
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO  DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0041873-46.2013.815.2001.
Origem : 15ª Vara Cível da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
Advogado : Elísia Helena de Melo Martini e Henrique José Parada Simão
Apelada : Silvana Maria Cavalcante de Albuquerque.
Advogado : Victor Hugo de Sousa Nóbrega e outros.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CAUTELAR  DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO.  PRELIMINAR.  FALTA  DE
INTERESSE  DE  AGIR.  REJEIÇÃO.
EXIGÊNCIA  DE  PRÉVIO  REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.  DESNECESSIDADE.
AFIRMAÇÃO DE NEGATIVA EM FORNECER
O  CONTRATO.  SUFICIÊNCIA.  TEORIA  DA
ASSERÇÃO.  PRETENSÃO  RESISTIDA  E
INTERESSE  DE  AGIR  CARACTERIZADOS.
DOCUMENTO COMUM ÀS PARTES.  DEVER
DE  APRESENTAÇÃO  EM  JUÍZO.  FIXAÇÃO
DE  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  EM
OBSERVÂNCIA  AOS  CRITÉRIOS  DA
RAZOABILIDADE  E  DA  PROPOR-
CIONALIDADE.  REDUÇÃO  INDEVIDA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. 
 
- O interesse de agir independe da comprovação, com
a  exordial,  de  prévio  requerimento  administrativo
para exibição de documento, devendo ser analisado à
luz do que foi alegado pela parte autora, segundo a
teoria da asserção.

-  Considerando  que  a  promovente  afirmou  que  a
instituição financeira negou-se a exibir o contrato de
empréstimo, restou caracterizada a pretensão resistida
e, por consequência, o interesse de agir.

-  Tratando-se  de  instrumento  comum  a  ambas  as
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partes, não poderia haver recusa em sua exibição, haja
vista  a  regra  esculpida  no  art.  844,  inciso II,  do
Código de Processo Civil 

-  São devidos  os  honorários  advocatícios  quando a
parte  autora  demonstra  nos  autos  que  a  instituição
financeira  se  negou a entregar o documento que se
pretende  exibir,  notadamente  pela  ausência  de
apresentação espontânea durante o trâmite processual.

- Se a fixação dos honorários advocatícios se deu em
valor condizente com o que determina o art. 20, § 3º e
4º,  do  Código  de  Processo  Civil,  insubsistente  o
pleito de redução da verba.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  em
sessão ordinária, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator,
unânime.

Trata-se de  Apelação Cível interposta  pela Aymoré Crédito,
Financiamento e Investimento S/A desafiando sentença proferida pelo juízo
da 15ª Vara Cível da Capital  nos autos da  Ação Cautelar de Exibição de
Documentos ajuizada por Silvana Maria Cavalcante de Albuquerque. 

A  parte  autora  ajuizou  a  presente  demanda  em  face  da
instituição  financeira  referida  objetivando  ter  acesso  ao  Contrato  de
empréstimo, bem como os extratos de pagamentos efetuados. 

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação
(fls.  21/36),  aduzindo,  preliminarmente,  a  inépcia  da  inicial;  ausência  de
interesse  processual;  impossibilidade  de  condenação  em  honorários
advocatícios. No mérito, sustentou a ausência dos requisitos necessários para a
concessão da cautelar, motivo pelo qual pugnou pela improcedência do pleito.

Réplica Impugnatória (fls. 70/71).

A magistrada  sentenciante rejeitou a preliminar e extinguiu o
feito com resolução de mérito (fls.78/81), reconhecendo o direito da autora à
exibição do documento,  condenando ainda  o réu  ao  pagamento  das  custas
processuais  e  honorários  advocatícios,  estes  fixados  em  R$  900,00
(novecentos reais). 

Inconformado com o decisum, o demandado interpôs a presente
apelação (fls. 88/102), arguindo, preliminarmente, a falta de interesse de agir.
No mérito, alegou, em suma,  a  necessidade de especificação da pretensão; a
desnecessidade  da  ação  proposta;  a  imprescindibilidade  do  pagamento  de
tarifa. Defendeu, ainda, que a sucumbência deve ser suportada pela autora em
obediência ao princípio da causalidade. Por fim, observando-se o princípio da
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eventualidade, pugnou pela redução do valor arbitrado a título de honorários
advocatícios. 

Contrarrazões apresentadas (fls. 107/112). 

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou  parecer  (fls.  117),  opinando  pelo  prosseguimento  do  feito  sem
manifestação meritória.

É o relatório.

VOTO.

Presentes  os  requisitos  de  admissibilidade,  intrínsecos  e
extrínsecos, o recurso interposto deve ser conhecido.

- Da Preliminar de Falta   de Interesse  

A cautelar  de  exibição  de  documentos  é  ação  de  natureza
contenciosa,  devendo  a  parte  autora  demonstrar  seu  interesse  de  agir
decorrente  de  pretensão  resistida,  nos  termos  do  art.  3º  do  Código  de
Processo Civil: “Para propor ou contestar a ação é necessário ter interesse e
legitimidade”.

Em tema de condições da ação, adotamos a teoria da asserção,
devendo o magistrado, ao examiná-las, levar em consideração apenas aquilo
que foi exposto inicialmente pelo demandante, admitindo provisoriamente a
veracidade da narrativa do autor na inicial, deixando para o exame de mérito, a
constatação daquilo que se afirmou na peça vestibular.

Segundo os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni sobre
a  teoria  da  asserção, "o  que  importa  é  a  afirmação  do  autor,  e  não  a
correspondência entre a afirmação e a realidade, que já seria problema de
mérito". (In MARINONI, Luiz Guilherme. Novas linhas do processo civil. São
Paulo: Malheiros, 1999, 3ª ed., p.212).

O professor baiano  Fredie Didier Jr.,  em sua obra Curso de
Direito Processual Civil, vol. 1, p. 162-163, preceitua que “é indiscutível que,
à luz do direito positivo, a melhor solução hermenêutica é a adoção da teoria
da asserção, que ao menos diminui os inconvenientes que a aplicação literal
do §3º do art. 267 do CPC poderia causar”.

Nesse sentido, firme posicionamento do Superior Tribunal de
Justiça: 

“AGRAVO  REGIMENTAL.  AÇÃO  DE
RESSARCIMENTO  DE  DANOS  POR
CONCORRÊNCIA  DESLEAL  E
ENRIQUECIMENTO  SEM  CAUSA.  DECISÃO
SANEADORA  QUE  AFASTOU  O  EXAME  DE
CONDIÇÕES  DA  AÇÃO  COMO  MATÉRIA
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PRELIMINAR.  POSSIBILIDADE.
PARTICULARIDADE  DO  CASO.  RECURSO
ESPECIAL.  REEXAME  DE  CIRCUNSTÂNCIAS
FÁTICAS. DESCABIMENTO. SÚMULA STJ/7. 1.- O
exame  das  alegações  de  ausência  de  interesse  de
agir, bem como de ilegitimidade ativa e passiva ad
causam, no caso, só pode ser realizado mediante o
levantamento de toda a relação contratual firmada
entre as partes, razão pela qual se afigura correto o
Acórdão  recorrido  ao  afastar  a  análise  dessas
questões  como  matéria  preliminar,  já  que  se
confundem com o próprio mérito da demanda. 2.- É
de  ter  presente  que  as  condições  da  ação  são
inicialmente aferidas in status assertionis, com base
na alegação feita pelo demandante na inicial, sem
depender  do  exame  das  circunstâncias  e  dos
elementos  probatórios  contidos  nos  autos.  3.-
Ademais,  a  convicção  a  que  chegou  o  Acórdão
recorrido  decorreu  da  avaliação  das  premissas
fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito
de  Recurso  Especial,  a  teor  do  enunciado  7  da
Súmula  deste  Tribunal.  4.-  Agravo  Regimental
improvido.”(Processo  AGARESP  201200559457
AGARESP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM  RECURSO  ESPECIAL  –  158127  Relator(a)
SIDNEI BENETI Sigla do órgão STJ Órgão julgador
TERCEIRA TURMA Fonte DJE DATA:02/08/2012) –
(grifo nosso). 

Assim, considerando que a parte autora afirmou na inicial que a
instituição financeira negou-se a exibir o contrato de empréstimo e extratos de
pagamentos, restou caracterizada a pretensão resistida e, por consequência, o
interesse de agir.  Não se deve cobrar que a promovente apresente na inicial a
negativa  do  banco em apresentar-lhe  o  contrato,  não  lhe  sendo  exigível  a
comprovação de pedido extrajudicial  prévio. A simples afirmação de que a
recusa existe é suficiente para caracterizar a pretensão resistida. Nesse caso,
estará presente a condição da ação fundada no interesse de agir, sendo o feito
necessariamente julgado com resolução de mérito.

Nesse sentido, posição pacífica do Tribunal da Cidadania:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  CAUTELAR.
EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS.  INTERESSE  DE
AGIR.  DOCUMENTAÇÃO  COMUM  ÀS  PARTES.
CONFIGURAÇÃO.  PRESUNÇÃO  DE
VERACIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
1.  A  jurisprudência  desta  Corte  pacificou-se  no
sentido de que o contratante possui interesse de agir
na propositura de ação de exibição de documentos,
objetivando,  em ação principal,  discutir  a  relação
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jurídica  deles  originada,  independentemente  de
prévia  remessa  ou  solicitação  no  âmbito
administrativo.
2. Quanto ao artigo 359 do CPC, a Segunda Seção
desta  eg.  Corte  firmou  entendimento,  em  sede  de
recurso representativo da controvérsia, no sentido de
que  o  desatendimento  da  ordem  de  exibição  de
documento  em  processo  cautelar  não  implica  na
presunção de veracidade a que se refere o art. 359
do Código de Processo Civil.
3.  Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento.”
(STJ,  AgRg  no  AREsp  252562/SP  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL  2012/0232736-8,  Min.  Raul  Araújo,
Quarta  Turma,  Julgado  em 18/12/2012,  Publicado
em 07/02/2013) – (grifo nosso). 

No  mais,  como  relatado,  a  instituição  financeira  deixou  de
fornecer  em  juízo  os  documentos requeridos  na  inicial,  não  apresentando
qualquer comprovação da entrega na via administrativa. Logo, dúvidas não há
quanto a pretensão resistida alegada pela autora. 

-   Do Mérito  

Quanto ao argumento meritório, verifica-se que igualmente não
subsiste razão à apelação interposta pela instituição promovida, afigurando-se
manifestamente improcedente o seu apelo com vistas a modificar o conteúdo
material da sentença impugnada.

A instituição financeira recorrente alega que o pedido contido
na exordial  é  genérico,  verifica-se,  contudo, que a  peça inicial  da presente
demanda traz consigo os elementos necessários a bem delimitar a pretensão
autoral,  não  havendo  justificativa  processual  formal  para  que  se  impeça  o
Poder Judiciário de entregar a devida tutela jurídica à parte promovente.

Ora, não é preciso realizar grande esforço hermenêutico para se
averiguar que o demandante objetiva a exibição do contrato  de  empréstimo
consignado, bem como os extratos dos pagamentos efetuados.  Tendo o autor
colacionando, inclusive, cópia de seu contracheque (fls.  14), sendo, portanto,
absolutamente inescusável a afirmação de que a exordial deixa dúvida quanto
ao efetivo documento que se quer ver exibido. 

De  outra  banda,  conforme  firme  entendimento  do  Superior
Tribunal de Justiça, tratando-se de documento evidentemente comum às partes
litigantes, é dever da empresa financeira a exibição do documento solicitado
pelo consumidor, independentemente de prévio requerimento administrativo,
não havendo que se cogitar sequer em falta de interesse de agir do demandante
por não ter requerido, administrativamente, a entrega dos documentos,  como
já explicitado. 

No caso dos autos,  a  despeito de ter  a  instituição  financeira
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alegado  em  sua  peça  defensiva,  de  forma  bastante  genérica,  que  não  se
recusou  a  fornecer  cópia  do  contrato  firmado,  verifica-se,  pelo  próprio
decorrer procedimental da demanda que, em verdade,  a promovida obsta ao
consumidor promovente o recebimento dos documentos,  porquanto, mesmo
após a prolação da sentença, ainda não efetivou a simples obrigação de exibir
que lhe foi imposta.

Ademais,  ainda  há  que  se  considerar  que  o  autor,  em  suas
razões  iniciais,  afirma  que  tentou  por  várias  oportunidades  obter  os
documentos ora  perseguidos em juízo,  porém, relata que não obteve êxito.
Esta alegação é plenamente verossímil diante dos argumentos expostos pela
instituição  financeira  no  presente  caderno  processual,  especialmente  a
generalidade da afirmação de que  não se recusou a  fornecê-los, motivo pelo
qual agiu acertadamente a magistrada a quo ao julgar procedente a demanda. 

Assim,  restou  suficientemente  caracterizada  a  pretensão
resistida alegada pela parte demandante, sendo portanto justo que a parte ré
seja condenada no ônus da sucumbência, máxime em decorrência do princípio
da  causalidade,  que  atribui  a  quem  deu  causa  à  propositura  da  ação,  a
responsabilidade  pelas  respectivas  despesas,  incluídas  custas  processuais  e
honorários advocatícios.

Nesse  contexto,  orienta-se  a  jurisprudência  do  Tribunal  da
Cidadania:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  PRELIMINAR  DE
SUSPENSÃO  DO  PROCESSO.  DESCABIMENTO.
AÇÃO  CAUTELAR  DE  EXIBIÇÃO  DE
DOCUMENTOS.  EXTRATOS  BANCÁRIOS.
INTERESSE  DE  AGIR.  PRECEDENTE  DA
SEGUNDA  SEÇÃO.  RECURSO  REPETITIVO.
DECISÃO MANTIDA.
1.  O  STF  determinou  a  suspensão  de  todos  os
processos em trâmite no País que tenham por objeto
a  discussão  sobre  expurgos  inflacionários
decorrentes de Planos Econômicos.  Caso, contudo,
onde  se  analisa  somente  a  obrigação  de  as
instituições  financeiras  exibirem  os  extratos
bancários.
2.  A Segunda  Seção  desta  Corte,  em  julgamento
submetido ao rito dos recursos repetitivos, pacificou
o entendimento de que 'é cabível a inversão do ônus
da prova  em favor  do  consumidor  para  o  fim de
determinar às instituições financeiras a exibição de
extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a
eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação
decorrente  de  lei  e  de  integração  contratual
compulsória,  não  sujeita  à  recusa  ou
condicionantes,  tais  como  o  adiantamento  dos
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custos  da  operação  pelo  correntista  e  a  prévia
recusa administrativa da instituição financeira em
exibir  os  documentos' (REsp  n.  1.133.872/PB,
Relator  Ministro  MASSAMI  UYEDA,  DJe
28/3/2012).
3. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a
parte  agravante  não trouxe,  nas  razões  do agravo
regimental, argumentos aptos a modificar a decisão
agravada, que deve ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg  no  AREsp  335.071/RJ,  Rel.  Ministro  LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
01/10/2013, DJe 15/10/2013) – (grifo nosso).

E,

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO  -  MEDIDA  CAUTELAR  DE
EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS  -
PREQUESTIONAMENTO  -  AUSÊNCIA  -  DEVER
DE  EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS
CONFIGURADO  -  DECISÃO  AGRAVADA
MANTIDA - IMPROVIMENTO.
I - (...).
II  -  Conforme assente  jurisprudência  desta Corte,
tratando-se de documento comum às partes, não se
admite a recusa de exibi-lo,  notadamente quando a
instituição recorrente tem a obrigação de mantê-lo
enquanto não prescrita eventual ação sobre ele.
III - (...).
IV - (...).
V  -  Agravo  Regimental  improvido”.  (AgRg  no  Ag
1325670/SP,  Rel.  Ministro  SIDNEI  BENETI,
TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  28/09/2010,  DJe
13/10/2010) - (grifo nosso).

No mais, com relação ao valor da verba honorária, sabe-se que,
nas causas de pequeno valor, a regra a orientar o magistrado na fixação dos
honorários é aquela prevista no §4º do art. 20 do Código de Processo Civil,
que assim dispõe:

"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". 

Assim,   levando-se  em  consideração  as  alíneas  a  que  faz
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menção o §4º do art. 20 do  Diploma Processual, que se referem ao grau de
zelo  do  profissional;  ao  lugar  da  prestação  do  serviço;  à  natureza  e  à
importância da causa, ao trabalho realizado pelo advogado e ao tempo exigido
para  o  seu  serviço,  entendo  como  adequado  o  valor  estabelecido  pela
magistrada de piso, R$ 900,00 (novecentos reais), motivo pelo qual não há que
se falar em redução da verba honorária. 

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  REJEITO a  preliminar  e,  no
mérito, NEGO PROVIMENTO  AO  RECURSO,  mantendo  incólume  os
termos da sentença vergastada.

É COMO VOTO.

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (juiz convocado, para
substituir a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira)
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao julgamento, a
Exma. Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça. Sala de
Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 19 de fevereiro de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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