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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0080323-86.2012.815.2003
Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes.
Apelante : Banco Bradesco Financiamentos SA
Advogado : Wilson Sales Belchior e outros
Apelado : José Rogério Souza Anacleto
Advogado : Aurino Antônio Pereira

APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 
DOCUMENTO. NATUREZA SATISFATIVA. REQUISITOS DO 
FUMUS  BONIS  IURIS E  DO  PERICULUM  IN  MORA 
DISPENSÁVEIS.  PRAZO  PARA  EXIBIÇÃO. 
RAZOABILIDADE.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA. 
DESPROVIMENTO.

-  Em se tratando de cautelar  de exibição de documentos,  os 
requisitos da aparência do bom direito e do perigo da demora 
são dispensáveis.

- O prazo de dez dias fixado na sentença se mostra razoável 
para  a  exibição  dos  documentos,  mormente  quando  da 
propositura da ação até a publicação da sentença, transcorreu 
mais de 01 (um) ano. 

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

AC OR D A  a  Terceira C âmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

R E L A T Ó R I O
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Cuida-se  de  Recurso  de  Apelação  interposto  pelo  Banco 
Bradesco  Financiamento  SA,  combatendo  a  sentença  de  fls.  45/48,  que  julgou 
procedente  o  pedido  da  AÇÃO  CAUTELAR DE  EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTO, 
determinando  que  o  banco  exiba  perante  o  juízo,  em  Cartório,  os  documentos 
solicitados, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de serem admitidos verdadeiros os 
fatos que por meio dos documentos a parte pretendia provar, com suporte no art. 
359, I, do CPC.

JOSÉ  ROGÉRIO  SOUZA ANACLETO  ingressou  com  AÇÃO 
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, em face do BANCO BRADESCO 
SA ,  pugnando pela  exibição  do  contrato  de  financiamento  do  veículo  Fiat/Pálio 
Weekend Sport, 1997/1997, Placa MNK 0107/PB.

Nas razões recursais, fls. 49/55, o apelante sustenta a reforma da 
sentença,  alegando  que  não  estão  presentes  os  requisitos  da  tutela  cautelar,  na 
espécie. Também, requer a dilação do prazo para o cumprimento da sentença, sob o 
argumento de que o prazo concedido é desarrazoado.

Não houve contrarrazões, fls. 76.

Parecer  Ministerial  de  segundo  grau  pelo  desprovimento  do 
apelo.  (fls. 82/84).

É o Relatório.

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora.

Trata-se  de  AÇÃO  CAUTELAR  DE  EXIBIÇÃO  DE 
DOCUMENTOS, na qual o magistrado considerou que a apresentação da contestação 
pelo réu, sem a exibição das peças perseguidas, representa a recusa, motivo pelo qual 
o pleito mereceu a procedência.

O Banco recorrente, por seu turno, sustenta que na espécie estão 
ausentes os requisitos do  fumus boni iuris e do  periculum in mora, essenciais para a 
concessão da tutela cautelar.

Com  efeito,  a  exibição  de  documentos  é  uma  cautelar 
imprópria, de caráter satisfativo e, em razão de suas peculiaridades, não se submete 
aos pressupostos comuns dos procedimentos cautelares, tendo disciplina e requisitos 
próprios dentro do processo civil.
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Por essa razão, é desnecessário analisar a presença do “fumus 
boni juris” e do “periculum in mora” para a concessão da medida cautelar.

Nesse sentido:

EMENTA:  AÇÃO  CAUTELAR  DE  EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS 
-INTERESSE  DE  AGIR  -  EXISTÊNCIA  -  "FUMUS  BONI  IURIS"  - 
ALEGAÇÃO  DE  INEXISTÊNCIA  DE  DEMONSTRAÇÃO  DE  SUA 
PRESENÇA  -  IRRELEVÂNCIA  -  CAUTELAR  IMPRÓPRIA  - 
DESNECESSIDADE  DE  SE  EXAMINAR SE  SE  FAZEM  PRESENTES  OS 
REQUISITOS  DAS  CAUTELARES  EM  GERAL  -  CASSAÇÃO  DA 
SENTENÇA - TEORIA DA CAUSA MADURA PAGAMENTO DAS CUSTAS 
E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE 
-  RESISTÊNCIA  DA  RÉ  -  NÃO  COMPROVADA  -  REQUERIMENTO 
ADMINISTRATIVO - PRAZO EXÍGUO. - Não se exige da parte interessada 
que  esgote  a  via  administrativa  antes  de  ajuizar  ação  de  exibição  de 
documento, de tal modo que a inexistência de pedido prévio de exibição do 
documento  na  via  administrativa  não  faz  com  que  a  parte  autora  seja 
carecedora da ação. - A exibição de documentos é uma cautelar imprópria, 
de caráter  satisfativo,  sendo desnecessário  se  analisar  a  ocorrência  dos 
requisitos  do  "fumus  boni  juris"  e  do  "periculum  in  mora"  para  a 
concessão da medida cautelar. - Como se está diante de uma causa madura, 
já que atendidas todas as fases processuais necessárias para o deslinde do 
feito,  viável  a  análise  do  mérito  neste  Tribunal  (art.515,  §3º,  do  CPC). 
Considerando  que  não  houve prova  da recusa  da  parte  ré  em exibir  os 
documentos solicitados,  porquanto a ação não foi  ajuizada após o prazo 
razoável  de  30  dias  do  pedido  administrativo,  inviável  se  verifica  a 
condenação da ré ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, 
pois  vigora  no  ordenamento  jurídico  o  princípio  da  causalidade.  (TJMG 
Apelação Cível 1.0024.13.244319-3/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da 
Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/06/2014, publicação 
da súmula em 11/07/2014) 

EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS  -  NECESSIDADE  DA AÇÃO  PARA A 
SATISFAÇÃO  DA  PRETENSÃO  -  INTERESSE  PROCESSUAL  - 
EXISTÊNCIA -  AUSÊNCIA DE  OFENSA AO  ART.  801,  III,  DO  CPC  - 
INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA - CAUTELAR IMPRÓPRIA - CARÁTER 
SATISFATIVO  -  DIREITO  DE  EXIGIR  A  APRESENTAÇÃO  DOS 
CONTRATOS E EXTRATOS, PARA CONHECIMENTO E FISCALIZAÇÃO 
-  RECURSO  DESPROVIDO.  A exibição  de  documentos  é  uma  cautelar 
imprópria,  de caráter  satisfativo,  que,  portanto,  independe totalmente da 
propositura de qualquer outra ação. Assim, diante do caráter satisfativo da 
presente ação cautelar exibitória, que se exaure em si mesma, não há que se 
falar em inobservância ao disposto no art. 801, III, do CPC, por inexistir ação 
principal a ser proposta. Inépcia da inicial afastada.Para a caracterização do 
interesse  processual  no  ajuizamento  da  ação  cautelar  de  exibição  de 
documentos, é indispensável que o interessado instrua a petição inicial com 
a solicitação feita à instituição financeira, na via administrativa, de entrega 
das cópias dos contratos de financiamento resultantes das operações nas 
quais é coobrigado. Entretanto, no caso específico, em que o banco apelado, 
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na resposta, contestou o direito do apelante à exibição e não a efetuou de 
pronto, leva à conclusão de que não o faria na via administrativa, ficando, 
assim,  caracterizado  o  interesse  processual  superveniente. A exibição de 
documentos  é  uma  cautelar  imprópria,  de  caráter  satisfativo,  sendo 
desnecessário se analisar a ocorrência dos requisitos do fumus boni iuris e 
do periculum in mora para a concessão da medida cautelar. No caso dos 
autos, não há dúvida ser perfeitamente cabível o ajuizamento de ação de 
exibição de documentos, eis que existem relações contratuais vinculando as 
partes,  constatando-se  que  o  autor,  suspeitando  da  prática  de 
irregularidades pela parte ré, requer a apresentação de todos os contratos 
nos  quais  figurou  como  coobrigado,  assim  como  extratos  decorrentes  e 
planilha de débitos.  Preliminares  rejeitadas.  Recurso  desprovido"  (TJMG. 
Apelação  Cível  n°  1.0145.08.497793-6/002;  Rel.  Des.  Eduardo  Mariné  da 
Cunha; data do julgamento: 01/09/2011; data da publicação: 20/09/2011).

Por fim, quanto ao prazo fixado na sentença para apresentação 
do  documento,  qual  seja,  dez  dias,  entendo  que  se  mostra  razoável,  mormente 
quando o apelante já poderia ter providenciado o documento desde o momento em 
que tomou conhecimento da ação, não havendo, portanto que se falar em dilação do 
prazo.

Ademais,  os  meros  argumentos  referentes  à  exiguidade  do 
prazo concedido, sem que haja elementos probatórios capazes de justificar a dilação 
perseguida,  não  são  capazes  de  transformar  a  realidade  fática,  que  atesta  um 
transcurso  de  tempo  suficiente  para  o  atendimento  da  pretensão  do  autor, 
considerando que da propositura da ação (08/05/2012) até a publicação da sentença 
(24/07/2013), transcorreu mais de 01 (um) ano. 

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO APELO.

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.  Participaram do julgamento, 
além desta  Relatora,  o Exmo. Dr.  Ricardo Vital  de Almeida,  Juiz  convocado para 
substituir  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henrique 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 TJ/PB, em João Pessoa, 18 de setembro de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                       Relatora
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