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DECISÃO MONOCRÁTICA
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Origem : 2º Vara Cível da Comarca da Capital
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Apelante : Companhia de Crédito, Financiamento e Investimento RCI Brasil
Advogado : Thiago Cartaxo Patriota
Apelado : Marcel Vasconcelos Lima
Advogado : Em causa próprio

APELAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS.  PRELIMINAR.  AUSÊNCIA  DE
INTERESSE PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE
ESGOTAMENTO  DA  VIA  ADMINISTRATIVA.
INAFASTABILIDDE DA APRECIAÇÃO DO PODER
JUDICIÁRIO. ART. 5º,  XXXV, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. REJEIÇÃO. 

-  O interesse processual  decorre da necessidade de
acesso ao Judiciário para obtenção do seu direito,  o
qual  não  pressupõe  prévio  esgotamento  da  via
administrativa.

APELAÇÃO.  EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTO.
CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO.  SENTENÇA
PROCEDENTE.  ARBITRAMENTO  DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.
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APRESENTAÇÃO  DE  DOCUMENTO  APÓS  A
PROLAÇÃO  DA  SENTENÇA.  RESISTÊNCIA  DA
INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA  CARACTERIZADA.
CONDENAÇÃO  DA  RÉ  EM  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.   PRECEDENTES DO SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  E  DESTA  CORTE.
SÚMULA  Nº  450,  DO  SUPREMO  TRIBUNAL
FEDERAL.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
INTENTO  DE  MINORAÇÃO.  DESCABIMENTO.
APRECIAÇÃO  EQUITATIVA  DO  JUIZ.
OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DO ART. 20,  § 4º,
DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
APLICABILIDADE  DO  ART.  557,  CAPUT,  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  SEGUIMENTO
NEGADO.

- Diante da configuração de pretensão resistida por
parte da instituição financeira, em razão de não ter
trazido o documento solicitado no prazo de defesa,
cabível sua condenação em honorários advocatícios.

- Pelo princípio da causalidade, apenas quem dá cau-
sa à instauração da demanda ou a ela resiste deve ar-
car com o pagamento das despesas decorrentes do
processo.

- O Supremo Tribunal Federal editou o entendimento
Sumular nº 450, no sentido de que “São devidos ho-
norários de advogado sempre que vencedor o benefi-
ciário da Justiça Gratuita”.

- Nos termos do art. 20, § 4º, do Código de Processo
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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,  caput, do Código de Processo
Civil,  o  relator  negará  seguimento  a  recurso  que
esteja em manifesto confronto com súmula ou com
jurisprudência  dominante  do  Supremo  Tribunal
Federal, ou de Tribunal Superior.

Vistos.

Marcel Vasconcelos Lima  intentou a presente  Ação
de Exibição, em face da Companhia de Crédito, Financiamento e Investimento RCI
Brasil, postulando a apresentação da via do contrato de financiamento firmado entre
os litigantes, ao fundamento de ter havido recusa da financeira em fornecer a sua via
da avença,  mesmo diante de solicitação realizada na via administrativa, registrado
sob o nº 138187077, no dia 18 de junho de 2013.

Contestação apresentada, fls. 21/24, por meio da qual
se alegou, preliminarmente, a ausência de interesse processual. No mérito, requereu
a  dilação  de  prazo  para  apresentação  do  documento  solicitado,  salientando,
outrossim,  a  impropriedade  da  via  eleita,  e  de  sua  condenação  em  ônus
sucumbenciais. Ao final, pugna pela improcedência do pedido, ao fundamento de ter
inexistido recusa no que tange ao fornecimento do documento pleiteado, 

O Magistrado  a quo, fls.  34/37,  julgou procedente o
pedido, consignando os seguintes termos:
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Isto posto, atendendo ao mais que dos autos consta e
princípios de direitos atinentes à espécie, afastadas as
preliminares suscitadas, ACOLHO o pedido exordial
para reconhecer à promovente o direito à informação
perseguida  na  inicial  e  determinar  que  o  réu
entregue  via  autêntica  ou  cópia  autenticada  do
contrato de financiamento celebrado com o autor,
no prazo de 20 dias, sob pena de busca e apreensão
do documento pretendido.
Condeno  o  demandado  nas  custas  e  honorários
advocatícios fixados em R$ 1.000,00, na forma do art.
20, § 4° do CPC.

Inconformada,  a  parte  promovida  interpôs
Apelação, fls. 38/41, arguindo, preliminarmente, a ausência de interesse processual,
tendo em vista a inexistência de recusa administrativa. No mérito, postula a reforma
da sentença, no que se refere a sua condenação ao pagamento das custas e honorários
advocatícios,  ”vez  que  não  deu  causa  à  ação  cautelar  originária”,  suplicando,
alternativamente, a minoração dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões, fls. 48/53, defendendo a manutenção
da sentença.

A Procuradoria de Justiça, através da Dra. Marilene
de Lima Campos Carvalho, fls. 58/61, opinou pela rejeição da preliminar, olvidando
de se manifestar sobre o mérito. 

É o RELATÓRIO.

DECIDO

Inicialmente,  cabe apreciar  a prefacial  de ausência
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de  interesse  processual  arguida  pela  apelante,  sob  a  alegação  de  não  ter  sido
comprovada a sua recusa no que concerne ao fornecimento do documento descrito
na inicial, e que ressalto, desde logo, não merecer guarida.

Isso  porque,  após  o  advento  da  Constituição  da
República de 1988, a qual adotou o princípio da inafastabilidade da apreciação do
Poder Judiciário, consagrado no art. 5º, XXXV, o esgotamento da via administrativa
não é mais condição para o ajuizamento de ação. 

O  pleno  acesso  ao  Judiciário  é  um  direito
fundamental previsto na Carta Cidadã, não sendo cabível impor a alguém o dever de
ingressar com requerimento administrativo, tendo em vista não haver previsão legal
para tanto. 

Sobre o tema, aresto desta Corte de Justiça, negritado
na parte que importa:

(...)  Após o advento da Constituição da República
de 1988, adotou-se o princípio da inafastabilidade
da apreciação do Poder  Judiciário,  consagrado no
art. 5º, XXXV, da Carta Magna, não se constituindo
o esgotamento da via administrativa condição para
ajuizamento  de  ação.  -  O  oferecimento  da
contestação com a exibição do contrato pleiteado na
inicial, enseja o reconhecimento do pedido e, tendo a
instituição  financeira  dado  causa  à  propositura  da
demanda,  não  pode  ser  eximida  do  ônus  da
sucumbência.  -  De  acordo  com o  entendimento  já
pacificado no Superior Tribunal de Justiça, há de se
condenar  a  parte  vencida  ao  pagamento  dos  ônus
sucumbência.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  00645916520128152003,  4ª  Câmara
Especializada Cível, Relator Des. Frederico Martinho
da Nóbrega Coutinho, j. em 14-08-2014) 
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Nesse sentido,  cito  o seguinte julgado do Superior
Tribunal de Justiça, destacado na parte interessa:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO  CAUTELAR  DE  EXIBIÇÃO  DE
DOCUMENTOS. INTERESSE  PROCESSUAL.
PRÉVIO  REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO.
DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.  1.  A Instituição financeira tem o dever
de  exibir  os  documentos  postulados  na  inicial,
independentemente de prévio requerimento na via
administrativa, podendo a parte provocar o Poder
Judiciário para obtê-los. 2. Agravo regimental a que
se  nega  provimento.  (STJ  -  AgRg  no  REsp
1339154/RS, Agravo Regimental no Recurso Especial
2012/0172602-0,  Rel.  Min.  Luis  Felipe  Salomão,
quarta  turma,  Data  do  Julgamento  04/12/2012,  Dje
01/02/2013).
 
Pelas razões postas,  afasto a preliminar de falta de

interesse processual.

Prossigo.

O cerne da questão reside em aferir a possibilidade
de fixação dos honorários advocatícios em Ação Cautelar de Exibição de Documento.

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, ou a ela resiste, é
quem deve suportar o ônus sucumbencial.
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No caso, objetivou o autor a exibição de documento
comum às partes litigantes, pelo que não poderia ter havido recusa em sua exibição,
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.

Todavia, em que pese a alegação da apelante de que
não ofereceu resistência à apresentação do contrato, vislumbra-se,  de uma análise
dos autos, situação contrária ao defendido, pois, a um, o apelado antes de vir a juízo
solicitou administrativamente, sob o registro de n.º 138187077,  cópia do contrato,
que não foi  atendido pelo  apelante,  a  dois,  a  resistência  da instituição financeira
encontra-se  indubitavelmente  configurada,  porquanto  no momento que em o réu
apresentou contestação, deixou de colacionar ao processo, o instrumento contratual,
e, embora, tenha, postulado, na peça de defesa, dilação de prazo para tanto, só veio a
apresentar  o  documento  solicitado  após  a  prolação  da  sentença,  que  já  havia
determinado a sua exibição.

Desta feita, com base na jurisprudência do Superior
Tribunal  de Justiça,  a  qual  me filio,  é devido os honorários advocatícios,  quando
configurada  a  resistência  da  instituição  financeira  à  exibição  do  documento
solicitado.

A respeito: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
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AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS.  INTERESSE  DE
AGIR.  CONFORMIDADE  DA  DECISÃO
RECORRIDA  COM  A  JURISPRUDÊNCIA  DESTA
CORTE.  PRETENSÃO  RESISTIDA  VERIFICADA.
REVISÃO.  ÓBICE  DA  SÚMULA  N.  7/STJ.
AUSÊNCIA  DE  PREQUESTIONAMENTO.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
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. No caso concreto, o Tribunal de origem, com base
nos elementos de prova, concluiu pela resistência da
instituição  financeira  em  fornecer  os  documentos
requeridos. Alterar esse entendimento é inviável em
recurso especial  a  teor do que dispõe a Súmula n.
7/STJ.
3. Ausente o enfrentamento do tema pelo Tribunal de
origem, inviável o conhecimento do recurso especial,
por  falta  de  prequestionamento  (Súmulas  n.  282  e
359 do STF).
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ
-  AgRg  no  AREsp  454681/SP,  Rel.  Min.  Antônio
Carlos  Ferreira,  Quarta  Turma,  DJe  19/02/2015)  -
negritei.

O  próprio  Tribunal  de  Justiça  comunga  com  o
posicionamento acima adotado:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CAUTELAR  DE
EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS.  EXTINÇÃO  SEM
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JULGAMENTO  DO  MÉRITO.  AÇÃO
CONTESTADA  PELA  EMPRESA  PROMOVIDA.
POSTERIOR APRESENTAÇÃO  DOS  CONTRATOS
E  EXTRATOS  SOLICITADOS.  RESISTÊNCIA
CONFIGURADA.  DEMANDA  QUE  DEVE  SER
JULGADA PROCEDENTE, COM A CONDENAÇÃO
DA  FINANCEIRA  NAS  VERBAS
SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA EM CONFRONTO
COM  JURISPRUDÊNCIA  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  E  DESTA  CORTE.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 557, § 1º-A, DO CÓDIGO
DE  PROCESSO  CIVIL.  PROVIMENTO
MONOCRÁTICO  DA SÚPLICA.  -  "Se  a  parte  ré,
após  devidamente  citada  em  ação  cautelar  de
exibição  de  documento,  deixa  de  apresentar  a
documentação  requerida,  resta  configurada  a
resistência  ao pleito exibitório,  apto a justificar  a
condenação  ao  pagamento  de  honorários
sucumbenciais. (...)."  (TJPB;  Rec.  0005802-
45.2013.815.2001;  Segunda  Câmara  Especializada
Cível;  Rel.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho;
DJPB 10/06/2014; Pág. 18) - "3. A jurisprudência desta
corte  tem  decidido  que,  em  ações  cautelares  de
exibição de documentos, em razão dos princípios da
sucumbência e da causalidade, haverá a condenação
a  honorários  advocatícios  quando  estiver
caracterizada, como no presente caso, a resistência à
exibição dos  documentos  pleiteados (AgRg no  AG
1422970/sc,  Rel.  Ministro  benedito  Gonçalves,
primeira  turma,  julgado  em  02/10/2012,  dje
08/10/2012).  4.  Agravo  regimental  a  que  se  nega
provimento."  (STJ;  AgRg-AREsp  405.098;  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00016960720138150751, -  Não possui -,  Relator DES
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JOSE RICARDO PORTO, j. em 01-08-2014) - negritei.

E,

APELAÇÃO  CÍVEL.  Ação  de  exibição  de
documento.  Exibição do documento pleiteado após
a prolação da sentença. Resistência do apelante em
apresentar  a  cópia  integral  do  contrato  de
empréstimo  pessoal  firmado  com  a  apelada.
Necessidade  de  condenação  do  apelante  ao
pagamento  de  custas  processuais  e  honorários
advocatícios.  Honorários  fixados  em  consonância
com  os  princípios  da  razoabilidade  e
proporcionalidade. Manutenção  da  sentença.
Desprovimento do apelo. (TJPB; AC 001.2012.018331-
2/001;  Primeira  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.
Des.  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque;  DJPB
13/08/2013; Pág. 8) - destaquei.

Nesse sentido,  é o  entendimento da jurisprudência
pátria:

AÇÃO  DE  EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS.
PROCEDÊNCIA.  CONTRATO  APRESENTADO
APÓS  A  PROLAÇÃO  DA  SENTENÇA.
RESISTÊNCIA  INEQUÍVOCA.  Plausibilidade  da
condenação  do  vencido  ao  pagamento  da  verba
honorária em atenção ao princípio da causalidade e
em prestígio dos serviços prestados pelo causídico.
Sufrágio  da  r.  Decisão  verberada.  Recurso
desprovido.  (TJSP;  APL  1081965-23.2013.8.26.0100;
Ac. 7623379; São Paulo; Vigésima Segunda Câmara
de  Direito  Privado;  Rel.  Des.  Sérgio  Rui;  Julg.
05/06/2014; DJESP 17/06/2014).
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E,

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. EXIBIÇÃO
DE  DOCUMENTOS.  CONTRATO  BANCÁRIO.
PRETENSÃO  RESISTIDA.  DOCUMENTO
APRESENTADO  APÓS  A  SENTENÇA.
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  DEVIDOS
-RECURSO NÃO PROVIDO. Se o banco apresentou
o contrato de financiamento apenas após a prolação
da sentença, resta caracterizada a pretensão resistida,
impondo-se à instituição financeira o dever de arcar
com os honorários advocatícios. Não há necessidade
de prequestionamento para interposição de recursos
aos  Tribunais  Superiores  quando  a  matéria  já  foi
exaustivamente  discutida  nos  autos  (TJMG;  APCV
1.0701.13.008790-4/001;  Rel.  Des.  Amorim  Siqueira;
Julg. 07/05/2014; DJEMG 12/05/2014) 

Sendo  assim,  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, “As ações cautelares de exibição de documento,
por possuírem natureza de ação, e não de mero incidente processual, nos termos do
art. 844 do CPC, ensejam, na hipótese de sua procedência, a condenação da parte
vencida  ao  pagamento  dos  ônus  sucumbenciais,  tendo  em  vista  a  aplicação  do
princípio da causalidade.” (STJ; REsp 1428593 / RS; Recurso Especial 2013/0367996-4;
Terceira Turma; Rel. Min. Nancy Andrighi; DJE 14/03/2014) - negritei.

Pelas  razões  postas,  entendo  pela  manutenção  da
sentença que condenou a demandada ao pagamento dos honorários advocatícios.
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 Por fim, igualmente, em relação ao patamar da verba
honorária,  não  vejo  necessidade de  reparos  no  senso  exarado  em primeiro  grau,
posto que o montante de R$ 1.000,00 (um mil  reais)  não se mostra  excessivo,  de
acordo com os ditames do art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil.

À  luz  dessas  considerações,  mantenho  a  decisão
monocrática em todos os seus termos.

Por fim, nos termos do art. 557, caput, do Código de
Processo Civil, o relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível,
improcedente,  prejudicado  ou  em  confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência
dominante  do  respectivo Tribunal,  do  Supremo Tribunal  Federal,  ou de  Tribunal
Superior. 

Ante  o  exposto,  NEGO  SEGUIMENTO  AO
RECURSO, para manter os termos da sentença hostilizada.

P. I. 

João Pessoa, 26 de fevereiro de 2015.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Desembargador

                                Relator
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