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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 
DOCUMENTOS.  SENTENÇA  DE  IMPROCEDÊNCIA.. 
IRRESIGNAÇÃO.   INTERESSE  PROCESSUAL. 
COMPROVAÇÃO  DE  PRÉVIO  REQUERIMENTO 
ADMINISTRATIVO  OBJETIVANDO  O  FORNECIMENTO 
DAS  CÓPIAS  DOS  DOCUMENTOS  E  RECUSA  DA 
INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA  EM  FORNECÊ-LOS. 
PRESCINDIBILIDADE. CONTRATO APRESENTADO COM 
A CONTESTAÇÃO. § 3º DO ART. 515, CPC. REFORMA DO 
DECISUM.  PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.  FIXAÇÃO 
DE  HONORÁRIOS  SUCUMBENCIAIS  PARA  O 
ESTABELECIMENTO BANCÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO 
DA  PRETENSÃO  RESISTIDA.  DESCABIMENTO. 
PROVIMENTO PARCIAL.

O  interesse  de  agir  nas  ações  cautelares  de  exibição  de 
documentos  não  depende  de  prévio  requerimento 
administrativo.

Configurado  o  interesse  de  agir,  com  a  comprovação  do 
vínculo jurídico entre as partes, bem como da necessidade e 
utilidade  dos  documentos  pleiteados  para  possível 
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propositura de ação cognitiva, o pedido de exibição deve ser 
julgado procedente. 

Inexistindo resistência da instituição financeira em fornecer a 
documentação  pleiteada,  revela-se  ilegítima  a  sua 
condenação ao pagamento da verba honorária.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível 
do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento parcial ao 
recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de  Apelação Cível  interposta  por  Eugenio  Pacelly 
Machado Cardoso em face de sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da 
Comarca de Campina Grande, fls. 45/46, que, nos autos da Ação Cautelar Exibição 
de Documentos ajuizada em desfavor do Banco Fiat S.A, extinguiu “o processo com 
resolução do mérito, nos termos do art. 269 I do CPC”.

Em suas razões, fls. 48/53, o apelante alega ser desnecessário 
exigir da parte autora “a comprovação prévia de esgotamento da via administrativa para  
ajuizamento da ação”, motivo pelo qual afirma que o  decisum deve ser reformado 
para julgar procedente o pedido autoral, acrescendo que, em razão do princípio da 
causalidade,  a  instituição  financeira  deve  ser  condenada  ao  pagamento  “dos  
honorários de sucumbência por arbitramento nos termos da Tabela Mínima da Ordem dos  
Advogados do Brasil, no montante de R$ 1.250,00 (hum mil duzentos e cinqüenta reais) e  
custas judiciais.”. 

Apesar  de  intimado,  fl.  56,   o  estabelecimento  bancário 
deixou  escoar  o  prazo  legal,  sem,  contudo,  apresentar  as  suas  contrarrazões, 
conforme a certidão exarada à fl. 57.

A  Procuradoria  de  Justiça  Cível  opina  pelo  provimento 
parcial  do  apelo  para  que  o  pedido  de  exibição  de  documentos  seja  julgado 
procedente  “deixando,  porém,  de  imputar  ao  promovido  a  condenação  em 
honorários advocatícios”, fls. 63/69. 

É o relatório.

VOTO
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Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora.

O autor/apelante ajuizara a presente ação em face do Banco 
Fiat  S/A, narrando que “assinou um contrato de adesão com a parte  promovida,  no  
financiamento de seu veículo”,  contudo “não lhe foram entregues  os instrumentos de  
ajustes (contrato), mesmo depois de grande insistência por parte da promovente, e todas as  
vias administrativas possíveis ( … )”.

Ao contestar, fls. 15/18, a instituição financeira  afirmou que 
“todos os contratos firmados são devidamente encaminhados aos clientes ( … ) e que a ré  
nunca se negou a mostrar o expediente interno, não podendo ser condenada ao pagamento  
de  honorários  advocatícios  sem  que  o  autor  tenha  realizado  pedido  administrativo  a  
Empresa. Porquanto não houve a demonstração de pretensão resistida.”.

À defesa, anexou cópia do contrato, objeto desta ação.

O magistrado de primeiro grau, por sua vez, pontuou que:

“( … )
Não há nos autos prova de qualquer negativa de fornecimento de tais 
documentos que justifiquem a medida assecuratória do direito da parte 
autora.
( … )
Somente  quando  negado  pela  empresa  é  que  é  devida  a  medida 
assecuratória.
( … )
A autora,  através de seu  advogado apenas alegou sem comprovar  tal 
negativa  para  ensejar  o  reconhecimento  em  sede  de  exibição  de 
documentos, seu direito.
( … )”

Ao final, decidiu nos seguintes termos:

“Dessa  forma,  JULGO  IMPROCEDENTE  O  PEDIDO,  extinguindo  o 
processo  com resolução do mérito,  nos  termos  do art.  269  I  do  CPC, 
condenando  a  parte  autora  nas  custas  processuais  e  honorários 
advocatícios no valor de R$ 500,00 a teor do art. 20 § 4º do CPC, a serem 
pagos  até  cinco  anos  acaso  haja  alguma  alteração  na  sua  condição 
financeira (arts. 11 e 12 da lei n. 1.060/50).
( … )”

Pois bem.

Na presente ação cautelar, o promovente pretende a exibição 
do  contrato  de  financiamento de  veículo,  com o fim de (CPC,  art.  356,  II)  ter 
“conhecimento das taxas de juros pactuadas ( … ), afim de que possa, se for o caso, ajuizar  
ação  de  conhecimento,  objetivando  a  revisão  do  débito”.  Para  tanto,  comprovou  a 
existência do vínculo jurídico entre as partes, conforme cópia do Certificado de 
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Registro e Licenciamento de veículo, fl. 10, no qual consta que o automóvel está 
em nome do apelante e alienado fiduciariamente ao banco apelado.

Em  que  pese  os  fundamentos  constantes  na  sentença, 
entendo  que  com a  demonstração  daquele  vínculo,  o  interesse  processual  nas 
ações cautelares de exibição de documentos independe de prévio requerimento ou 
demonstração de recusa por parte da instituição financeira. 

Nesse sentido, colaciono julgados:

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO CAUTELAR DE 
EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS.  INTERESSE  DE  AGIR.  PRÉVIO 
REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO.  DESNECESSIDADE. 
DOCUMENTO COMUM ÀS PARTES. 1. O interesse de agir nas ações 
cautelares  de  exibição  de  documentos  não  depende  de  prévio 
requerimento administrativo. 2. Recurso Especial conhecido e provido. 
(STJ;  AREsp  398.028;  Proc.  2013/0318599-2;  RS;  Terceira  Turma;  Rel. 
Min. João Otávio de Noronha; DJE 21/02/2014)

PROCESSO  CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL.  CAUTELAR.  EXIBIÇÃO  DE 
DOCUMENTOS.  CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO.  OBRIGAÇÃO 
DE  EXIBIR.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  DEVIDOS.  SENTENÇA 
MANTIDA.  1.Para  o  ajuizamento  da  ação  cautelar  de  exibição  de 
documentos,  o  interesse  de  agir  resta  configurado  a  partir  da 
demonstração de vínculo jurídico entre as partes e da necessidade e 
utilidade dos documentos pleiteados para possível propositura de ação 
cognitiva.  2.  A  apresentação  de  documento  pleiteado  no  curso  da 
demanda  é  compreendida  como reconhecimento  do  pedido,  portanto, 
cabível a condenação nos ônus sucumbenciais,  máxime, em honorários 
advocatícios, nos termos do  artigo 20, §4º do Código de Processo Civil. 
3.Em não havendo condenação, os honorários serão fixados consoante a 
apreciação equitativa do juiz, observados o grau de zelo do profissional, o 
lugar da prestação  e  a  natureza e importância  da causa,  bem como o 
trabalho e o tempo exigido para o serviço, conforme entendimento deste 
Tribunal de Justiça. 4.Negou-se provimento ao apelo da parte ré e deu-se 
provimento  ao  apelo  da  autora.  (TJDF;  Rec  2013.01.1.061093-4;  Ac. 
759.780;  Primeira  Turma  Cível;  Relª  Desª  Leila  Arlanch;  DJDFTE 
21/02/2014; Pág. 79)

Ademais, não se pode impor à parte a obrigação de buscar, 
primeiramente,  a  via  extrajudicial,  para,  somente  depois,  exercer  o  seu  direito 
constitucional  de  ação,  sob  pena  de  ofensa  ao  princípio  constitucional  da 
inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da Constituição 
Federal).

Assim,  presente  o  interesse  processual  da  parte  autora, 
estando o feito devidamente instruído e apto para julgamento, passo ao exame do 
mérito da insurgência nos termos do § 3º do art. 515 do CPC.
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A ação exibitória é a sede adequada para a parte demandante 
conhecer todos os documentos referentes ao expediente administrativo que trata 
do seu financiamento, nos termos do inc. II do art. 844 do CPC.

No  caso,  a  casa  bancária  apresentou  a  documentação 
postulada (fls. 28/32), motivo pelo qual o feito merece ser julgado procedente. 

Quanto ao sistema de apuração dos ônus sucumbenciais em 
sede  de  ações  que  versem  sobre  pedido  de  exibição  de  documento,  a 
jurisprudência mais atual do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que:

“A jurisprudência  desta  Corte  é  firme  no  sentido  de  que,  inexistindo 
resistência da instituição financeira a fornecer a documentação pleiteada, 
revela-se  ilegítimo  condená-la  ao  pagamento  da  verba 
honorária.”(AgRg  no  AREsp  431719/MG,  Rel.  Ministro  ANTONIO 
CARLOS  FERREIRA,  QUARTA TURMA,  julgado  em  18/02/2014,  DJe 
24/02/2014)

"Havendo resistência em fornecer a documentação pleiteada,  revela-se 
legítima a condenação em honorários advocatícios." (AgRg no AREsp 
351.597/SC,  Rel.  Ministra  MARIA  ISABEL  GALLOTTI,  QUARTA 
TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 24/10/2013)

Para  a  Corte  Superior,  a  resistência  se  manifesta, 
notadamente,  pela  negativa  da  parte  requerida  em  entregar  ao  postulante, 
extrajudicialmente, os documentos e papéis pretendidos:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE 
DOCUMENTOS.  PROCEDÊNCIA.  NATUREZA  DE  AÇÃO.  ÔNUS 
SUCUMBENCIAIS  DEVIDOS.  PRINCÍPIO  DA  CAUSALIDADE. 
RECURSO DESPROVIDO.
1. (...).
2. Nas palavras do Ministro José Delgado, "o princípio da sucumbência, 
adotado  pelo  art.  20,  do  CPC,  encontra-se  contido  no  princípio  da 
causalidade,  segundo  o  qual  aquele  que  deu  causa  à  instauração  do 
processo  deve  arcar  com  as  despesas  dele  decorrentes.  Assim,  se  a 
medida  cautelar  foi  proposta  em  razão  da  recusa  do  recorrente  em 
fornecer cópia dos documentos requeridos em juízo, a ele incumbem os 
ônus sucumbenciais". Além disso, acrescenta que "é cabível a fixação de 
honorários advocatícios na medida cautelar de exibição de documentos, 
eis que se trata de ação e não de mero incidente" (REsp 316.388/MG, 1ª 
Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 10.9.2001).
3. (...).
4. Recurso especial desprovido" (REsp n° 889.422/RS, Relª. Minª. DENISE 
ARRUDA, DJ 06/11/2008).

Portanto,  em  sede  de  ação  cautelar  de  exibição  de 
documento,  a  condenação  em  honorários  sucumbenciais  tem  vez  quando  a 
demanda  assume  caráter  contencioso,  o  que  se  verifica,  essencialmente,  pela 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0122915-10.2012.815.0011    5 



existência  de  pretensão  resistida.  Em  outras  palavras,  o  reconhecimento  da 
procedência do pedido de exibição de documentos não atrai, necessariamente, a 
imputação dos honorários advocatícios ao polo passivo da respectiva ação.

Nos caso dos autos, o autor não se desincumbiu do ônus de 
provar  haver  procurado  o  banco  apelado  e  de  não  ter  logrado  sucesso  em 
consequência da suposta resistência do estabelecimento bancário porque limitou-
se a alegar esses acontecimentos, não trazendo qualquer prova dessas afirmações.

Por sua vez,  o banco, ao contestar,  não apenas expôs que, 
sequer, existira o mencionado pedido administrativo, como colacionou aos autos a 
documentação requerida na inicial, na ocasião da sua resposta.

Consta-se, portanto, que a parte ré não se opôs à pretensão 
do autor Eugenio, em nenhuma das vias. Assim, a instituição financeira não deve 
ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios e das custas, haja vista 
a aplicação do princípio da causalidade, porque não dera causa à propositura da 
ação de exibição de documentos. 

Nesse diapasão:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 
CAUTELAR  DE  EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS.  NÃO 
CONFIGURAÇÃO DE PRETENSÃO RESISTIDA.
FIXAÇÃO  DE  HONORÁRIOS  DE  SUCUMBÊNCIA  PARA  A 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DESCABIMENTO.  SÚMULA  N.  83/STJ.  NÃO  IMPUGNAÇÃO  DOS 
FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO  AGRAVADA.  FALTA  DE 
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Mantém-se na íntegra a decisão agravada quando não infirmados seus 
fundamentos.
2.  É  legítima a  condenação do  recorrente  ao  pagamento de  ônus  de 
sucumbência quando não há resistência da instituição financeira em 
fornecer a documentação pleiteada.
3.  Aplica-se  o óbice  previsto  na Súmula n.  282/STF quando a questão 
infraconstitucional  suscitada  no  recurso  especial  não  foi  discutida  no 
acórdão  recorrido  nem,  a  respeito,  foram  opostos  embargos  de 
declaração.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg  no  AREsp  331.027/MS,  Rel.  Ministro  JOÃO  OTÁVIO  DE 
NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 08/04/2014)

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL. 
EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS.  AUSÊNCIA  DE  PRETENSÃO 
RESISTIDA.  IMPOSSIBILIDADE  DE  CONDENAÇÃO  DA 
INSTITUIÇÃO  EM  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  PRINCÍPIO  DA 
CAUSALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1.  Nas  ações  de  exibição  de  documento,  a  instituição  financeira  é 
condenada  em  honorários  advocatícios  quando  houver  pretensão 
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resistida  em  fornecer  os  documentos  pleiteados,  aplicando-se  os 
princípios da sucumbência e da causalidade.
2. O Tribunal de origem consignou que não houve pretensão resistida, 
diante  da  falta  de  pedido  administrativo  e  da  apresentação  dos 
documentos junto à contestação.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg  no  AREsp  431719/MG,  Rel.  Ministro  ANTONIO  CARLOS 
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 24/02/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS 
RECURSOS OPOSTOS CONTRA A MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO. 
UNIRRECORRIBILIDADE.
EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS.  HONORÁRIOS.  AUSÊNCIA  DE 
PRETENSÃO RESISTIDA.  PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.  AGRAVO 
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Revela-se defeso a oposição simultânea de dois recursos pela mesma 
parte contra o mesmo ato judicial, ante o princípio da unirrecorribilidade 
recursal.
2. Não tendo ocorrido a resistência da Instituição recorrida em fornecer 
a  documentação  pleiteada,  revela-se  legítima  a  condenação  do 
recorrente ao pagamento dos ônus de sucumbência, ante a aplicação do 
princípio da causalidade. Rever os fundamentos do acórdão recorrido 
importaria necessariamente no reexame de provas.
Incidência da Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental de fls. 251-259 não provido. Agravo regimental de 
fls. 260-268 não conhecido.
(AgRg  no  AREsp  389026/MS,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO, 
QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013)

Com  essas  considerações,  em  harmonia  com  o  parecer 
ministerial,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL  à  Apelação  Cível,  apenas,  para, 
reformando o  decisum,  julgar  procedente o pedido de exibição de documentos. 
Mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento  da  Sessão  Ordinária  da  Terceira 
Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  no  dia  29  de  julho  de  2014, 
conforme certidão de julgamento à fl.  77,  a Exma. Sra.  Desa. Maria das Graças 
Morais  Guedes,  dele  participando.  Além  desta  relatora,  participaram  do 
julgamento o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para substituir 
o  Exmo.  Sr.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá e  Benevides,  e  o  Exmo.  Sr.  Des.  José 
Aurélio  da Cruz.  Presente ao  julgamento,  o  Dr.  Francisco  Seráphico  Ferraz da 
Nóbrega Filho, Promotor de Justiça convocado.

Gabinete no TJPB, em 01 de agosto de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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