
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO MONOCRÁTICA

Apelação Cível nº 0007821-24.2013.815.2001 — 2ª Vara Cível da Capital
Relator     : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Apelante  : João Eudes Carneiro Duarte
Advogado: Felipe Crisanto Monteiro Nóbrega e outros
Apelado   : BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento
Advogado: Wilson Sales Belchior

APELAÇÃO  CÍVEL  —  AÇÃO  CAUTELAR  DE 
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS — APRESENTAÇÃO DA 
DOCUMENTAÇÃO  JUNTAMENTE  COM  A 
CONTESTAÇÃO  —  AUSÊNCIA  DE  RESISTÊNCIA  — 
ÔNUS  SUCUMBENCIAL  —  IMPOSSIBILIDADE  DE 
CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA — PRINCÍPIO 
DA  CAUSALIDADE  —  ENTENDIMENTO  DO  STJ  E 
TJPB — SEGUIMENTO NEGADO.

— “Nas ações  cautelares  de  exibição de documento,  o  réu só será 
condenado  ao  pagamento  de  honorários  advocatícios  se  houver 
pretensão  resistida  quanto  ao  fornecimento  da  documentação 
solicitada,  em  observância  aos  princípios  da  sucumbência  e  da 
causalidade.  2.  Agravo  regimental  improvido.”  (AgRg  no  AREsp 
568.814/SP,  Rel.  Ministro  MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 20/10/2014)

Vistos, etc.

Trata-se de apelação cível interposta por João Eudes Carneiro 
Duarte contra  a  sentença  de  fls.  54/56,  proferida  nos  autos  da  Ação  Cautelar  de 
Exibição  de  Documentos  ajuizada  em  face  de  BV  Financeira  S/A  –  Crédito, 
Financiamento e Investimento,  acolhendo o pedido,  nos termos do art.  269,  II,  do 
CPC,  por  ter  a  parte  ré  reconhecido  a  pretensão  autoral,  exibindo  o  contrato  sem 
qualquer resistência.

O apelante, em suas razões recursais (fls. 57/64), assegura que, 
em nome do princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo 
deve arcar com as despesas dele decorrentes, dessa forma, é cabível a condenação da 
parte recorrida em verbas honorárias.

Contrarrazões às fls. 66/72.
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A  Douta  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  o  parecer  de  fls. 
108/109, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.  Decido.

O promovente, ora apelante, ajuizou a presente Ação Cautelar 
de Exibição de Documentos com o intuito de obter cópia do contrato de financiamento 
para aquisição de veículo, a fim de verificar as taxas e os juros cobrados.

Devidamente citada, a parte adversa apresentou a documentação 
solicitada e o magistrado a quo, a seu turno, acolheu o pedido inicial.

O  apelante  pugna  pela  condenação  do  apelado  no  ônus 
sucumbencial.

Pois  bem.  Sabe-se  que  o  prévio  requerimento  administrativo 
para exibição  de  documentos  não  obsta  a  rogativa  judicial,  pois  não  é  condição 
necessária à propositura da ação, consoante o art. 5º, inciso XXXV, da CF.

Dessa forma, se o autor/apelante não possui a cópia do contrato 
celebrado  com  a  instituição  financeira  recorrida,  presente  está  o  binômio 
necessidade/utilidade da prestação jurisdicional.

A partir de uma análise dos autos, no entanto, verifica-se ter a 
parte apelada apresentado a documentação solicitada juntamente com a contestação, não 
havendo, assim, nenhuma resistência quanto ao pedido efetuado na exordial.

Quando isto  acontece,  não  é  cabível  a  aplicação  do  ônus  de 
sucumbência em face da instituição financeira. 

A  jurisprudência  mais  atual  do  Superior  Tribunal  de  Justiça 
assentou:  

AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  1.  AÇÃO  CAUTELAR  DE 
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO 
RÉU.  CONDENAÇÃO  EM  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS. 
DESCABIMENTO. 1.  Nas ações cautelares de exibição de documento, o 
réu  só  será  condenado  ao  pagamento  de  honorários  advocatícios  se 
houver  pretensão  resistida  quanto  ao  fornecimento  da  documentação 
solicitada,  em  observância  aos  princípios  da  sucumbência  e  da 
causalidade.  2.  Agravo  regimental  improvido. (AgRg  no  AREsp 
568.814/SP,  Rel.  Ministro  MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,  TERCEIRA 
TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 20/10/2014)

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL. 
AÇÃO CAUTELAR  DE EXIBIÇÃO  DE DOCUMENTOS.  PEDIDO  DE 
EXCLUSÃO  DOS  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS. 
IMPOSSIBILIDADE.  DOCUMENTO  EXIBIDO.  AUSÊNCIA  DE 
PRETENSÃO  RESISTIDA.  INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  83  DO 
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  AGRAVO  REGIMENTAL 
DESPROVIDO.  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 
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a resistência à exibição dos documentos pleiteados. 2. Agravo regimental 
a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 534.149/PR, Rel.  Ministro 
RAUL  ARAÚJO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em  21/08/2014,  DJe 
24/09/2014)

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  EXTRATO  DE 
CADERNETA POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. AUSÊNCIA 
DE  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.  2Apelação  Cível  nº  0038067-42.2009.815.2001  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)

Sobre o tema, citem-se os julgados do TJPB:

APELAÇÃO  CÍVEL.  EXIBIÇÃO  DE DOCUMENTOS.  CONDENAÇÃO 
EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE 
PRETENSÃO  RESISTIDA.  MATÉRIA  PACIFICADA  PELO  STJ. 
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. - Conforme vem entendendo o Superior 
Tribunal  de  Justiça,  é  incabível  a  condenação  em  honorários 
advocatícios quando, no decorrer da ação, a parte demandada apresenta 
os documentos buscados, deixando de caracterizar a pretensão resistida. 
- ¿Pela aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade em ações 
cautelares de exibição de documentos, para haver condenação ao pagamento 
de honorários advocatícios deve estar caracterizada nos autos a resistência à 
exibição dos documentos  pleiteados.¿  (STJ,  AgRg no REsp 1411668/MG, 
Relatora:  Ministra  MARIA  ISABEL  GALLOTTI,  QUARTA  TURMA, 
julgado  em 18/02/2014,  publicação:  DJe 26/02/2014).  -  Recurso  a  que  se 
nega seguimento com arrimo no art. 557 do CPC. (TJPB - Acórdão/Decisão 
do  Processo  Nº  01164944220128152003,  -  Não  possui  -,  Relator  DESA 
MARIA DAS NEVES DO EGITO D FERREIRA - j. em 31-10-2014) 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CAUTELAR  DE  EXIBIÇÃO  DE 
DOCUMENTO.  CONTRATO  DE  EMPRÉTIMO.  CUMPRIMENTO  DA 
OBRIGAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO  QUANTO  À  SUCUMBÊNCIA. 
AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. REFORMA DA SENTENÇA. 
PROVIMENTO  AO  RECURSO.  ¿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.  (...) (AgRg no REsp 934.260/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2012, DJe 13/04/2012).
(TJPB -  Acórdão/Decisão  do Processo  Nº 00380674220098152001,  -  Não 
possui -, Relator DES LEANDRO DOS SANTOS - j. em 24-10-2014) 

APELAÇÃO  CÍVEL  AÇÃO  CAUTELAR  DE  EXIBIÇÃO  DE 
DOCUMENTOS  DOCUMENTAÇÃO  SOLICITADA  APRESENTADA 
JUNTAMENTE COM A CONTESTAÇÃO AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA 
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NÃO DEMONSTRADA, PELA PARTE AUTORA, PROVA DA RECUSA 
DA  EXIBIÇÃO  DOS  DOCUMENTOS  ÔNUS  SUCUMBENCIAL 
IMPOSSIBILIDADE  DE  CONDENAÇÃO  DA  PARTE  REQUERIDA 
PRINCÍPIO  DA CAUSALIDADE  PROVIMENTO.  Não  caracterizada  a 
pretensão  resistida  na  via  extrajudicial  e  tendo  sido  exibida  a 
documentação  requerida  na  via  judicial,  não  há,  no  caso  concreto, 
pretensão  resistida  pelo  demandado.  Ônus  sucumbenciai2  Inexistindo 
resistência à pretensão exibitória não se justifica a condenação da instituição 
financeira  ao  pagamento  dos  ônus  de  sucumbência.  Apelação  Cível  N° 
70047004866, Segunda Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 28/03/2012 Juntado o contrato 
postulado  na  contestação  penso  que  se  mostra  cumprida  a  obrigação  de 
exibição de documentos, merecendo manutenção a sentença de procedência 
no ponto. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. A procedência da ação é corolário 
inafastável  em  virtude  do  reconhecimento  jurídico  do  pedido  do  autor, 
impondo-se, contudo, o afastamento da condenação da parte demandada nos 
ônus sucumbenciais.  Isso  porque não  caracterizada  resistência  à  pretensão 
exibitória,  tanto  na  via  extrajudicial,  quanto  na  via  judicial,  já  que  a  ré 
acostou  os  documentos  aos  autos  e  não  houve  pedido  administrativo.  A 
sentença,  neste  particular,  ao  condenar  a  parte  demandada  em  custas  e 
honorários, comporta reparos, porquanto, à luz do princípio da causalidade, 
ausente justa  causa para tal  condenação  sucumbencial.  Apelação Cível  N° 
70048938906, Segunda Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator  Jorge  Maraschin  dos  Santos,  Julgado  em  30/05/2012
TJPB - Acórdão do processo nº 20020100407192001 - Órgão (3ª CÂMARA 
CIVEL) - Relator DES. SAULO HENRIQUES DE SA BENEVIDES - j. em 
17/07/2012 

Dessa forma, não é cabível condenar o recorrido ao pagamento 
do ônus sucumbencial.  Isso porque não restou caracterizada a resistência à pretensão 
exibitória.

Por  tais  razões,  aplicando o art.  557,  caput,  do CPC,  NEGO 
SEGUIMENTO à apelação cível, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 13 de abril de 2015.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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