
REL. MIN. CÉSAR ASFOR ROCHA, 4ª T, J. 18.03.2004, 
DJ 13.09.2004).
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Desse  modo, entendo que o consumidor não pode ter 

prejudicada a apreciação do seu direito, neste caso, pela ausência da referida 

documentação, cujo ônus deve ser atribuído ao Apelante, em atendimento aos 

princípios extraídos da Legislação Consumerista. Ainda, observa-se que para o 

Banco não há qualquer prejuízo com a produção do referido documento, visto 

que possui subsídios tecnológicos para ofertar esta informação. Por outro lado, 

quanto ao consumidor, este fica dependente da informação do Recorrente para 

ter ou não seu direito concedido.

Conforme preceitua o art. 6º, VIII do CDC, deve ser facilitada a 

defesa dos direitos do consumidor, com a aplicação do ônus da prova quando, 

no caso concreto, for verossímil a alegação ou for hipossuficiente o 

consumidor. Ou seja, o ônus da prova deve caber aquele que poderá trazê-la 

ao processo com maior facilidade. 

No caso em tela, o documento necessário à comprovação do 

direito do consumidor é o contrato pactuado entre as partes, documento este 

que, nitidamente, o consumidor só pode ter acesso se fornecido pelo Banco. 

Por outro lado, de acordo com a regra do art. 355 do CPC, 

quando trata das provas no processo civil brasileiro, o juiz pode ordenar que a 

parte exiba documento ou coisa, que se ache em seu poder. No presente caso, 

é ainda mais forte esse entendimento por se tratar de relação de consumo 

típica, onde há a possibilidade de inversão do ônus da prova. 

Quanto  aos  honorários  advocatícios  sucumbenciais,  o 

Recorrente pugna para que o valor arbitrado seja reduzido. Tal irresignação 

não merece amparo.

Os honorários advocatícios devem ser mantidos, uma vez que 

houve clara resistência a apresentação dos documentos e  foram arbitrados 

dentro do que estatui o  princípio da moderação, no qual o valor não pode levar 

ao  extremo  de  prejudicar  a  justa  remuneração  do  profissional,  nem  ser 

arbitrado em termos simbólicos.
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Assim, não merece reforma a sentença atacada.

Por tais razões, DESPROVEJO o Apelo, mantendo a sentença 

em todos os seus termos.

João Pessoa, ___ de setembro de 2014.

 Desembargador LEANDRO DOS SANTOS 
                              Relator
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