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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DO DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL Nº . 0024781-79.2011.815.0011
ORIGEM               : 4ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
RELATOR :  Dr. Aluízio Bezerra Filho, Juiz convocado para substituir
o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE : José Camelo de Vasconcelos Filho
ADVOGADO : Welligton Marques Lima Filho
APELADO : Antonio Roberto Vaz Ribeiro
ADVOGADOS      : Célio Gonçalves Vieira e Alexei Ramos de Amorim

 PROCESSUAL CIVIL  e CONSUMIDOR
–  Apelação  cível  –  Ação  ordinária  de
obrigação de fazer –  Alegação de recusa
em  entrega  de  prontuário  médico  –
Justificativa  por  ausência  de
comprovação  de  ser  curadora  do
paciente – Ação judicial  -  Requerimento
para  exibição  do  prontuário  –  Afirmada
necessidade de provimento judicial  para
obtenção  de  prontuários  médicos  -
Comprovação de curadora do paciente –
-  Art.  333  do  CPC  –  Ônus  do  autor  –
Comprovação  -    Ausência  de
demonstração  da  recusa  pelo
demandado  – Pretensão não resistida –
Isenção da verba honorária -  Provimento
parcial.

− O Código  de  Processo  Civil,  em seu
art. 333, estabelece que incube ao autor
o ônus de provar os fatos constitutivos do
seu direito, enquanto que cabe ao réu a
prova dos fatos extintivos,  impeditivos e
modificativos do direito do autor.

1



                                                                            Apelação Cível nº 0024781-79.2011.815.0011 

− Restando comprovado pelo autor o fato
constitutivo do seu direito e não havendo
prova  de  fatos  extintivos,  impeditivos  e
modificativos,  o seu pedido será julgado
procedente.

-  Tratando-se  de  ação de  obrigação  de
fazer,  não  havendo  resistência  à
pretensão  do  autor,  descabe  a
condenação  do  réu  em  custas
processuais  e  honorários,  em  atenção
aos  princípios  da  sucumbência  e  da
causalidade.

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos acima identificados,

A C O R D A M,  em Segunda Câmara
Cível do Tribunal de Justiça, por votação uníssona, dar provimento parcial
ao recurso, nos termos do voto do Relator e da súmula de julgamento de
fl. .172

R E L A T Ó R I O

JOSÉ  CAMELO  DE  VASCONCELOS
FILHO, representado  por  sua  filha  e  curadora  Josélia  de  Vasconcelos
Oliveira, moveu Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Antecipação de
Tutela em face de ANTÔNIO ROBERTO VAZ RIBEIRO.

Na inicial, aduziu que a Sra. Josélia de
Vasconcelos,  após ter  recebido o encargo de Curadora  Judicial  de seu
genitor,  Sr.  José  Camelo  de  Vasconcelos  Filho,  verificou  várias
irregularidades por partes das pessoas que cuidavam e administravam a
vida  e  patrimônio  do  seu  pai.  Além  disso,  diante  da  ausência  de
informações sobre o estado de saúde e os cuidados que deveriam ser tidos
com seu genitor, a curadora dirigiu-se até a sede do plano de saúde que o
idoso paga e solicitou extratos das consultas  e serviços prestados. Em
seguida, foi a todos os médicos e prestadores de serviços a fim de obter
informações sobre a saúde do seu pai.

No entanto, quando a curadora buscou o
médico demandado em seu consultório  para obter  informações  sobre  a
consulta realizada por ele em 17 de março de 2010 e ver o que tinha no
prontuário de atendimento, o promovido se negou a receber a promovente,
bem como a  repassar  qualquer  informação  sobre  a  consulta,  inclusive,
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afirmando por meio de sua secretária, que não permitia que ninguém visse
o prontuário do seu paciente.

Por conta disso, requereu a antecipação
de tutela, e ao final,  que a presente ação seja julgada procedente, para
compelir o demandado a apresentar cópia do prontuário de atendimento do
Sr.  José  Camelo  de  Vasconcelos  Filho,  bem  como  forneça  todas  as
informações referente a consulta por ele realizada no dia 17 de março de
2010.

Juntou documentos às fls. 05/100.

Tutela  antecipada  concedida  às  fls.
102/103.

Devidamente  citado,  o  Sr.  Antônio
Roberto Vaz Ribeiro apresentou contestação, aduzindo que a Sra.  Josélia
de Vasconcelos  Oliveira ao procurar o seu consultório não fez prova de
qualquer documento que a identificasse como curadora do demandante.
Juntou a contestação o prontuário médico solicitado,  cumprindo a tutela
antecipada.

Não  houve  impugnação  à  contestação,
conforme certidão de fl. 123v.

Em sentença exarada às fls. 133/137, o
MM. Juiz  “a quo”  tornou sem efeito a tutela concedida às fls. 102/103 e
julgou  improcedente  o  pedido  formulado  pelo  autor  às  fls.  02/04,
extinguindo o processo com resolução de mérito, condenando o autor ao
pagamento dos honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais),
com lastro no art. 20, do CPC.

Irresignado,  o  promovente  interpôs
apelação,  asseverando  que  a  curadora  apresentou-se  à  secretária  do
promovido, juntamente com o termo de curatela, tendo a secretária levado
o documento ao médico para que ele possibilitasse o acesso ao prontuário
e mesmo assim foi negado. Aduziu, ainda, que os honorários advocatícios
foram arbitrados em valor elevado. Dessa forma, pugnou pelo provimento
da apelação, modificando-se a sentença de primeiro grau, inclusive com a
inversão do ônus da sucumbência (fls. 139/144).

Devidamente  intimada,  a  parte  apelada
apresentou contrarrazões às fls. 153/158.
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Instada  a  se  manifestar,  a  Douta
Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso apelatório
(fls.164/166).

É o que interessa a relatar.

V O T O

                       O cerne da questão cinge-se em obrigar
o médico, ora promovido, a apresentar cópia do prontuário de atendimento
médico do seu paciente, ora promovente.

Certo é que o acesso à Justiça garantido
pelo artigo 5º da Constituição Federal não condiciona o ingresso em juízo
ao prévio esgotamento das vias administrativas. 

Dessa  forma,  em  que  pese  não  existir
qualquer prova de que houve solicitação do autor ou de sua curadora, por
escrito, requerendo o prontuário médico no consultório do promovido, bem
como de que teria a curadora do promovente demonstrado que se tratava
de responsável  pelo  seu genitor,  verifica-se que nos  presentes  autos,  o
autor demonstrou o fato constitutivo do seu direito.

É  cediço  que  o  ônus  da  prova,  salvo
algumas exceções, cabe a quem alega, enquanto que cabe ao réu a prova
dos fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor. Neste
sentido, determina o art. 333 do CPC o seguinte:

“O ônus da prova incumbe:
I  –  ao  autor,  quanto  ao  fato  constitutivo  do  seu
direito;

II  – ao réu,  quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor”

Consoante  lição  do  mestre  HUMERTO
THEODORO JÚNIOR1, “provar é demonstrar de algum modo a certeza de
um fato ou a veracidade de uma afirmação.”

Já a expressão “ônus” significa encargo,
dever, gravame, ou seja, segundo VOLTAIRE DE LIMA MORAES2 significa
”todo  encargo,  dever  ou  obrigação  que  pesa  sobre  uma  coisa  ou  uma
pessoa, em virtude do que está obrigada a respeitá-los ou a cumpri-los. É o
gravame.”

1 THEODORO JÚNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Forense, 5.ed., p. 446.
2 MORAES. Voltaire de Lima. Anotações sobre o ônus da prova no Código de Processo Civil e
no Código de defesa do consumidor. p. 64
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Dessa  forma,  entende-se  por  “ônus  da
prova” todo encargo ou dever que a parte tem de demonstrar a veracidade
de sua afirmação. Por isso assevera JOSÉ FRANCISCO PELEGRINI3 que:

“O que na verdade caracteriza o ônus da prova é a
idéia de risco que ele contém. Em outras palavras: à
parte  onerada  não  se  impõe  provar  como  atitude
indispensável  para  evitar  uma  conseqüência
desfavorável que se apresenta como inevitável. O que
ocorre é que ela assume o risco de que a prova não
venha  para  o  processo,  e  diante  dessa  ausência
probatória o juiz se vai pronunciar na conformidade
com as regras determinantes do ônus da prova, vale
dizer,  proferindo  julgamento  contra  aquele  que
necessitando provar não o fez.”

Entende-se  por  fato  constitutivo  aquele
que origina a relação jurídica posta em juízo (“res in iudicium deducta”). Já
o fato extintivo é aquele que põe fim à relação jurídica. O exemplo mais
tradicional  fornecido  pela  doutrina  é o  pagamento.  Ao seu turno,  o  fato
impeditivo refere-se a ausência de um dos requisitos de validade do ato
jurídico, possuindo, assim, o condão de impedir as pretensões do direito do
autor. Por fim, fato modificativo é aquele capaz de alterar a relação jurídica,
como por exemplo, o pagamento parcial.

A  propedêutica  processual  moderna
ensina que as regras sobre a distribuição do “onus probandi” são normas
de julgamento, visto que, uma vez produzida a prova, esta pertencerá aos
autos,  não  importando  quem  a  produziu  (princípio  da  comunhão  das
provas).

Assim, as regras sobre o ônus probatório
só importarão no julgamento do mérito da demanda, quando se constatar a
inexistência de provas sobre determinados fatos.

Dessa forma, caso não reste provado nos
autos os fatos constitutivos, os pedidos do autor fatalmente serão julgados
improcedentes.  Contudo,  provados estes,  caberá ao réu provar  os fatos
extintivos,  impeditivos  e  modificativos  do  direito  do  autor,  sob  pena  de
assim  não  fazendo,  serem  os  pedidos  contidos  na  inicial  julgados
procedentes.

Nesse  mesmo  sentido,  faz-se  mister
trazer  a  baila  os  ensinamentos  do  notável  ALEXANDRE  DE  FREITAS
CÂMARA4:

3 PELEGRINI. José Francisco. Revista Ajuris. 16/46.
4 in, op. cit., 2005, p. 404-405.
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“Em  verdade,  no  momento  da  produção  da  prova
pouco importa quem está produzindo este ou aquele
meio de prova. Isto se dá em razão do princípio da
comunhão da prova, segundo o qual, uma vez levadas
ao  processo,  as  provas  não  mais  pertencem  a
qualquer das partes, e sim ao juízo, nada importando,
pois, quem as produziu.  O juiz só deverá considerar
as  regras  sobre  a  distribuição  do  ônus  da  prova,
portanto, no momento de julgar o mérito, eis que só
assim  poderá  verificar  quem  será  prejudicado  em
razão da inexistência de prova sobre determinados
fatos. Assim, é que a inexistência de provas sobre o
fato constitutivo levará a improcedência do pedido.
Provado  o  fato  constitutivo,  no  entanto,  pouco
importa  quem  levou  aos  autos  os  elementos  de
convicção  para  que  se  considerasse  tal  fato  como
existente, e a falta de prova sobre a existência de fato
extintivo  do  direito  do  autor,  por  exemplo,  deverá
levar o juiz a julgar procedente a pretensão.
Em outras  palavras,  provados os  fatos  da causa,  o
juiz  não  dará  qualquer  aplicação  às  regras  de
distribuição  do  ônus  da  prova.  Se,  porém,  a
investigação probatória for negativa, ou seja, quando
os  fatos  não  estiverem  integralmente  provados,  aí
sim  as  regras  de  distribuição  do  ônus  da  prova
produzirão seus regulares efeitos”. (sem destaques no
original)

No  caso  dos  autos,  vê-se  que  a  parte
autora  pleiteia  cópia  do  prontuário  médico  de  atendimento  do  Sr.  José
Camelo de Vasconcelos Filho, bem como que sejam fornecidas todas as
informações referente a consulta realizada pelo demandado no dia 17 de
março de 2010.

Verifica-se  que  restou  comprovado  nos
autos que a Sra. Josélia de Vasconcelos Oliveira é curadora judicial do seu
genitor  o  Sr.  José  Camelo  de  Vasconcelos  Filho,  tendo  direito  a  obter
informações sobre a saúde do seu pai. 

Ademais,  não  houve  qualquer  fato
modificativo, impeditivo ou extintivo apresentado pelo réu, que impedisse o
autor de ter acesso ao seu prontuário médico.

Assim,  deferida  a  liminar  judicialmente,
os  documentos  solicitados  foram  devidamente  apresentados  pelo
demandado,  não  havendo  qualquer  recusa  em  fornecê-los,  inclusive,
justificando que não apresentou no consultório porque não foram solicitados
por escrito, nem a Sra. Josélia de Vasconcelos Oliveira fez prova de que
era curadora do seu paciente, naquele momento.
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Assim,  já  satisfeita  a  pretensão  do
apelante, passa-se a analisar o ônus de sucumbência.

Em relação aos honorários advocatícios,
vale ressaltar que eles recaem sobre a parte que deu causa a propositura
da ação, em atenção ao princípio da causalidade. Assim, a previsão do
artigo 20, caput, do Código de Processo Civil, serve de parâmetro para o
estabelecimento da responsabilidade pelo custo final do processo, inclusive
a título de ressarcimento do que o autor desembolsou para o ajuizamento
da ação. 

A  justificação  para  o  princípio  da
sucumbência  é  uniforme  entre  os  autores:  aquele  que  se  pretende
necessitado da tutela jurisdicional, se não é atendido senão recorrendo às
vias judiciais, não deve suportar um sacrifício econômico (que, segundo a
clássica  proposição,  diminuiria  o  valor  do  direito  reconhecido),  pois  “à
sentença cabe prover para que o direito do vencedor não saia diminuído de
um processo em que foi proclamada a sua razão’’.5

Desta  forma,  aquele  que  deu  causa  a
instauração do processo deve arcar com as despesas desse. 

Tratando-se  de  ação  de  obrigação  de
fazer  no  sentido  de  o  promovido  entregar  os  documentos  suficientes  à
autora,  não  havendo  resistência  à  pretensão  do  autor,  descabe  a
condenação  do  réu  em  honorários,  em  atenção  aos  princípios  da
sucumbência e da causalidade.

Veja-se  os  seguintes  arestos,  cuja
matéria é pacífica no STJ:

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  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

5CHIOVENDA, Giuseppe. La condanna nelle spese giudiziali. 2 ed., Roma, S.E. Foro Italiano, 1935, p. 267,
apud CAHALI, Yossef Said. Honorários advocatícios. 2 ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990, p. 326.
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administrativo  e  da  apresentação  dos  documentos
junto à contestação.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg  no  AREsp  431.719/MG,  Rel.  Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
julgado em 18/02/2014, DJe 24/02/2014)

E:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
EXTRATO  DE  CADERNETA  POUPANÇA.
EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTO.  AUSÊNCIA
PRETENSÃO RESISTIDA.
INCABÍVEL  FIXAÇÃO  DE  HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. JUSTIÇA GRATUITA.
FALTA  DE  ELEMENTOS  COMPROVANDO  A
IMPOSSIBILIDADE  DO  RECORRENTE  ARCAR
COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1.  Pela aplicação dos princípios da sucumbência e da
causalidade  em  ações  cautelares  de  exibição  de
documentos,  para  haver  condenação  a  honorários
advocatícios  deve  estar  caracterizada  nos  autos  a
resistência à exibição dos documentos pleiteados.
2.  O Tribunal de origem consignou a ausência de
pretensão  resistida,  diante  da  falta  de  pedido
administrativo,  bem  como  pelo  fornecimento  do
extratos bancários em juízo, após o fornecimento dos
dados necessários.
3.  Ausência  de  elementos  comprovando  a
impossibilidade  de  arcar  com  as  despesas
processuais.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg  no  REsp  934.260/RS,  Rel.  Ministro  LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
10/04/2012, DJe 13/04/2012))

Em hipótese  semelhante  ao  dos  autos,
assim já decidiu este Egrégio Tribunal:

AGRAVO  INTERNO  -  AÇÃO  DE  EXIBIÇÃO  DE
DOCUMENTOS  REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO  -  INEXISTÊNCIA
-DESNECESSIDADE - DOCUMENTO EXIBIDO NO
CURSO  DO  PROCESSO  -  SUFICIÊNCIA
-EXTINÇÃO  DO  FEITO  -  SUCUMBÊNCIA
-INEXISTÊNCIA  -  DESPESAS  PROCESSUAIS
-PRINCÍPIO  DA  CAUSALIDADE.
DESPROVIMENTO.  Diante  do  princípio  da
inafastabilidade  da  jurisdição,  previsto  no  art.  52,
XXXV, da Constituição Federal de 1988, não está o
requerente obrigado a esgotar a esfera administrativa
para  ingressar  em   juízo.  Uma  vez  apresentado
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documento  postulado  no  curso  do  processo,
evidencia-se  a  ausência  de  resistência  da  parte
contrária a sua exibição, não havendo que se falar
em  sucumbência.
(TJ-PB -  PROCESSO Nº  200.2005.004.093-6  /  001.
Relator:  Dra.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes..
Data do Julgamento: 28.04.2009) (Grifei)

Pela análise dos autos, percebe-se que o
autor  não  demonstrou  haver  solicitado  os  referidos  documentos   no
consultório médico. Não restou comprovado que o pedido foi realizado por
escrito, como determina o Código de Ética Médica, nem que Sra. Josélia de
Vasconcelos Oliveira fez prova de que era curadora do seu genitor, naquele
momento. Saliente-se, ademais, que o promovido não se negou a exibir os
documentos requeridos pelo autor, tendo, inclusive, cumprido a obrigação
ao ser intimado do deferimento da tutela antecipada. 

Assim,  não  restando  comprovada  a
resistência do promovido, não há lógica que ampare a sua condenação ao
pagamento da verba honorária.

Por essas razões,  DÁ-SE PROVIMENTO
ao recurso, reformando a r. sentença,  para confirmar a tutela antecipada
concedida às fls. 102/103, bem como para deixar de condenar o réu em
custas processuais e honorários advocatícios em virtude da ausência de
resistência  à  pretensão  autoral  e  da  caudalosa  jurisprudência  da  Corte
Infraconstitucional.

                                                      É como voto
Presidiu a Sessão o Exmo. Des. Oswaldo

Trigueiro do Valle Filho.  Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Aluízio
Bezerra Filho, Juiz convocado, com jurisdição plena,  em substituição ao
Exmo. Des.  Abraham Lincoln  da Cunha Ramos,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo
Trigueiro  do Valle Filho e o Exmo. Dr.  José Ferreira  Ramos Júnior,  juiz
convocado, com jurisdição plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das
Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente  ao  julgamento,  a  Exma.  Dra.
Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 29 de julho de 2014. 

Dr. Aluízio Bezerra Filho
Juiz convocado - Relator
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