
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA

Apelação Cível Nº 0049987-42.2011.815.2001 — 9ª Vara Cível da Capital
Relator:  Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado para substituir o Des. Saulo 
Henriques de Sá e Benevides
Apelante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Advogada: Elísia Helena de Melo Martini
Apelado: José Maria Chagas Viana
Advogados: Zélio Furtado da Silva e Roosevelt Delano Guedes Furtado

APELAÇÃO  CÍVEL  —  AÇÃO  CAUTELAR  DE 
EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS  —  PROCEDÊNCIA  — 
IRRESIGNAÇÃO  —  DOCUMENTOS  COMUNS  ÀS 
PARTES — DEVER DE EXIBIÇÃO — ENTENDIMENTO 
FIRMADO  NO  STJ  —  APLICAÇÃO  DO  ART.  557, 
'CAPUT', DO CPC — SEGUIMENTO NEGADO.

— “A firme jurisprudência desta Colenda Corte é no sentido de que a 
propositura de cautelar de exibição de documentos, em se tratando de 
documentos comuns às partes, é cabível como medida preparatória a 
fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração de relação 
jurídica entre as partes.”(AgRg no AREsp 207.848/RJ, Rel. Ministro 
ANTONIO CARLOS FERREIRA,  QUARTA TURMA, julgado em 
02/10/2012, DJe 08/10/2012)

Vistos, etc.

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  por  Aymoré  Crédito, 
Financiamento e Investimento S/A em face da sentença de fls. 47/48, proferida nos 
autos da Ação Cautelar de Exibição de Documentos, ajuizada por José Maria Chagas 
Viana, julgando procedente o pedido, determinando a exibição do contrato em questão, 
bem como a planilha de Custo Efetivo Total do Contrato, no prazo de 5 (cinco) dias, 
sob pena de admitir como verdadeiros os fatos  que, por meio do documento, a parte 
pretendia, nos termos do art. 359 do CPC.

O apelante,  em suas razões recursais (fls.  50/54), assegura ter 
demonstrado  boa-fé  ao  apresentar  a  contestação  e  solicitar  dilatação  do  prazo  para 
exibição do documento. Sustenta, ainda, não haver prova nos autos de que o contrato 
não foi entregue ao recorrido.

Não houve apresentação de contrarrazões (fls. 56).
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A  Douta  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  de  fls.  61/69, 
opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. Decido.

O promovente, ora apelado, ajuizou a presente Ação Cautelar de 
Exibição de Documentos com o intuito de obter cópia do contrato de financiamento, a 
fim de verificar as taxas e os juros cobrados.

Por sua vez, o magistrado  a quo julgou procedente o pedido, 
para determinar que o promovido apresente nos autos os documentos informados na 
inicial.

O  recorrente  assegura  não  ter  se  recusado  em  exibir  o 
documento, uma vez que, em sua contestação, solicitou apenas a dilação de prazo para 
apresentação do mesmo.

Pois bem. Cabe registrar que o art. 844, II, do CPC, diz respeito 
a documentos formados para clareza e vantagem recíproca, dos quais constitui exemplo 
típico  o original  do texto de contrato.  Refere-se,  deste modo,  a um documento pré-
constituído no âmbito de relação obrigacional, para prova dos direitos daí decorrentes. 

Os documentos que foram pleiteados pela parte apelada, no caso 
em comento, se inserem no inciso II do art.  844 do CPC, pois possuem natureza de 
“comuns às partes”, já que o recorrido é cliente da instituição apelante. 

Segundo o doutrinador Humberto Theodoro Júnior: 

"Documento comum não é, assim, apenas o que pertence indistintamente  
a ambas as partes, mas também o que se refere a uma situação jurídica  
que envolva ambas as partes, ou uma das partes e terceiro. É o caso, por  
exemplo, do recibo em poder do que pagou, mas que interessa também ao 
que recebeu; o da via do contrato em poder de um contraente quando o  
outro perdeu a sua; ou das correspondências em poder do destinatário nos  
contratos ajustados por via epistolar." (Curso de Direito Processual Civil,  
volume II, 16ª edição, Editora Forense, p. 481). 

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM 
RECURSO  ESPECIAL.AÇÃO  CAUTELAR  DE  EXIBIÇÃO  DE 
DOCUMENTOS.  RELAÇÃO  JURÍDICA  ENTRE  AS  PARTES 
COMPROVADA. CABIMENTO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. 
SÚMULAS  NS.  282  E  356  DO  STF.1.  A  firme  jurisprudência  desta 
Colenda Corte é no sentido de que a propositura de cautelar de exibição 
de  documentos,  em se  tratando  de  documentos  comuns  às  partes,  é 
cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, 
bastando  a  demonstração  de  relação  jurídica  entre  as  partes.2.  A 
simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem referência 
ao  disposto  no  acórdão  confrontado,  obsta  o  conhecimento  do  recurso 
especial, em razão da incidência do verbete das Súmulas ns. 282 e 356 do 
STF. Precedentes do STJ.3. Agravo regimental a que se nega provimento.
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(AgRg  no  AREsp  207.848/RJ,  Rel.  Ministro  ANTONIO  CARLOS 
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 08/10/2012)

Deste modo, mantenho a sentença, que determinou ao requerido/
recorrente a apresentação do contrato pretendido pelo autor/apelado, tendo em vista que 
ele estava obrigado a apresentar a documentação solicitada em juízo, pois se tratam de 
documentos comuns, com previsão legal no art. 844, inc. II, do CPC. Ademais, é dever 
do apelante manter sob sua guarda a documentação pertinente aos contratos firmados, 
extratos  de  cartão  de  crédito  ou  qualquer  demonstrativo  de  operações  financeiras 
realizada por esta entidade. 

Por  tais  razões,  aplicando o art.  557,  caput,  do CPC,  NEGO 
SEGUIMENTO à apelação cível, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 09 de setembro de 2014.

Dr. Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado
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