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DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSUAL  CIVIL  –  AÇÃO  DE  EXIBIÇÃO. 
CONTRATO  DE  OPERAÇÕES  DE  CRÉDITO. 
DEVER  DO  RECORRENTE  EM  APRESENTAR 
DOCUMENTO  CUMUM  ÀS  PARTES. 
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  DEVIDOS. 
VALOR  ARBITRADO.  PROPORCIONALIDADE. 
PRECEDENTES  DO  STJ.  INTELIGÊNCIA  DO 
ART.  557,  CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

-  Nos  moldes  do  entendimento  do  Colendo 
Superior  Tribunal  de  Justiça,  “não  se  admite  a 
recusa  de  exibição  de  documento  comum  às  
partes,  notadamente  quando  a  instituição 
recorrente  tem  obrigação  de  mantê-lo  enquanto  
não  prescrita  eventual  ação  sobre  ele”  (Superior 
Tribunal de Justiça STJ; AgRg-Ag 1.101.711; Proc. 
2008/0222432-9;  SP;  Terceira  Turma;  Rel.  Min. 
Paulo  de  Tarso  Sanseverino;  Julg.  28/06/2010; 
DJE 03/10/2010).

- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é 
pacífica em reconhecer que a cautelar de exibição 
de documentos,  por possuir  natureza de ação,  e 
não  de  mero  incidente  processual,  legitima  a 
condenação  da  parte  vencida  ao  pagamento  da 
verba  honorária,  tendo  em  vista  a  aplicação  do 
princípio da causalidade. 
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- A teor do que dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, os 
honorários  advocatícios  devem  ser  fixados  de 
acordo  com  o  trabalho  desenvolvido  pelo 
profissional, a dificuldade do caso e o tempo gasto 
para sua execução. De sorte que, cuidando-se de 
Ação cautelar de Exibição de Documentos, a verba 
honorária  fixada  em  primeiro  grau  mostra-se 
adequada ao caso concreto. 

- Ao relator é facultado negar seguimento ao recurso 
quando  se  afigurar  manifestamente  inadmissível, 
improcedente  ou  prejudicado,  ou  a  pretensão 
deduzida  se  confrontar  com  súmula  ou 
jurisprudência predominante do respectivo tribunal, 
do  Supremo  Tribunal  Federal  ou  de  Superior 
Tribunal de Justiça. (ART. 557, CAPUT, DO CPC).

VISTOS,

Trata-se  de  Ação  de  Exibição   ajuizada  por  LUCAS  ANDRÉ 
MAIA  DE  FARIAS em  face  de  BANCO  BRADESCO FINANCIAMENTOS 
S.A, sob a alegação de que, apesar de insistentes solicitações à Central de 
Atendimento,  ou  seja,  através  da  SAC  (Serviço  de  Atendimento  ao 
Consumidor), a instituição financeira promovida se recusa a lhe fornecer a 
sua  via  do  contrato  e  até  mesmo  cópia  autenticada  do  contrato  de 
alienação fiduciária celebrado com o promovido referente ao veículo Marca 
KIA, modelo KIA BESTA, ano/modelo 2000/2000, negociado em 36 (trinta e 
seis) prestações mensais de R$ 1.116,07 (um mil, cento e dezesseis reais 
e sete centavos).

Regularmente  citado,  o  banco  demandado  alega  que  a 
documentação perseguida pelo autor não pode ser apresentada por motivo 
de força maior, tendo em vista que o contrato solicitado pelo demandante 
faz parte do sinistro ocorrido na “Interfile  Gestão de Docs e Pro”,  razão 
porque, diante da justificativa, pugna pela extinção da presente ação. Sem 
fixação de ônus de sucumbência. (fls.15/18)

Sobreveio  sentença  de  procedência  determinando  que  o 
demandado  promova  a  exibição  na  forma  e  nos  termos  requeridos  na 
inicial,  além  de  condená-lo  ao  pagamento  dos  ônus  de  sucumbência, 
(fls.46/47).

Inconformado, o promovido interpôs apelação às  fls. 51/59, 
argumentando,  de forma genérica,  a ausência dos requisitos legais para 
fins da concessão do pleito do demandante em razão da impossibilidade de 
exibição do contrato,  objeto  da demanda.  Sustenta a impossibilidade de 
sua  condenação  em  custas  judiciais  e  honorários  advocatícios  pela 
sucumbência no feito, por não ter se caracterizado nos autos a resistência 
efetiva ao pedido exarado, conforme estabelece o princípio da causalidade. 
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Ao  final,  de  forma  alternativa,  requer  a  minoração  dos  honorários 
sucumbenciais tendo em vista que os valores arbitrados em primeiro grau 
no tocante a verba sucumbencial foi desproporcional, já que o trabalho da 
parte autora cingiu-se à resolução da peça exordial  que não possui  alto 
grau de complexidade, além do mais, por não haver impugnação a ser feita 
dado a inexistência de contestação.

Contrarrazões  pela  parte  autora,  pugnando  pelo 
desprovimento do apelo (fls. 73/77).

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  Geral  de 
Justiça opinou pelo desprovimento do apelo. (fls. 85/90)

É o relatório.

                FUNDAMENTAÇÃO

Conheço  do  recurso  de  Apelação  Cível  por  restarem 
presentes todos os requisitos intrínsecos1 e extrínsecos2 de admissibilidade 
recursal, razão pela qual, passo à análise do mérito. 

De  uma  análise  dos  autos,  vejo  que  a  parte  recorrente, 
embora devidamente citada, deixou de apresentar o documento, objeto da 
presente ação de exibição, comprovando, assim, sua recusa.

Nesse passo, tenho que a pretensão da parte demandada 
não merece acolhida.

Verifica-se da decisão recorrida que a sentença de primeiro 
grau  acolheu  o  pleito  do  autor  para  a  apresentação  do  documento 
pretendido  na  exordial,  tanto  em  virtude  do  dever  de  informação  ao 
consumidor (art. 6º III, do CDC), como pelas disposições contidas no CPC, 
vez  que  se  trata  de  documento  comum que  se  encontra  em poder  da 
recorrente, tendo lugar a exibição judicial,  nos moldes do art.  844, II,  do 
CPC.

De mais disso, em sua defesa, o apelante limitou-se a argüir 
que a documentação perseguida pelo autor não pode ser apresentada por 
motivo  de  força  maior,  tendo  em  vista  que  o  contrato  solicitado  pelo 
demandante faz parte do sinistro ocorrido na “Interfile Gestão de Docs e 
Pro”,  porém,  juntou  as imagens  do  contrato  através  de tela  de  sistema 
(fl.19),  bem como  os  dados  do  financiamento  (fls.20/21),  motivos  pelos 
quais,  resta  comprovada  a  existência  do  documento  perquirido  pela 
recorrida, inclusive de que este encontra-se em poder do réu/apelante. De 
sorte que, deve a pretensão autoral ser julgada procedente.

No tocante aos ônus de sucumbência,  a jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça é pacífica em reconhecer que a cautelar de 

1 Legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo e extintivo.
2 Tempestividade, preparo e regularidade formal.
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exibição de documentos,  por  possuir  natureza de ação,  e não de mero 
incidente  processual,  legitima  a  condenação  da  parte  vencida  ao 
pagamento da verba honorária, tendo em vista a aplicação do princípio da 
causalidade. 

É o que se extrai do ementário abaixo colacionado do STJ:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL. 
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  DE 
EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS.  PRINCÍPIO  DA 
CAUSALIDADE.  RESISTÊNCIA  VERIFICADA. 
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  CONDENAÇÃO. 
CABIMENTO.  1.  Em  ação  de  exibição  de 
documentos,  havendo  resistência,  é  cabível  a 
condenação a honorários advocatícios, em face do 
que dispõe o princípio da causalidade.  2.  Agravo 
regimental  desprovido.  (STJ  -  AgRg  no  AREsp: 
129857 MS 2011/0306168-7,  Relator:  Ministro JOÃO 
OTÁVIO  DE  NORONHA,  Data  de  Julgamento: 
06/08/2013,  T3  -  TERCEIRA  TURMA,  Data  de 
Publicação: DJe 19/08/2013)). (grifei).

Quanto  ao  valor  dos  honorários  advocatícios,  ressalte-se 
que prescreve o Código de Processo Civil, em seu artigo 20, § 4º, do CPC, 
o qual norteia ainda o julgador quanto aos critérios que deve considerar 
para sua fixação. Vejamos: 

[...]
"§  4º Nas  causas  de  pequeno  valor,  nas  de  valor 

inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida 
a  Fazenda  Pública,  e  nas  execuções,  embargadas  ou  não,  os 
honorários  serão  fixados  consoante  apreciação  eqüitativa  do  juiz, 
atendidas  as  normas das  alíneas  a,  b  e  c  do  parágrafo  anterior ". 
(destaques acrescidos). 

No  caso  em  testilha,  ante  a  necessária  aplicação  do 
dispositivo  acima,  tenho  que  a  condenação  referente  a  verba  honorária 
sucumbencial fixada pelo Juízo a quo na quantia de R$ 500,00 (quinhentos 
Reais), mostra-se razoável, o que, no meu sentir, corresponde à dificuldade 
exigida para a causa, prestigiando o trabalho desempenhado pelo patrono 
do recorrido nos autos, não se mostrando, assim, excessivo. Logo, não há 
que se falar em exclusão ou minoração do quantum estabelecido pelo Juízo 
de primeiro grau. 

Nesta linha de entendimento, seguem adiante julgados 
do Superior Tribunal de Justiça: 

"PROCESSO CIVIL  TRIBUTÁRIO  CONTRIBUIÇÃO� �  
SOCIAL   COMPENSAÇÃO  DE  TRIBUTO�  
DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO STF  LC�  
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118/05  INAPLICAÇÃO  � �HONORÁRIOS FIXADOS 
EM VALOR EXORBITANTE. 
[...] 

3. Quanto à fixação de honorários advocatícios, o STJ, 
via de regra, mantém o valor estabelecido na origem, 
por  força  do  óbice  da  Súmula  7/STJ;  todavia,  em 
situações  excepcionais,  quais  sejam:  fixação  da 
condenação em patamares ínfimos ou exorbitantes, 
a jurisprudência deste Tribunal autoriza a revisão 
do quantum estabelecido no acórdão a quo . 
[...] 

(STJ; AgRg no REsp 979164/SP; Agravo Regimental 
no Recurso Especial 2007/0194777-6; Relator Ministro 
Humberto Martins;  T2 -  Segunda Turma; Julgamento 
04/03/2008;  DJe 17/03/2008)  (destaques acrescidos). 
(negritei).

                          DISPOSITIVO

Ante o exposto,  NEGO SEGUIMENTO AO APELO,  o  que 
faço de forma monocrática,  nos termos do art.  557,  caput,  do CPC, por 
estar  em  confronto  com  a  jurisprudência  dominante  dos  Tribunais 
Superiores, para manter incólume a r. Sentença  a quo por seus próprios 
fundamentos.

P.I.

João Pessoa, 22 de agosto de 2014.

Desembargador José Aurélio da Cruz
                 Relator
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