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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CAUTELAR  DE  EXIBIÇÃO  DE 
DOCUMENTOS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 
AÇÃO  CONTESTADA  PELA  EMPRESA  PROMOVIDA. 
POSTERIOR  APRESENTAÇÃO  DOS  CONTRATOS  E 
EXTRATOS  SOLICITADOS.  RESISTÊNCIA  CONFIGURADA. 
DEMANDA QUE DEVE SER JULGADA PROCEDENTE, COM A 
CONDENAÇÃO  DA  FINANCEIRA  NAS  VERBAS 
SUCUMBENCIAIS.  SENTENÇA  EM  CONFRONTO  COM 
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E 
DESTA  CORTE.  APLICAÇÃO  DO  ARTIGO  557,  §  1º-A,  DO 
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  PROVIMENTO 
MONOCRÁTICO DA SÚPLICA.

- “Se a parte ré, após devidamente citada em ação cautelar de exibição  
de  documento,  deixa  de  apresentar  a  documentação  requerida,  resta  
configurada  a  resistência  ao  pleito  exibitório,  apto  a  justificar  a  
condenação ao pagamento  de honorários  sucumbenciais.  (...).”  (TJPB; 
Rec.  0005802-45.2013.815.2001;  Segunda  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des. 
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho; DJPB 10/06/2014; Pág. 18)

- “3. A jurisprudência desta corte tem decidido que, em ações cautelares  
de exibição de documentos, em razão dos princípios da sucumbência e  
da causalidade, haverá a condenação a honorários advocatícios quando  
estiver caracterizada, como no presente caso, a resistência à exibição  
dos  documentos  pleiteados  (AgRg  no  AG  1422970/sc,  Rel.  Ministro  
benedito  Gonçalves,  primeira  turma,  julgado  em  02/10/2012,  dje  
08/10/2012).  4.  Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento.”  (STJ; 
AgRg-AREsp 405.098; Proc. 2013/0334564-4; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio 
Kukina; DJE 17/12/2013)

-   “a  lei  não  excluirá  da  apreciação  do  Poder  Judiciário  lesão  ou  
ameaça a direito;
(...)”  (Art. 5º, XXXV, da CF/88).



- O Brasil não adotou, via de regra, o contencioso administrativo, razão pela 
qual não se faz necessário o esgotamento da via extrajudicial para que a parte 
prejudicada possa se utilizar dos meios processuais.

- “ (...) a jurisprudência do STJ é assente 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.  Precedentes.
(...).”
(STJ - AgRg no REsp 1169876/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TUR-
MA, julgado em 19/04/2012, DJe 24/04/2012) .

- “Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com  
jurisprudência  dominante  do  Supremo  Tribunal  Federal,  ou  de  Tribunal  
Superior, o relator poderá dar provimento ao recurso.”  (Artigo 557, § 1o-A, do 
Código de Processo Civil).

V  I  S  T  O  S

Trata-se de Apelação Cível interposta por Josué Serafim dos Santos, contra a 
sentença de fls. 252/253, que extinguiu a Ação Cautelar de Exibição de Documentos proposta em 
face do Banco BMG S/A. 

Em suas razões recursais (fls. 255/257), alega o apelante que o processo não 
deveria  ter  sido extinto por  ausência de interesse,  uma vez que restou evidenciada a pretensão 
resistida do banco recorrido, que somente apresentou a documentação solicitada após a contestação, 
oportunidade esta em que impugnou os fundamentos constantes na petição inicial.

Dessa  forma,  pugna  pelo  provimento  do  recurso,  de  modo  a  ser  julgada 
procedente  a  demanda,  com  a  consequente  condenação  da  instituição  financeira  nos  ônus  da 
sucumbência.

Contrarrazões ofertadas às fls. 260/267. 

Parecer pelo provimento da súplica (fls. 275/278).

É o relatório. DECIDO: 

Da análise dos autos, dessume-se que o Magistrado de primeiro grau extinguiu 
a  ação  sem  exame  do  mérito,  depois  do  fornecimento,  pelo  demandado,  dos  contratos  de 
empréstimo  consignado  e  respectivos  extratos  analíticos  requeridos  pelo  demandante, 
compreendendo pela ausência superveniente de interesse processual.

Demais disso, não imputou ao banco o pagamento de honorários, pelo fato de o 
consumidor não ter provado que requereu administrativamente a documentação.

Nas  razões  do  seu  apelo,  assevera  o  insurgente  que  o  promovido  apenas 
forneceu o contrato solicitado após a sua contestação, razão pela qual deve a demanda ser julgada 
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procedente, com a consequente condenação da financeira nas verbas de sucumbência.

Considerando  o  acervo  probatório  constante  nos  autos,  concebo  que  a 
pretensão recursal merece acolhimento.

Primeiramente, cumpre registrar que a financeira, de fato, contestou a demanda 
(fls.20/40), combatendo os argumentos autorais, somente trazendo a documentação solicitada em 
momento posterior (fls. 95/250)

Ora,  tal  comportamento  configura  pretensão  resistida,  nos  termos  da 
jurisprudência, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO.  
FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. DESNECESSIDADE DE  
COMPROVAÇÃO.  NATUREZA SATISFATIVA.  DOCUMENTO COMUM ÀS  
PARTES.  DEVER  DE  EXIBI-  ÇÃO.  RESISTÊNCIA  CONFIGURADA.  
CONDENAÇÃO  NOS  ÔNUS  SUCUMBENCIAIS.  NECESSIDADE.  
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM  MONOCRÁTICO.  RECURSO  
DESPROVIDO. Sabe-se que a ação de exibição de documentos é autônoma e  
satisfativa, do que se conclui ser irrelevante a verificação da existência dos  
requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora.  Se a parte ré, após  
devidamente citada em ação cautelar de exibição de documento,  deixa de  
apresentar  a documentação requerida,  resta  configurada a resistência ao  
pleito exibitório, apto a justificar a condenação ao pagamento de honorários  
sucumbenciais. Sendo as razões da apelação manifestamente improcedentes,  
e ainda por estar em confronto com jurisprudência dominante deste egrégio  
tribunal e de cortes superiores, revela-se correta a negativa de seguimento  
fundamentada  na  norma  do  art.  557,  caput,  do  código  de  processo  civil.  
(TJPB;  Rec.  0005802-45.2013.815.2001;  Segunda  Câmara  Especializada 
Cível; Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho; DJPB 10/06/2014; Pág. 18)

APELAÇÃO CÍVEL.  CAUTELAR DE EXIBIÇÃO. DOCUMENTO COMUM  
ÀS  PARTES.  APRESENTAÇÃO  APÓS  A  CONTESTAÇÃO.  PRETENSÃO  
RESISTIDA.  VERIFICAÇÃO.  RECONHECIMENTO  DO  PEDIDO.  
PROCEDÊNCIA  DA  AÇÃO.  SUCUMBÊNCIA.  PRINCÍPIO  DA 
CAUSALIDADE.  IMPOSIÇÃO.  PROVIMENTO  DO  RECURSO.  Possuindo 
natureza contenciosa a ação cautelar de exibição de documentos, julgada ela  
procedente dá ensejo à condenação da parte  vencida na verba honorária  
sucumbencial, pela aplicação do princípio da causalidade. Precedentes do  
STJ. ” […]. (TJPB; AC 200.2011.041165-5/001; Quarta Câmara Especializada 
Cível; Rel. Des. João Alves da Silva; DJPB 02/10/2013; Pág. 13)

Em se configurando a resistência da empresa promovida, deve a mesma ser 
condenada nas verbas sucumbenciais, visto que a ação, na realidade, é procedente. Nesse sentido:

PROCESSO  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  CAUTELAR  DE  
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGOS  
ANALISADOS. ART. 20, §§ 3º E 4 º, DO CPC. 1. Ação cautelar de exibição de  
documentos ajuizada em 09.02.2012. Recurso Especial concluso ao gabinete  
em  07.11.2013.  2.  Discussão  relativa  ao  cabimento  e  à  possibilidade  de  
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majoração dos honorários advocatícios fixados pelas instâncias ordinárias em  
virtude da sua irrisão. 3. As ações cautelares de exibição de documento, por  
possuírem natureza de ação, e não de mero incidente processual, nos termos  
do art. 844 do CPC, ensejam, na hipótese de sua procedência, a condenação  
da parte vencida ao pagamento dos ônus sucumbenciais, tendo em vista a  
aplicação  do  princípio  da  causalidade.  4.  Embora  o  exaurimento  da  via  
administrativa  não seja  condição  para a  propositura  da  ação,  só  haverá  
condenação ao pagamento de honorários advocatícios ante a caracterização  
da  pretensão  resistida. 5.  Não  tendo  sido  apresentado  recurso  contra  a  
sentença que fixou os honorários advocatícios, pelo vencido, incabível a sua  
supressão, sob pena de reformatio in pejus. 7. Recurso Especial não provido.  
(STJ; REsp 1.428.593; Proc. 2013/0367996-4; RS; Terceira Turma; Relª Min. 
Nancy Andrighi; DJE 14/03/2014)  

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  
EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS.  AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO  
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 
Nº  182/STJ.  INTERESSE  DE  AGIR.  EXAURIMENTO  DA  VIA 
ADMINISTRATIVA.  DESNECESSIDADE.  PRETENSÃO  RESISTIDA.  
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.  
1.  O  agravo  regimental  não  atacou  todos  os  fundamentos  da  decisão  
agravada, o que atrai a aplicação do óbice previsto na Súmula nº 182/STJ. 2.  
A jurisprudência deste Superior Tribunal assentou entendimento no sentido de  
que o prévio requerimento administrativo não é requisito necessário para a  
configuração de interesse de agir em ação cautelar de exibição de documento.  
3.  A jurisprudência desta corte  tem decidido que,  em ações  cautelares  de  
exibição  de  documentos,  em  razão  dos  princípios  da  sucumbência  e  da  
causalidade, haverá a condenação a honorários advocatícios quando estiver  
caracterizada,  como  no  presente  caso,  a  resistência  à  exibição  dos  
documentos  pleiteados (AgRg  no  AG  1422970/sc,  Rel.  Ministro  benedito  
Gonçalves,  primeira  turma,  julgado  em  02/10/2012,  dje  08/10/2012).  4.  
Agravo regimental a que se nega provimento.  (STJ;  AgRg-AREsp 405.098;  Proc. 
2013/0334564-4; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 17/12/2013)

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL NO 
RECURSO  ESPECIAL.  TELEFONIA.  EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTO.  
FIXAÇÃO  DE  HONORÁRIOS  SUCUMBENCIAIS.  CABIMENTO.  
CARACTERIZAÇÃO DE PRETENSÃO RESISTIDA.  REVISÃO DO VALOR  
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS.  IMPOSSIBILIDADE.  
REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1.  
A jurisprudência  desta  Corte  tem  decidido  que,  em  ações  cautelares  de  
exibição  de  documentos,  em  razão  dos  princípios  da  sucumbência  e  da  
causalidade, haverá a condenação a honorários advocatícios quando estiver  
caracterizada,  como  no  presente  caso,  a  resistência  à  exibição  dos  
documentos  pleiteados.  Precedentes:  AGRG no RESP 934260/RS,  Quarta  
Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 13/04/2012; AGRG no AREsp  
127592/SC,  Rel.  Min.  Antônio  Carlos  Ferreira,  DJe  20/03/2012;  RESP 
889.422-RS, Rel. Min. Denise Arruda, DJe de 06/11/2008). 2. Não se admite  
a revisão dos honorários advocatícios em sede de Recurso Especial ante o  
óbice  contido  na  Súmula  nº  7/STJ,  exceto  se  a  situação  ensejar  o  
reconhecimento de que o valor fixado é exorbitante ou irrisório, situações não  
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observadas  na  presente  hipótese.  3  Agravo  regimental  não  provido.  (STJ; 
AgRg-Ag 1.422.970; Proc. 2011/0148337-8; SC; Primeira Turma; Rel. Min. 
Benedito Gonçalves; Julg. 02/10/2012; DJE 08/10/2012)

Além do  raciocínio  acima  esposado,  impende  registrar  que  o  ordenamento 
jurídico brasileiro não exige, via de regra, o contencioso administrativo, como causa à propositura 
de ação judicial. 

Assim, não se faz necessário o esgotamento da via extrajudicial  para que a 
parte prejudicada possa utilizar dos meios processuais pertinentes. 

Neste  sentido,  a  nossa  Carta  Maior  consagra,  em  seu  art.  5º,  XXXV,  a 
inafastabilidade de jurisdição. Vejamos:

“Art. 5º (…)
(...)
XXXV -  a  lei  não  excluirá  da  apreciação  do  Poder  Judiciário  lesão  ou  
ameaça a direito;
(...)”

Do mesmo modo, nossos tribunais entendem que em demandas onde se postula 
a apresentação de contrato firmado entre as partes litigantes, por se tratar de documentação comum 
às  partes,  basta  a  comprovação  do  vínculo  obrigacional  para  possibilitar  a  exibição,  fato 
incontroverso nos autos, conforme se denota às fls. 14/15.

Nesse sentido, vejamos julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.  
AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.  
RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES COMPROVADA.  CABIMENTO.  
INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE CONFERIDA PELO TRIBUNAL A QUO  
AO ART. 844, II, DO CPC. ACÓRDÃO REFORMADO.
1.  Na  espécie,  o  acórdão  reformou  a  sentença  para  extinguir  o  feito  sem  
resolução  de  mérito  ao  fundamento  de  que  a  ação  careceria  de  interesse  
processual em virtude de que, havendo prova nos autos da relação jurídica  
entre as partes, incabível seria o manejo de ação cautelar para exibição de  
documentos.
2.  Contudo,  a  jurisprudência  do  STJ  é  assente  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. Precedentes.
(...) 
4. No caso, o acórdão recorrido consignou em sua ementa que: "consta nos  
autos prova da existência e titularidade da conta em nome dos autores, no ano  
de 1987, documento suficiente para o ajuizamento da ação principal", o que  
demonstra  o  cabimento  da  cautelar  de  exibição  de  documento,  consoante  
pacífica jurisprudência desta Casa.
5. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.
(STJ - AgRg no REsp 1169876/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 
TURMA, julgado em 19/04/2012, DJe 24/04/2012) .
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Dado o exposto, deve a presente súplica ser acolhida de plano, uma vez que a 
sentença guerreada está em confronto com jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Por  essas  razões,  PROVEJO MONOCRATICAMENTE O APELO,  com 
base  no  art.  557,  §  1º-A,  da  Lei  Adjetiva  Civil,  julgar  PROCEDENTE o  pedido  inicial, 
condenando  a  empresa  demandada,  ora  apelada,  nas  custas  e  honorários  sucumbenciais,  estes 
fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), atendendo ao que estabelece o art. 20, §4º, do Código de 
Processo Civil.

P.I.

Cumpra-se.

João Pessoa, 1º de agosto de 2014.

Desembargador JOSÉ RICARDO PORTO
            Relator

J/04 e J/12 (R)
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