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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2231932-32.2016.8.26.0000, da Comarca de Bebedouro, em que é agravante WILLIAN 
RAFAEL GIMENEZ, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial provimento 
ao recurso, com observação, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE 
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.

São Paulo, 17 de março de 2017.

Jacob Valente
Relator

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento nº 2231932-32.2016.8.26.0000 -Voto nº 25737 2

VOTO Nº: 25737

AGRV. Nº: 2231932-32.2016.8.26.0000

COMARCA: BEBEDOURO

AGTE. : WILLIAN RAFAEL GIMENEZ

AGDO. : BANCO DO BRASIL S/A.

Agravo de instrumento  Ação de reparação de danos com 
pedido de tutela de evidência  Insurgência em face de decisão 
que indeferiu pedido de exibição incidental de exibição de 
contrato  Parte autora que alega não possuir o contrato de 
consórcio, dado que a contratação se deu por mensagens de 
'whatsapp'  Impossível descartar, desde já, qualquer forma 
de produção de provas, entre as quais está a exibição de 
documento pela parte contrária  Conveniência, entretanto, de 
se aguardar a resposta do banco agravado, ficando a anotação 
de que caso ele não venha a exibir o contrato em sede de 
contestação, a medida poderá ser ordenada pelo juízo no 
decorrer do processo, como modalidade de prova, nos termos 
do art. 396 e sob as consequências previstas no art. 400, ambos 
do CPC  Recurso parcialmente provido, com observação.

1 - Cuida-se de agravo de instrumento, com 

pedido de efeito ativo, tirado de decisão de fls. 90/91 

destes, que em ação de reparação de danos com pedido de 

tutela de evidência, indeferiu o pedido de exibição 

incidental de exibição do contrato, sob o entendimento de que 

“tal providência cabe ao autor, pois não é crível a 

celebração e pagamento de um contrato de consórcio de 

automóvel sem qualquer assinatura”.

Inconformado alega o agravante que “não teve 

acesso aos termos contratuais, dado que a contratação se deu 

exclusivamente por mensagens de whatsapp” (fls. 03).

Afirma o recorrente que está comprovado nos 

autos que a própria instituição financeira, por intermédio de 

sua preposta, enfatizou que depois o agravante passaria na 
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agência para assinar o contrato de consórcio, não havendo que 

se falar, portanto, conforme esposado na decisão atacada, 

houve efetivamente a celebração do contrato com a assinatura 

do agravante em posse da instituição financeira agravada 

(fls. 03).

É de conhecimento geral que, o que 

efetivamente se busca na vigência de um novo Código de 

Processo Civil, é a simplificação do processo, com, 

inclusive, unificação dos requisitos da tutela cautelar 

(exibição de documentos) e tutela antecipada, que devem visar 

a simplificação de procedimentos, bem como o entendimento 

segundo o qual, se o pedido cautelar tiver natureza 

antecipada, o juiz deverá observar o disposto no art. 303, do 

NCPC (fls. 05).

Alega que não pode trazer aos autos documento 

que não possui.

A exibição incidental para que o banco traga o 

contrato aos autos no prazo da contestação é questão de 

lógica e mais, expressamente prevista em lei (grifo no 

original) (fls. 06).

Em suma, clama pela reforma da decisão 

agravada, com a determinação ao banco agravado para que 

apresente incidentalmente o contrato de consórcio celebrado 

entre as partes, sob pena de não o fazendo, incidir cominação 

pecuniária diária (fls. 10).

Recurso formalmente em ordem, processado com a 

atribuição do postulado efeito suspensivo, dispensadas 

informações de primeiro grau de jurisdição, transcorrendo in 

albis o prazo para resposta (fls. 147).

É o relatório do necessário.
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2  A presente insurgência merece parcial 

provimento; não para determinar desde já a exibição do 

documento pela parte contrária, mas apenas para desonerar a 

autora do ônus de instruir seu pleito com o contrato 

celebrado.

A autora alega não possuir em seu poder o 

contrato firmado com a instituição financeira, pois, segundo 

afirma, o mesmo teria sido entabulado via mensagens de 

'whatsapp' (fls. 03/04).

Respeitado o entendimento da magistrada 'a 

quo', em tese, é possível, sim, a exibição do documento; 

entretanto, esse pleito deverá ser analisado em momento 

oportuno, na fase instrutória, como uma das modalidades de 

prova possíveis, já que a instituição financeira agravada 

sequer foi citada.

Não há dúvida que o contrato de consórcio é 

essencial ao julgamento do mérito da presente ação, porque é 

pressuposto da causa de pedir.

No entanto, citado contrato tem natureza 

probatória e pode ser juntado aos autos em qualquer fase de 

instrução do processo. A prova documental não se encerra no 

momento da propositura da ação, principalmente quando o 

documento é suscetível de apresentação em momento posterior 

por qualquer das partes e mormente quando está em poder do 

réu ou de terceiro, podendo vir aos autos incidentalmente, 

por determinação do juiz (art. 396 e 435, CPC).

Em verdade, caberia à instituição financeira 

agravada, na oportunidade da contestação, juntá-lo aos autos, 

por se tratar de documento comum às partes, que é de exibição 

obrigatória por quem o detém (arts. 335, 434, 373, II, todos 

do CPC).
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Assim, conclui-se pela conveniência de se 

aguardar a manifestação do banco agravado a respeito do tema, 

não cabendo nesse momento a imposição da medida pleiteada 

pelo agravante e nem a exigência de que ele, agravante, 

forneça documento que alega não possuir.

Em resumo, precoce a pretendida determinação 

de que o réu exiba o contrato; mas também não se pode impor 

ao autor o ônus de instruir a demanda com documento que 

afirma não possuir.

A hipótese é, assim, de se dar parcial 

acolhida ao pleito recursal, com a observação feita.

fica a anotação de que caso a instituição 

financeira não venha a exibir o referido contrato em sede de 

contestação, o pleito exibitório deverá ser reexaminado pela 

magistrada 'a quo', de ofício ou mediante provocação no 

decorrer do processo, nos termos do art. 396 e sob pena da 

consequência prevista no art. 400, ambos do Código de 

Processo Civil.

Diante do acima exposto, dá-se parcial 

provimento ao agravo de instrumento interposto, com 

observação.

JACOB VALENTE

Relator
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