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

ACÓRDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0090299-26.2012.815.2001.
Origem : 14ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
01 Apelante : Clenilza Mendes Barbosa.
Advogado : Allison Carlos Vitalino.
02 Apelante : Banco Santander Brasil S/A.
Advogada : Elísia Helena de Melo Martini e outros.
Apelado : Os mesmos.

APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE PROMOVIDA.
AÇÃO  CAUTELAR  DE  EXIBIÇÃO  DE
DOCUMENTOS.  INCONFORMISMO.
EXTRATOS  BANCÁRIOS.   AFIRMAÇÃO  DE
NEGATIVA  EM  FORNECER  A
DOCUMENTAÇÃO.  SUFICIÊNCIA.  TEORIA
DA  ASSERÇÃO.  PRETENSÃO  RESISTIDA  E
INTERESSE  DE  AGIR  CARACTERIZADOS.
PRELIMINAR  REJEITADA.  DOCUMENTO
COMUM  AS  PARTES.  DEVER  DE
APRESENTAÇÃO  EM  JUÍZO.  PRETENSÃO
RESISTIDA.  CONDENAÇÃO  EM  VERBA
HONORÁRIA.  CABIMENTO.  PRINCÍPIO  DA
CAUSALIDADE.  PRECEDENTES  DO  STJ.
DESPROVIMENTO. 

- Considerando que a parte autora afirmou na inicial
que  a  instituição  financeira  negou-se  a  exibir  a
documentação  requerida,  restou  caracterizada  a
pretensão resistida e, por consequência, o interesse de
agir.

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

-  Entendo  que  dúvidas  não  há  quanto  a  pretensão
resistida alegada pela autora, sendo assim justo que a
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parte  ré  seja  condenada  também  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.

APELAÇÃO  CÍVEL  DA  PARTE
PROMOVENTE.  AÇÃO  CAUTELAR  DE
EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM
VALOR  ÍNFIMO.  MAJORAÇÃO.
PROVIMENTO.

- Relativamente ao valor da verba honorária, sabe-se
que,  não  tendo  o  provimento  jurisdicional  natureza
condenatória,  a  regra  a  orientar  o  magistrado  na
fixação dos honorários é aquela prevista no §4º do art.
20 do CPC.

Vistos,  relatados e discutidos os presentes autos,  ACORDA a
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em sessão ordinária,
rejeitar  a  preliminar  e,  no  mérito,  negar  provimento  ao  recurso  da  parte
promovida e dar provimento ao apelo da parte autora, nos termos do voto do
relator.  

Trata-se  de  Apelações  Cíveis,  fls.  98/101  e  fls.  103/113,
interpostas por  Clenilza Mendes Barbosa e pelo  Banco Santander Brasil
S/A, desafiando sentença (fls. 93/96) proferida pelo Juiz de Direito da 14ª Vara
Cível da Comarca da Capital, nos autos da  Ação Cautelar de Exibição de
Documentos proposta pela primeira apelante.

Na  peça  de  ingresso,  a  promovente  aduziu  que,  estando
próxima de alcançar sua aposentadoria, procurou informações junto à Caixa
Econômica  Federal  a  respeito  do  estado  de  suas  contas  de  FGTS.  Em tal
oportunidade, narrou que tomara conhecimento que não constava no sistema
daquela empresa pública os depósitos referentes ao período de 01/03/1980 a
30/09/1992. 

Neste  contexto,  destacou  que  o  responsável,  à  época,  pelo
gerenciamento dos depósitos do seu FGTS, era o Banco do Estado da Paraíba
- PARAIBAN - o qual fora sucedido pelo promovido Banco Santander.

Asseverou,  pois,  que,  após  diversas  solicitações,  a  parte
promovida  não lhe  entregou o extrato  do FGTS do período compreendido
entre 01/03/1980 a 30/09/1992.    

Por  fim,  requereu  a  concessão  de  medida  liminar  para
determinar  o  fornecimento  da  documentação.  No  mérito,  pleiteou  a
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confirmação da medida de urgência.

Às  fls.  55,  o  Juízo  singular  determinou  a  citação  da  parte
promovida, a fim de que apresentasse a documentação requerida, na forma do
art. 357, e com as advertências dos artigos 358 e 359, todos do CPC.

Devidamente citado, o demandado não juntou a documentação
requerida.  Em  sua  contestação  (fls.  57/64),  sustentou,  preliminarmente,  a
dilação de prazo para apresentação dos documentos e a carência de ação por
falta de interesse de agir. No mérito, afirmou ser impossível a concessão de
medida liminar na ação exibitória, por ausência de respaldo legal.

Intimada,  a  demandante  ofertou  réplica  impugnatória  às  fls.
82/84.

Decidindo a querela, o Magistrado  a quo julgou procedente o
pedido autoral, através da sentença de fls.  93/96, consignando os seguintes
termos:

“Ex  positis,  com  fulcro  no  art.  269,  I  do  CPC,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, determinando
que  o  promovido  exiba  o  comprovante  de
transferência  dos  valores  referentes  ao  FGTS  da
promovente à Caixa Econômica Federal, relativos ao
período de 01/03/1980 a 30/09/1992, no prazo de 20
(vinte) dias, sob as penas do art. 359 do Código de
Ritos.
Custas  e  honorários  advocatícios  pela  parte
promovida, que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais),
nos termos do art. 20, §4º do CPC.”

 
A  parte  autora  interpôs  Recurso  Apelatório  (fls.  98/101),

irresignando-se apenas  a  respeito  do  valor  arbitrado a  título  de  honorários
advocatícios, pugnando pela respectiva majoração. 

Inconformado  com  a  sentença,  o  promovido  também  aviou
Recurso de Apelação (fls. 103/113), sustentando, preliminarmente, a falta de
interesse  processual.  No  mérito,   alega  a  necessidade  de  especificação  da
pretensão do apelado, porquanto “não há como o Banco atender a pretensão
do Apelado, haja vista que é impossível saber quais documentos devem ser
efetivamente exibidos”.

Assevera,  ainda,  a  desnecessidade  da  ação,  defendendo  que
bastaria o autor ter feito solicitado a documentação junto à agência bancária.  

Finalmente,  aduz  que  o  princípio  da  sucumbência  “deve  ser
mitigado para impor à requerente a condenação ao pagamento das custas e
honorários do advogado, em obediência ao princípio da causalidade”.

A parte contrária apresentou contrarrazões (fls. 115/117).
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A Douta  Procuradoria de Justiça, opinou pelo provimento, em
parte,  do apelo da parte  autora,  a  fim de  que seja  majorado os  honorários
advocatícios “em valor compatível  coma  dignidade do trabalho realizado
causídico,  mantendo-se,  entretanto,  a  decisão  nos  demais  termos”.  (fls.
122/127).

É o relatório.

VOTO.

Em primeiro lugar, cumpre observar os requisitos processuais
de  admissibilidade  recursal.  Nesse  aspecto,  as  impugnações  apelativas
obedecem aos pressupostos processuais intrínsecos (cabimento, legitimidade,
interesse recursal e inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do poder de recorrer), bem ainda aos extrínsecos (tempestividade, preparo e
regularidade formal).

DO APELO DA PARTE PROMOVIDA

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,  adoto  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 o 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
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CONDIÇÕES  DA  AÇÃO  COMO  MATÉRIA
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).

“AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS.  COMPETÊNCIA.  SÚMULA Nº  249/STF.
CARÊNCIA  DE  AÇÃO.  NÃO  OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO  DE  LITERAL  DISPOSIÇÃO  DE  LEI.
MORTE  DA  PARTE  RÉ.  ESPÓLIO.  SUCESSÃO
PROCESSUAL.  HABILITAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE
PREJUÍZO.  PRECEDENTES.  1.  O  Superior
Tribunal  de  Justiça  é  competente  para  apreciar  a
ação rescisória quando o órgão julgador adentra no
mérito da questão federal controvertida no Recurso
Especial.  2.  A verificação  das  condições  da  ação
deve  ser  realizada  in  status  assertionis,  isto  é,
segundo o que se alega na inicial. 3. A viabilidade
da ação rescisória por ofensa à literal disposição de
Lei  pressupõe  violação  frontal  e  direta  contra  a
literalidade  da  norma  jurídica.  4.  A  ausência  de
suspensão  do  processo  e  de  instauração  de
procedimento de  habilitação não gera nulidade do
processo se o inventariante, representante do espólio,
intervém no feito, operando a sucessão processual,
nos  termos  do  art.  43  do  CPC.  5.  Segundo  o
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princípio  da instrumentalidade  das  formas,  não se
decreta nulidade sem prejuízo (pas  de nullité  sans
grief).  6.  Ação  rescisória  julgada  improcedente”.
(Superior  Tribunal  de  Justiça  STJ;  AR 495;  Proc.
1995/0058825-0;  SP;  Segunda  Seção;  Rel.  Min.
Ricardo Villas Boas Cueva; Julg.  08/02/2012; DJE
31/05/2012).(grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO  -  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  -
MINISTÉRIO  PÚBLICO  ESTADUAL  -
CONCESSIONÁRIA  DE  SERVIÇO  PÚBLICO  -
TRANSPORTE  -  PEDIDO  DE  ADEQUAÇÃO  DO
SERVIÇO  ESSENCIAL  -  INTERESSE  DE  AGIR,
LEGITIMIDADE  E  POSSIBILIDADE  JURÍDICA
DO PEDIDO.
1. O caso trata de ação civil pública ajuizada pelo
MPSP em face da CPTM, concessionária do serviço
público,  para  adequar  o  serviço  de  transporte  de
passageiros, que, no entender do autor, vinha sendo
deficientemente  prestado.  A  sentença  julgou
parcialmente o pedido, condenando a concessionária
a adequar-se, nos termos da sentença, aos serviços
que devem ser prestados aos cidadãos. 2. É dever do
Poder  Público  e  de  seus  concessionários  e
permissionários prestar serviço adequado e eficiente,
atendendo  aos  requisitos  necessários  para
segurança, integridade física, e saúde dos usuários,
tudo conforme os arts. 6º, I e X, do CDC c/c 6º da
Lei n. 8.987/95. 3. Deste modo, uma vez constatada a
não-observância  de  tais  regras  básicas,  surge  o
interesse-necessidade  para  a  tutela  pleiteada.  Vale
observar, ainda, que as condições da ação são vistas
in status assertionis ("Teoria da Asserção"), ou seja,
conforme  a  narrativa  feita  pelo  demandante,  na
petição inicial. Desse modo, o interesse processual
exsurge da alegação do autor, realizada na inicial, o
que,  ademais,  foi  constatado  posteriormente  na
instância ordinária. Tudo isso implica reconhecer a
não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC.  4. No
caso  dos  autos,  não  ocorre  a  impossibilidade
jurídica do pedido,  porque o Parquet,  além de ter
legitimidade  para  a  defesa  do  interesse  público
(aliás,  do  interesse  social),  encontra-se  no
ordenamento jurídico,  tanto na "Lei  da Ação Civil
Pública" (Lei n.7.347/85), quanto na "Lei Orgânica
Nacional  do  Ministério  Público  e  Normas  Gerais
para  os  Ministérios  Públicos  dos  Estados"  (Lei
n.8.625/93) e outras, ou mesmo nos arts. 127 e 129
da  CF,   respaldo  para  pedir  a  adequação  dos
serviços de utilidade pública essenciais. 5. Quanto à
alínea "c",  impossível  o  conhecimento do especial,
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pois  inexiste  dissídio  jurisprudencial  demonstrado,
uma  vez  que  os  substratos  fáticos  dos  acórdãos
apontados  como  paradigma  são  diferentes  do
enfrentado no acórdão recorrido.  Recurso especial
conhecido em parte e improvido”. (REsp 470.675/SP,
Rel.  Ministro  HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA
TURMA, julgado em 16/10/2007, DJ 29/10/2007 p.
201). (grifo nosso).

Assim, considerando que a parte autora afirmou na inicial que a
instituição  financeira  negou-se  a  exibir  os  extratos  pleiteados,  restou
caracterizada a  pretensão resistida  e,  por consequência,  o interesse de agir.
Não se deve cobrar que o autor apresente na inicial a negativa do banco em
apresentar-lhe a documentação requerida.

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.

Abaixo, colaciono posição pacífica do STJ:

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
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).

Sendo assim,  rejeito a preliminar arguida, passando a análise
do mérito. 
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No que concerne à alegação da parte promovida de que o autor
não especificou quais documentos pretendia ver exibidos,  entendo que não
merece prosperar, porquanto, da simples leitura da inicial, verifica-se que fora
requerido  os  extratos  relativos  ao  depósitos  do  FGTS  do  período
compreendido entre 01/03/1980 e 30/09/1992. 

Ademais,  infere-se  que  a  instituição  financeira  teve  várias
oportunidades  de  falar  nos  autos,  porém  não  apresentou  o  documento
pretendido antes da entrega da prestação jurisdicional pela instância a quo.

No mais, tratando-se de instrumento comum a ambas as partes,
não poderia haver recusa em sua exibição, haja vista a regra esculpida no art.
844, II, do Código de Processo Civil, a seguir transcrito:

“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”; (…)
(grifo nosso).

Nesse  palmilhar  de  ideias,  orienta-se  a  jurisprudência  do
Tribunal da Cidadania:

“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).

Logo,  concebo  que  andou  bem  o  magistrado  ao  julgar
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procedente a pretensão da parte parte autora, e, ainda, em condenar a ré 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.

Compartilhando  do  mesmíssimo  entendimento,  firme
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  CAUTELAR  DE
EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS.  ÔNUS  DE
SUCUMBÊNCIA.  PRINCIPIO  DA
CAUSALIDADE.  SÚMULA 83/STJ. PRETENSÃO
RESISTIDA.  REEXAME  DE  PROVAS.  SÚMULA
7/STJ.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
'QUANTUM'  RAZOÁVEL.  SÚMULA  7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.
(AgRg no AREsp 219.016/RS, Rel. Ministro PAULO
DE  TARSO  SANSEVERINO,  TERCEIRA  TURMA,
julgado em 10/12/2013, DJe 17/12/2013)

“PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL.
PEDIDO  DE  EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS
JULGADO  PROCEDENTE.  AUSÊNCIA  DE
PRETENSÃO RESISTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE
CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ EM HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Na ação de exibição de documentos, somente há
se falar em condenação da parte ré em honorários
advocatícios nos casos em que ficar configurada a
resistência da pretensão. Aplicação do princípio da
causalidade.
2. É inviável o recurso especial para obter o reexame
de provas.
Incidência da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 434.597/MG,  Rel.  Ministro  LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
10/12/2013, DJe 18/12/2013)

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  EXIBIÇÃO  DE
DOCUMENTOS.  PRETENSÃO  RESISTIDA.
OCORRÊNCIA.  VERBETE  Nº  7/STJ.  INTERESSE
DE  AGIR.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
CONDENAÇÃO.  CABIMENTO.  NÃO
PROVIMENTO.  APLICAÇÃO  DE  MULTA.  1.
Confirmado o pedido administrativo e reconhecida a
pretensão  resistida,  presente  o  interesse  de  agir,
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necessário  à  procedência  da  ação  cautelar.  2.  O
Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos
autos, entendeu pelo interesse de agir do agravado,
afastando a tese de carência de ação. Incidência do
enunciado 7 da Súmula/STJ. 3. Havendo resistência
em  fornecer  a  documentação  pleiteada,  revela-se
legítima a condenação em honorários advocatícios.
Precedentes. 4.  Agravo  regimental  a  que  se  nega
provimento, com aplicação de multa de 5% sobre o
valor  atualizado  da  causa  (CPC,  art.  557,  §  2º),
ficando  a  interposição  de  novos  recursos
condicionada ao prévio recolhimento da penalidade
imposta”.  (AGARESP  201301675745,  MARIA
ISABEL GALLOTTI, STJ - QUARTA TURMA, DJE
DATA:24/10/2013 ..DTPB:.)

Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Egrégia Corte de
Justiça:

“AÇÃO  CAUTELAR  DE  EXIBIÇÃO  DE
DOCUMENTOS  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO
IRRESIGNAÇÃO  ILEGITIMIDADE  PASSIVA
AUSÊNCIA  DE  REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO  NÃO  LOCALIZAÇÃO  DO
CONTRATO  FIRMADO  ENTRE  AS  PARTES
AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO VÍNCULO
ENTRE  AS  PARTES  ALEGAÇÕES  REFUTADAS
PRETENSÃO  RESISTIDA  CONFIGURADA
CONDENAÇÃO  EM  HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS  CABIMENTO
DESPROVIMENTO DO APELO. Havendo prova nos
autos de que as partes mantém relação de consumo,
não poderia a instituição financeira alegar que não
há relação entre ambas. Legitimidade passiva que se
reconhece.  Configurada  a  litigiosidade  na  ação
cautelar  de  exibição  de  documentos  e  ditada  a
procedência, impõe-se a condenação do promovido”.
(TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº
20020120670415001,  3ª  Câmara  Cível,  Rel.  Dez.
Márcio Murilo da Cunha Ramos, j. em 05/02/2013). 
“APELAÇÃO  CÍVEL.  CAUTELAR  DE  EXIBIÇÃO
DE  DOCUMENTOS.  CONDENAÇÃO  EM
HONORÁRIOS.  POSSIBILIDADE.  INTELIGENCIA
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,  Acórdão  do  processo  nº
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20020110506934001,  1ª  SEÇÃO  ESPECIALIZADA
CÍVEL, Relª Desª. Maria das Neves do Egito de A. D.
Ferreira,  j. em 18/09/2012). (grifo nosso).

Com base nos argumentos acima alinhavados, verifica-se, data
vênia, o acerto da decisão combatida ao fixar verba honorária sucumbencial
em favor da parte autora, tendo em vista que foi o próprio banco recorrido
quem  deu  causa  à  propositura  desta  ação  e  que  a  ação  foi  extinta  com
resolução do mérito.

DO APELO DA PARTE AUTORA

Alega a parte autora que o valor de R$ 300,00 (trezentos reais)
estipulado à título de verba honorária sucumbencial fora irrisório, pugnando
pela respectiva majoração.

Neste  ínterim,  sabe-se  que,  não  tendo  o  provimento
jurisdicional natureza condenatória, a regra a orientar o magistrado na fixação
dos honorários advocatícios sucumbenciais é aquela prevista no §4º do art. 20
do CPC, 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". 

Logo,  levando-se em consideração as alíneas a que faz menção
o §4º do art. 20, do CPC, 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 que o
montante arbitrado pelo juiz  de base  deve  ser  majorado e,  por  isso,  tenho
como adequado o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) a título de honorários
advocatícios, observando a necessidade de fixação de forma equitativa.

Abaixo, colaciono julgado do STJ:

“AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO
ESPECIAL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL (ARTS.
282,  III,  E  295,  DO  CPC).  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO.
APLICAÇÃO  DO DISPOSTO  NO  PARÁGRAFO  4
DO  ART.  20  DO  CPC.  VALOR  EXORBITANTE.
REDUÇÃO.  DECISÃO  MANTIDA.  AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.  O parágrafo 4º
do art. 20 do Código de Processo Civil preconiza que
"nas  causas  de  pequeno  valor,  nas  de  valor
inestimável,  naquelas  em  que  não  houver
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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".  2.  A  fixação  do  valor  dos
honorários advocatícios com base no art. 20, § 4º, do
Código  de  Processo  Civil,  exige  o  sopesamento
harmonioso de vários critérios, tais como o nível de
complexidade  da  causa,  o  tempo  gasto  pelo
causídico  na  demanda,  a  necessidade  de
deslocamento e o grau de zelo do profissional. 3. É
entendimento  assente  neste  Tribunal  Superior  a
possibilidade de revisão do valor fixado a título de
honorários advocatícios, nas hipóteses em que este
revelar-se  ínfimo  ou  exorbitante.  4.  Na  espécie,  à
míngua de condenação, por força do indeferimento
da petição inicial com base nos arts. 282, III e 295,
do CPC, os honorários devem ser fixados de forma
equitativa  pelo  juiz.  5.  Agravo  regimental  não
provido.  (STJ  -  AgRg  no  REsp:  1075141  SC
2008/0158328-8,  Relator:  Ministro  LUIS  FELIPE
SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/05/2013, T4 -
QUARTA  TURMA,  Data  de  Publicação:  DJe
28/05/2013)

Ante  o  exposto,  rejeito  a  preliminar  e,  no  mérito,  NEGO
PROVIMENTO  AO  APELO  DA  PARTE  PROMOVIDA  e  DOU
PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA, para  majorar  a
verba honorária sucumbencial para o valor de R$ 700,00 (setecentos reais),
nos termos do art. 20, § 4°, do CPC,  mantendo íntegro os demais termos da
sentença singular.

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. João Batista Barbosa, juiz convocado, com jurisdição
plena, em substituição 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. 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, 07 de abril de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
         Desembargador Relator
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