
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete da Desa. Maria das Graças Morais Guedes

A C Ó R D Ã O

Apelação Cível nº 0000872-81.2011.815.0601
Origem : Juízo da Comarca de Belém
Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Apelante : Banco Bradesco Financiamentos S.A.
Advogado : Wilson Sales Belchior
Apelado : Jordão José Nicolau Matias
Advogado : Alexandre Campos Ruiz

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 
DOCUMENTOS.  PRELIMINAR. VIOLAÇÃO  AO 
PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.  REJEIÇÃO.  MÉRITO. 
ALEGADA  AUSÊNCIA  DOS  REQUISITOS  PARA  A 
CONCESSÃO  DE  MEDIDA  CAUTELAR.  DISTINÇÃO. 
EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS.  CARÁTER SATISFATIVO. 
REQUISITOS  DISPENSÁVEIS.  MANUTENÇÃO  DO 
DECISUM.  DESPROVIMENTO . 

− Sendo  possível extrair  as  razões  da  irresignação  do 
apelante para com a conclusão alcançada na sentença, afasta-
se a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade.

− A  ação  exibitória  de  documentos  possui  natureza 
satisfativa e o seu exercício é para fins de verificar futura ação 
judicial.

− É possível dizer que a exibição dos documentos exaure, 
por  si  só,  os  interesses  do  autor,  e,  portanto,  é  satisfativa, 
dispensando-se a prova dos requisitos do periculum in mora e  
do fumus boni iuris.
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V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível 
do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em rejeitar a preliminar e, no 
mérito, negar provimento ao recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de  Apelação Cível interposta pelo  Banco Bradesco 
Financiamentos S.A.  contra a sentença proferida pelo juízo da da Comarca de 
Belém, fls. 38/40, que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos ajuizada por 
Jordão  José  Nicolau  Matias em  seu  desfavor,  julgou  procedente  a  pretensão 
autoral,  “determinando que o banco réu exiba os  documentos  postulados pelo 
autor, qual seja, o contrato de financiamento, no prazo de 10 (dez) dias”.

Em suas razões, fls. 42/47, alega que, embora a tutela cautelar 
seja  uma  espécie  de  tutela  urgente,  oponível  somente  quando  houver  uma 
situação de perigo que traga ameaça à pretensão, no caso dos autos não restou 
demonstrado qual direito do autor está ameaçado, conforme exigido pelo art. 801, 
IV, do CPC.

Sustenta  que  “não  houve  a  comprovação  dos  requisitos 
necessários para que se faça jus à tutela cautelar requerida, ou seja,  não restou 
provado o “periculum in mora”, e muito menos o “fumus boni iuris”, pugnando, ao 
final, pela reforma da sentença e consequente improcedência da ação.

   
Nas contrarrazões, o apelado requer preliminarmente o não 

conhecimento  do  recurso,  aduzindo  que  este  apenas  repete  os  termos  da 
contestação,  sem  atacar  os  fundamentos  da  sentença.  No  mérito,  rebate  as 
insurgências do apelo, pugnando pela manutenção da sentença, fls. 84/90.

A  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  da  lavra  do  Dr. 
Francisco Seráphico da Nóbrega Filho, opina pelo desprovimento do recurso, fls. 
97/102.

É o relatório.
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V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

Da preliminar de não conhecimento do recurso arguida nas 
contrarrazões

Aduz o apelado que o recurso apelatório apenas repete os 
termos da contestação, sem atacar os fundamentos da sentença.

Contudo,  atenta  aos  termos  do  apelo,  observo  que  é 
perfeitamente possível extrair as  razões da irresignação do apelante para com a 
conclusão alcançada na sentença, o que é o suficiente para afastar a alegada ofensa 
ao princípio da dialeticidade, que exige do recorrente expressa impugnação dos 
fundamentos  da decisão por  ele  atacada  a  fim de permitir  ao  Órgão Julgador 
cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no 
recurso.

Sendo  assim,  apesar  de  sucintas  as  razões  do  recurso, 
entendo que impugnam os fundamentos da decisão, motivo pelo qual  rejeito a 
preliminar suscitada.

Do mérito

Extrai-se dos autos que Jordão José Nicolau Matias ajuizou 
Ação de Exibição de Documentos em face do  Banco Bradesco Financiamentos 
S.A., objetivando ter acesso ao seu contrato de financiamento de veículo outrora 
pactuado entre os litigantes.

O  magistrado  de  primeiro  grau,  por  sua  vez,  julgou 
procedente o pedido inserto na inicial, condenando o promovido ao pagamento 
das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por 
cento) sobre o valor da causa.

É contra esta decisão que a parte promovida se insurge.

Inicialmente aduz o apelante a falta de interesse processual 
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do autor, argumentando que este não demonstrou a presença da fumaça do bom 
direito e do perigo da demora, que seriam essenciais para concessão da medida 
cautelar.

Cediço  que  a  exibitória  de  documentos  também  contém 
natureza satisfativa e seu exercício é para fins de verificar futura ação judicial. 
Logo,  não  se  confunde  com medida  cautelar  cujo  fito  exclusivo  é  assegurar  a 
eficácia  da  ação  principal,  representando  uma  ofensa  ao  direito  da  parte 
adversária,  o  que  não  é  o  caso  em  apreço  diante  da  inafastável  natureza 
preparatória da ação exibitória. 

Humberto  Theodoro  Júnior,  em  seu  artigo  de  doutrina 
"Pressupostos Processuais e Condições da Ação no Processo Cautelar", in Revista 
de Processo n. 50/23, observa acerca dos requisitos específicos da tutela cautelar 
(fumus boni iuris  e periculum in mora) que é inaplicável ao caso em comento, face 
não restringir direito de outrem, in verbis: 

Por fim, o dano temido, para justificar a proteção cautelar, há de ser, a um 
tempo,  grave  e  de  difícil  reparação,  mesmo porque  as  duas  idéias  se 
interpenetram e  se  completam,  posto  que para  ter-se  como realmente 
grave uma lesão jurídica é preciso que seja irreparável sua conseqüência, 
ou pelo menos de difícil ou problemática reparação. 
Essa  irreparabilidade ou problemática  reparabilidade  pode  ser  aferida 
tanto do ponto de vista 'objetivo', como do 'subjetivo'. No primeiro caso, é 
de considerar-se irreparável  ou dificilmente reparável  o  dano que não 
permita, por sua natureza, nem a reparação específica (in natura), nem a 
de respectivo equivalente (indenização): o risco de vida, p. ex., da pessoa, 
que careça de alimentos provisionais; ou o risco de desaparecimento de 
um meio de prova. 
Do  ponto  de  vista  subjetivo,  é  de  admitir-se  como  irreparável  ou 
dificilmente reparável  o  dano que mesmo sendo,  em tese,  passível  de 
reparação por indenização, não evidencie condições práticas para tanto, 
em  face  de  o  responsável  pela  eventual  reparação  não  dispor  de 
condições econômicas para efetuá-la. 

Neste sentido, ainda que, ao menos em princípio, as medidas 
cautelares estejam vinculadas a uma ação principal, a ser proposta ou já em curso, 
nos termos do artigo 800,  do Código de Processo Civil,  a  ação de exibição de 
documentos é sui generis, pois se destina à obtenção de documentos que, após 
analisados, poderão, ou não, a depender das informações que neles conste, ensejar 
o posterior ajuizamento da ação principal.
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De fato, "a jurisprudência, sensível aos fatos da vida, que são 
mais ricos que a previsão dos legisladores, tem reconhecido, em certas situações, a 
natureza satisfativa das cautelares, como na espécie, em que a cautelar de exibição 
exaure-se  em  si  mesma,  com  a  simples  apresentação  dos  documentos"  (STJ, 
Recurso  Especial  104356/ES,  4ª  Turma,  Relator  Ministro  Cesar  Asfor  Rocha, 
julgamento em 06.12.1999).

Evidentemente,  a  medida  cautelar  de  exibição  de 
documentos,  especificamente  no  caso  dos  autos,  tem  o  escopo  de  levar  ao 
conhecimento do autor as informações relativas ao contrato celebrado pelas partes, 
para que ele possa aferir a existência de eventuais irregularidades que, estando 
presentes, ensejarão o ajuizamento da ação principal.

Desse modo, é possível dizer que a exibição dos documentos 
exaure, por si só, os interesses do autor, e, portanto, é satisfativa, dispensando-se a 
prova dos requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris, consoante julgados 
colacionados:

APELAÇÃO  CÍVEL.  MEDIDA  CAUTELAR  DE  EXIBIÇÃO  DE 
DOCUMENTO.  AUSÊNCIA  DE  INTERESSE  DE  AGIR. 
INOCORRÊNCIA.  REQUISITOS  PRESENTES.  ÔNUS 
SUCUMBENCIAIS  PELO  VENCIDO  VALOR  ADEQUADO. 
RECURSO NÃO PROVIDO. O interesse de agir representa a utilidade 
do provimento judicial ao demandante. É patente o interesse do autor 
que  deseja  ter  acesso  ao  contrato  firmado  com  o  banco  réu.  É 
desnecessária a comprovação  de recusa administrativa de exibição para 
configurar o interesse de agir. Em se tratando de cautelar de exibição de 
documentos, os requisitos da aparência do bom direito e do perigo da 
demora são dispensáveis. Tendo havido resistência do réu em exibir os 
documentos, restou caracterizado o interesse de agir do autor, deverá ser 
aquele condenado nos ônus sucumbenciais, mantido o valor fixado que 
esta  apto  a  remunerar  condignamente  o  procurador  da  parte  autora. 
(TJMG; APCV 1.0016.13.012802-4/002; Relª Desª Mariângela Meyer; Julg. 
12/08/2014; DJEMG 22/08/2014) 

APELAÇÃO CÍVEL. Ação cautelar de exibição de documentos sentença 
de procedência- alegação de inexistência de interesse de agir do autor, 
ante a ausência de pretensão resistida condicionamento ao pagamento de 
tarifa.  Impossibilidade  resistência  configurada.  Precedentes  do  STJ  e 
desta corte alegação de ausência dos requisitos do. Periculum in mora. E. 
Fumus  boni  iuris.  Necessários  à  concessão  da  medida  cautelar. 
Descabimento.  Exibição de documentos que possui caráter satisfativo, 
sendo perfeitamente cabível,  nos termos  do artigo 844,  inciso  II,  do 
código  de  processo  civil,  independentemente  da  presença  dos 
requisitos típicos da tutela cautelar inaplicabilidade da penalidade de 
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busca e apreensão. Medida correta e aplicável ao caso, nos termos do art.  
362, do CPC precedentes. Pedido de redução dos honorários advocatícios. 
Não acolhimento.  Sentença mantida.  Recurso de apelação conhecido e 
desprovido. (TJPR; ApCiv 1233468-8;  Curitiba;  Décima Quarta Câmara 
Cível; Rel. Des. José Hipólito Xavier da Silva; DJPR 25/08/2014; Pág. 212) 

Assim,  embora  o  autor  tenha  demonstrado  o  vínculo 
contratual  com a  demandada,  comprovando  a  fumaça  do  bom  direito,  em  se 
tratando de cautelar de exibição de documentos, os requisitos da fumaça do bom 
direito e do perigo da demora são dispensáveis.

Com  essas  considerações,  REJEITO  A  PRELIMINAR 
SUSCITADA e, no mérito, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO,  mantendo a 
sentença vergastada em todos os seus termos.

É como VOTO.

Presidi  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta 
Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 16 
de setembro de 2014, conforme certidão de julgamento de f. 110. Participaram do 
julgamento,  além  desta  relatora,  o  Exmo.  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida  (Juiz 
convocado para substituir os Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) e o 
Exmo. Des.  José Aurélio  da Cruz.  Presente à sessão,  o Exmo. Sr.  Dr.  Francisco 
Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho, Promotor de Justiça convocado.

Gabinete no TJPB, João Pessoa, 18 de setembro de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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