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APELAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTO.  PROCEDÊNCIA.  SUBLEVAÇÃO.
ARBITRAMENTO  DE  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  POSSIBILIDADE.
APRESENTAÇÃO  DO  DOCUMENTO  PELO
DEMANDADO.  RECONHECIMENTO  DA
PRETENSÃO  AUTORAL.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ADIMPLEMENTO POR AQUELE
QUE RECONHECE. INCIDÊNCIA DO ART. 26 DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  QUANTUM
ARBITRADO.  NECESSIDADE  DE  OBSERVÂNCIA
AO  ART.  20,  §  4º,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO
CIVIL.  REFORMA  DA  SENTENÇA
MONOCRATICAMENTE. PROVIMENTO.

- Na hipótese de reconhecimento do pedido, faz-se
necessário atentar ao disposto no art. 26 do Código
de  Processo  Civil,  o  qual  prevê,  expressamente,  o
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adimplemento  das  despesas  processuais  e  dos
honorários  advocatícios  por  aquele  que  desiste  ou
reconhece a pretensão perseguida.

- Nos termos do art. 20, § 4º, do Código de Processo
Civil,  nas  causas  de  pequeno  valor,  nas  de  valor
inestimável  e  naquelas  em  que  não  houver
condenação,  os  honorários  serão  fixados  consoante
apreciação equitativa do juiz, observados o grau de
zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço,
a  natureza  e  a  importância  da  causa,  o  trabalho
realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido
para seu serviço.

- Conforme o art. 557, § 1º-A, do Código de Processo
Civil,  o  relator  poderá  dar  provimento  ao  recurso
desde que a  decisão  recorrida  esteja  em manifesto
confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência
dominante  do  Supremo  Tribunal  Federal,  ou  de
Tribunal Superior.

Vistos.

Luzinete  Soares  do  Nascimento  Alves  intentou  a
presente  Ação  de  Exibição  de  Documentos em  face  do  Banco  do  Brasil  S/A,
postulando a apresentação da via do contrato de alienação fiduciária firmado entre
os litigantes, ao fundamento de ter havido recusa da financeira em fornecer a sua via
da avença, mesmo diante de diversas solicitações de tal documento através do SAC.

Devidamente citada, a parte demandada apresentou
o documento mencionado, conforme se vê às fls. 14/20.

O  Magistrado  a  quo  julgou  procedente  o  pedido,
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tendo,  contudo,  deixado  de  condenar  a  promovida  ao  pagamento  do  ônus
sucumbencial, por entender não ter havido pretensão resistida.

Inconformada, a parte autora interpôs  APELAÇÃO,
fls.  25/33,  postulando  a  reforma  da  sentença  apenas  no  que  se  refere  a  não
condenação da parte vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, haja vista o
que enuncia o art. 20 do Código de Processo Civil e o art. 22 da Lei nº 8.952/1994.
Igualmente,  salientou  que  nos  termos  da  Súmula  nº  450,  do  Supremo  Tribunal
Federal, os honorários advocatícios são devidos quanto o vencedor for beneficiário
da justiça gratuita.

Contrarrazões não ofertadas, fl. 37.

A  Procuradoria de Justiça,  através  da  Dra.  Vanina
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, fls. 44/46, não se manifestou quanto ao mérito.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

O cerne da questão reside em aferir a possibilidade
de  fixação  honorários  advocatícios  quando,  em  Ação  Cautelar  de  Exibição  de
Documento, a parte demandada, após a citação, apresenta o documento pleiteado.

Sobre  a  temática  relativa  à  responsabilidade  pelo
ônus sucumbencial, enuncia o art. 20, do Código de Processo Civil, que “A sentença
condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários
advocatícios.”  Ademais,  vigora  em  nosso  ordenamento  jurídico  o  princípio  da
causalidade,  ou  seja,  aquele  que  deu  causa  a  propositura  da  ação  é  quem deve
suportar o ônus sucumbencial.

No caso, objetivou a autora a exibição de documento
comum às partes litigantes, pelo que não poderia ter havido recusa em sua exibição,
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haja vista a regra esculpida no art. 844, II, do Código de Processo Civil:

Art.  844  -  Tem  lugar,  como  procedimento
preparatório, a exibição judicial:
I – omissis; 
II-  de documento próprio ou comum, em poder de
co-interessado,  sócio,  condômino,  credor  ou
devedor; ou em poder de terceiro que o tenha em
sua  guarda,  como  inventariante,  testamenteiro,
depositário  ou  administrador  de  bens  alheios;   -
negritei.

Ademais,  devido  à  natureza  contenciosa  da  ação
cautelar de exibição de documentos, há de se condenar a parte vencida ao pagamento
dos  ônus  sucumbenciais  na  hipótese  de  procedência  da  demanda,  haja  vista  a
aplicabilidade do princípio da causalidade.

Pois  bem.  Compulsando  o  caderno  processual,
observa-se que o banco demandado, ao ser citado, apresentou o contrato objeto da
ação, fls. 14/20, conduta que reconhece, efetivamente, o pedido autoral, tornando-se
imperiosa,  portanto,  a  aplicação do enunciado no art.  26,  do Código de Processo
Civil.

Isso  porque,  na  hipótese  de  ocorrência  de
reconhecimento do pedido, faz-se necessário atentar para o art.  26,  do Código de
Processo  Civil,  o  qual  prevê,  expressamente,  o  adimplemento  das  despesas
processuais  e  dos honorários  advocatícios por aquele que desiste  ou reconhece o
pedido. Eis o dispositivo legal:

Art.  26.  Se  o  processo  terminar  por  desistência  ou
reconhecimento  do  pedido,  as  despesas  e  os
honorários  serão  pagos  pela  parte  que  desistiu  ou
reconheceu.

Apelação Cível nº 0001076-89.2013.815.0461          

                                                                                   4
   



Acerca  do  tema,  julgado  do  Superior  Tribunal  de
Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL
NO  RECURSO  ESPECIAL.  EMBARGOS  À
EXECUÇÃO.  ÔNUS  DE  SUCUMBÊNCIA.
RECONHECIMENTO DO PEDIDO. ART.  26  DO
CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. Estabelece o art.
26 do código de processo civil  que,  "se o processo
terminar  por  desistência  ou  reconhecimento  do
pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela
parte que desistiu ou reconheceu". [...]. (STJ; AgRg-
REsp  1.171.920;  Proc.  2009/0243494-1;  SC;  Quinta
Turma;  Relª  Desª  Conv.  Marilza  Maynard;  DJE
09/08/2013; Pág. 507).

Nessa  linha  de  raciocínio,  já  se  pronunciou  esta
Corte de Justiça:

APELAÇÃO  CÍVEL.  CAUTELAR  DE  EXIBIÇÃO
DE  DOCUMENTOS.  CONDENAÇÃO  EM
HONORÁRIOS.  POSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  26  DO  CPC.
PROVIMENTO.  Nas  ações  exibitórias  de
documento cabe a condenação do demandado nos
ônus  da  sucumbência,  mesmo  que  ele  tenha
apresentado  a  documentação  requerida,  o  que
importa em reconhecimento do pedido, na forma do
art.  269,  inciso  II,  do  Código  de  Processo  Civil,
aplicando-se,  consequentemente,  o  artigo  26  da
mesma  lei.  (TJPB;  AC  200.2011.050693-4/001;
Segunda Câmara Especializada Cível; Rel. Juiz Conv.
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Onaldo Rocha de Queiroga; DJPB 26/09/2012; Pág. 8)
- negritei. 

Ademais,  de  acordo  com  o  entendimento  já
pacificado  no  Superior  Tribunal  de  Justiça,  em  razão  da  natureza  contenciosa
concedida à ação cautelar de exibição de documentos, disposta no art. 844 do Código
de  Processo  Civil,  há  de  se  condenar  a  parte  vencida  ao  pagamento  dos  ônus
sucumbenciais, na hipótese de procedência da demanda, tendo em vista o princípio
da causalidade.  Em outras  palavras,  “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.” (STJ; AgRg-EDcl-REsp 1.301.372; Proc. 2012/0009031-2; RS;
Terceira  Turma;  Rel.  Min.  João  Otávio  de  Noronha;  DJE 16/09/2013;  Pág.  2298)  –
negritei.

Cumpre  evidenciar,  ainda,  que,  em  que  pese  o
Magistrado sentenciante ter consignado não ter havido pretensão resistida, o autor
noticiou  ter  solicitado  administrativamente  o  envio  de  uma  via  do  contrato  em
comento  através  do  SAC,  não  tendo  havido  comprovação  em  sentido  contrário,
significa dizer, o promovido não comprovou, efetivamente, a inexistência de recusa
do fornecimento do documento pela via administrativa, posto não ter contestado tal
alegação.

Pelas  razões  postas,  entendo  merecer  reparos  a
sentença para condenar o demandado ao pagamento dos honorários advocatícios.

No que tange ao  quantum devido,  de acordo com os
ditames do art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil, nas causas de pequeno valor e
naquelas  em que não houver  condenação,  os  honorários  serão fixados consoante
apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c, do parágrafo
3º do mesmo dispositivo legal, significa dizer que a “verba honorária deve ser fixada
consoante apreciação equitativa do julgador, nos moldes do art. 20, § 4º, do Código
de  Processo  Civil.  (STJ;  AgRg-REsp 1.371.199;  Proc.  2013/0055182-3;  RS;  Primeira
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Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 28/05/2014).

A doutrina, sobre o assunto, através de Yussef Said
Cahali, preceitua: 

...o  arbitramento  dos  HONORÁRIOS  segundo  o
critério  da  eqüidade  não  se  desvincula  da
consideração  do  grau  de  zelo  do  profissional,  da
natureza  e  importância  da  causa,  do  trabalho
realizado pelo advogado e do tempo despendido na
sua prestação; assim o determina o parágrafo 4º do
art.  20,  na  expressa  remissão  que  faz  aos  fatores
informativos indicados no parágrafo 3º, letras a, b e
c. (In. Honorários  Advocatícios, p. 495).

Sendo  assim,  ao  fixar  o  valor  dos  honorários,  o
julgador deverá observar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do
serviço,  a  natureza e  importância  da causa,  bem como o trabalho realizado pelo
Advogado  e  o  tempo  exigido  para  o  seu  serviço,  de  forma  equitativa,  podendo
relegar,  deste  modo,  o  critério de percentual  sobre o valor da causa.  Ou seja,  “A
fixação da verba honorária há de ser feita com base em critérios que guardem a
mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, sob pena
de violação do princípio da justa remuneração do trabalho profissional.” (STJ - EDcl
na AR nº 1.885 - SP, Relator: Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, Data de
Julgamento: 09/09/2009).

Nesse  panorama,  com observância  aos  ditames  do
art.  20,  §  4º,  do  Código  de  Processo  Civil  e,  ainda,  atento  ao  princípio  da
razoabilidade, fixo os honorários advocatícios em R$ 800,00 (oitocentos reais), valor
que considero adequado, suficiente e justo para remunerar condignamente o trabalho
do  ilustre  causídico,  sobretudo  considerando  a  pouca  complexidade  da  causa,  o
trabalho realizado pelo profissional e o tempo exigido para a prestação do serviço. 
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Por fim, nos termos do art. 557, § 1º-A, do Código de
Processo  Civil,  o  relator  poderá  dar  provimento  ao  recurso  desde  que  a  decisão
recorrida  esteja  em  manifesto  confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência
dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

Ante  o  exposto,  com  fundamento  no  art.  557,
parágrafo 1º-A, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO,
para reformar a sentença no que tange à verba honorária e, por conseguinte, arbitrar
honorários advocatícios no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), encargo este que, em
razão  do  princípio  da  causalidade,  deverá  ser  suportado  pela  parte
vencida/demandada.

P. I. 

João Pessoa, 28 de agosto de 2014.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Desembargador

                                 Relator
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