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APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO  CAUTELAR  DE  EXIBIÇÃO 
DOCUMENTO.

PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E INÉPCIA 
DA EXORDIAL. ARGUIÇÃO INAUGURADA EM SEDE DE 
APELO. NÃO CONHECIMENTO.

É  cediço  que,  pelo  princípio  da  eventualidade,  a  parte 
recorrente deve manifestar sua irresignação contra a decisão 
judicial em momento oportuno, sob pena de não mais poder 
insurgir-se sobre a questão não impugnada em razão da qual 
já  terá  se  consumado  a  preclusão.  (REsp  641.755/PR,  Rel. 
Ministro  MAURO  CAMPBELL  MARQUES,  SEGUNDA 
TURMA, julgado em 13/10/2009, DJe 23/10/2009).

MÉRITO. NÃO  APRESENTAÇÃO  DOS  DOCUMENTOS 
REQUERIDOS  ADMINISTRATIVAMENTE.  RÉ  QUE  SÓ 
INTERVEIO  NO  PROCESSO  APÓS  PROLATADA  A 
SENTENÇA.  PRETENSÃO  RESISTIDA.  DOCUMENTOS 
COMUNS  ÀS  PARTES.  DEVER  DE  APRESENTAÇÃO. 
INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA  QUE  DEU  CAUSA  AO 
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AJUIZAMENTO.  PRINCÍPIO  DA  CAUSALIDADE. 
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  DEVIDOS.  REDUÇÃO. 
DESNECESSIDADE.   PRECEDENTES  DO  SUPERIOR 
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  APLICAÇÃO  DO  ART.  557, 
CAPUT, DO CPC. SEGUIMENTO NEGADO. 

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.

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.

V i s t o s ,  e t c .

Trata-se de  Apelação Cível contra sentença prolatada pelo 
Juízo da 2ª Vara da Comarca de Cabedelo (fls.  35/36)  que – nos autos da ação 
cautelar de exibição de documentos, ajuizada por Angela Maria da Silva em face 
do  BANCO  BV  FINANCEIRA  S.A.  CRÉDITO,  FINANCIAMENTO  E 
INVESTIMENTOS –, julgou procedente o pedido nos seguintes termos:

“( … )
Diante do exposto, nos termos do artigo 269, I, JULGO PROCEDENTE o 
pedido da parte autora para determinar que a parte promovida apresente 
nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia dos documentos referentes 
ao contrato de financiamento firmado com a promovente, sob pena de 
serem admitidos os fatos que, por meio do documento, a parte requerente 
pretendia provar, nos termos do art. 359 do CPC.

Condeno,  ainda,  no  pagamento  das  custas  e  honorários  advocatícios 
fixados em R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 20, § 4º,  do 
CPC”

 
Nas razões recursais (fls. 79/84), a instituição financeira argui 

as preliminares de:

I – carência de ação por ausência de interesse de agir; e
II – inépcia da exordial. 
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Quanto  à  primeira  preliminar,  alega  ausência  de  prévio 
requerimento em sede administrativa.

No que concerne à inépcia da peça de ingresso, afirma não 
ter havido “a individualização, tão completa quanto possível, do documento, indicando os  
fatos que se relacionam com o documento, nem mesmo as circunstâncias em que se funda o  
requerente para justificar a necessidade da presente ação.”, o que, consoante aduz, viola 
o art. 356 do CPC.

No  mérito,  sustenta  não  caber  “condenação  em  honorários  
advocatícios em caso de ações de exibição de documentos em que há a apresentação de  
documentos pretendidos sem que haja contestação.”.

Ao final,  pugna  pelo  provimento  do  recurso  para  acolher 
uma  das  preliminares,  com  inversão  do  ônus  da  sucumbência,  ou, 
alternativamente, se mantida a condenação, que seja reduzido o montante fixado a 
título de honorários advocatícios.

É o relatório.

D e c i d o

As preliminares arguidas não podem ser conhecidas,  sob 
pena de supressão de instância.

Embora o banco mencione em suas razões a carência de ação 
e  a  inépcia  da  inicial  (fls.  80/81),  a  revelia  foi  decretada  (fl.  32)  porque o  réu 
“devidamente  citado,  não  apresentou  qualquer  manifestação.”,  sendo  oportuno 
esclarecer que a instituição financeira só interveio no processo (fls.  37/76)  após 
prolatada a sentença (fls. 35/36). Consequentemente, tais questões não podem ser 
aqui conhecidas, sob pena de violar os princípios do duplo grau de jurisdição e da 
eventualidade.

Acerca  do  princípio  da  eventualidade,  preleciona  Fredie 
Didier Jr.:

A regra da eventualidade (Eventualmaxime) ou da concentração da defesa 
na contestação  significa  que  cabe  ao  réu formular  toda sua defesa  na 
contestação.  Toda  defesa  deve  ser  formulada  de  uma  só  vez  como 
medida de previsão  ad eventum,  sob pena de preclusão. O réu tem o 
ônus  de  alegar  tudo o  quanto  puder,  pois,  caso  contrário,  perderá  a 
oportunidade de fazê-lo (Curso de direito processual civil: teoria geral 
do processo e processo de conhecimento. 12. ed. Salvador: JusPodivm, 
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2010, v. 1, p. 502 – destaquei). 

Nesse sentido, o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458, III E 535, II, DO CPC. 
NÃO  OCORRÊNCIA.  INOVAÇÃO  EM  SEDE  DE  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  PRINCÍPIO  DO  TANTUM 
DEVOLUTUM  QUANTUM  APPELLATUM.  PRINCÍPIO  DA 
EVENTUALIDADE.  PRECLUSÃO  CONSUMATIVA.  OCORRÊNCIA. 
REEXAME  NECESSÁRIO  NÃO  CONHECIDO  PELO  TRIBUNAL  DE 
ORIGEM. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DA LEI N. 7.718/88. AUSÊNCIA DE 
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF.
1. Não houve afronta dos arts. 458, III e 535, II, do CPC, pelo acórdão 
recorrido, uma vez que toda a matéria submetida ao exame da Corte a 
quo foi analisada de forma clara e fundamentada, nos termos em que a 
questão foi devolvida pela apelação da recorrente, na exata medida do 
princípio  do "tantum devolutum quantum appellatum",   não havendo 
que se falar em omissão, mormente pelo fato de que a alegada afronta do 
art.  3º da Lei n.  7.711/88 somente foi deduzida pela ora recorrente em 
sede de embargos de declaração, de forma que o Tribunal de origem não 
estava  obrigado  a  se  manifestar  sobre  ela  por  configurar  verdadeira 
inovação em sede recursal.
2.  É  cediço  que,  pelo  princípio  da  eventualidade,  a  parte  recorrente 
deve manifestar sua irresignação contra a decisão judicial em momento 
oportuno, sob pena de não mais poder insurgir-se sobre a questão não 
impugnada em razão da qual já terá se consumado a preclusão, tal qual 
ocorreu na hipótese dos autos.
3. O art. 3º da Lei n. Lei n. 7.711/88 não foi, e nem poderia ser, objeto de 
análise pelo Tribunal de origem, de forma que o referido dispositivo legal 
tido  por  violado  carece  de  prequestionamento,  o  que  inviabiliza  o 
conhecimento  do  recurso  especial  quanto  a  ele.  Incide,  no  ponto,  o 
Enunciado Sumular n. 282 do Supremo Tribunal Federal.
4. Nem se cogite, ainda, que a questão da redução para 10% do encargo 
legal  previsto  no  Decreto-Lei  n.  1.025/69  deveria  ser  analisada  pelo 
Tribunal de origem em reexame necessário, uma vez que o mesmo não foi 
conhecido pelo acórdão recorrido em face do disposto no § 2º do art. 475 
do CPC.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(REsp  641.755/PR,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL  MARQUES, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2009, DJe 23/10/2009)

Assim sendo, não conheço das preliminares.

Mérito.

A  matéria  meritória  objeto  da  devolução  recursal  diz 
respeito,  unicamente,  aos  honorários  advocatícios  em  cautelar  de  exibição  de 
documentos, em favor do patrono da parte autora.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000754-98.2014.815.0731     4



Quanto ao sistema de apuração dos ônus sucumbenciais em 
sede  de  ações  que  versem  sobre  pedido  de  exibição  de  documento,  a 
jurisprudência mais atual do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que:

“A jurisprudência  desta  Corte  é  firme  no  sentido  de  que,  inexistindo 
resistência da instituição financeira a fornecer a documentação pleiteada, 
revela-se  ilegítimo  condená-la  ao  pagamento  da  verba 
honorária.”(AgRg  no  AREsp  431719/MG,  Rel.  Ministro  ANTONIO 
CARLOS  FERREIRA,  QUARTA TURMA,  julgado  em  18/02/2014,  DJe 
24/02/2014)

"Havendo resistência em fornecer a documentação pleiteada,  revela-se 
legítima a condenação em honorários advocatícios." (AgRg no AREsp 
351.597/SC,  Rel.  Ministra  MARIA  ISABEL  GALLOTTI,  QUARTA 
TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 24/10/2013)

Para  a  Corte  Superior,  a  resistência  se  manifesta, 
notadamente,  pela  negativa  da  parte  requerida  em  entregar  ao  postulante, 
extrajudicialmente, os documentos e papéis pretendidos:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE 
DOCUMENTOS.  PROCEDÊNCIA.  NATUREZA  DE  AÇÃO.  ÔNUS 
SUCUMBENCIAIS  DEVIDOS.  PRINCÍPIO  DA  CAUSALIDADE. 
RECURSO DESPROVIDO.
1. (...).
2. Nas palavras do Ministro José Delgado, "o princípio da sucumbência, 
adotado  pelo  art.  20,  do  CPC,  encontra-se  contido  no  princípio  da 
causalidade,  segundo  o  qual  aquele  que  deu  causa  à  instauração  do 
processo  deve  arcar  com  as  despesas  dele  decorrentes.  Assim,  se  a 
medida  cautelar  foi  proposta  em  razão  da  recusa  do  recorrente  em 
fornecer cópia dos documentos requeridos em juízo, a ele incumbem os 
ônus sucumbenciais". Além disso, acrescenta que "é cabível a fixação de 
honorários advocatícios na medida cautelar de exibição de documentos, 
eis que se trata de ação e não de mero incidente" (REsp 316.388/MG, 1ª 
Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 10.9.2001).
3. (...).
4. Recurso especial desprovido" (REsp n° 889.422/RS, Relª. Minª. DENISE 
ARRUDA, DJ 06/11/2008).

Portanto,  em  sede  de  ação  cautelar  de  exibição  de 
documento,  a  condenação  em  honorários  sucumbenciais  tem  vez  quando  a 
demanda  assume  caráter  contencioso,  o  que  se  verifica,  essencialmente,  pela 
existência  de  pretensão  resistida.  Em  outras  palavras,  o  reconhecimento  da 
procedência do pedido de exibição de documentos não atrai, necessariamente, a 
imputação dos honorários advocatícios ao polo passivo da respectiva ação.

In casu,  verifico que a autora alegou na inicial  (fl.  05)  que 
“vem tentando obter a cópia do seu contrato perante o Promovido, contudo, tal intento  
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vem sendo infrutífero, tendo em vista que o Promovido ainda não lhe enviou a cópia do  
contrato devidamente assinado para que possa ajuizar a demanda principal”.

Como é cediço, a revelia faz presumir como verdadeiros os 
fatos articulados na exordial, conforme dicção do artigo 3191, CPC.

Sendo verdadeiros, são, pois, incontroversos aqueles fatos e, 
a teor do art. 3342, II e III, igualmente do mesmo ditame legal, não dependem de 
prova.

Desta  forma,  entendo  que a  recusa ou o  não  atendimento 
pelo  recorrente  ao  pedido  administrativo  realizado  pelo  autor  é  matéria 
incontroversa, caracterizando a pretensão resistida. Caracterizada também está a 
resistência em sede judicial, vez que (conforme dito anteriormente, a instituição 
financeira só interveio no processo – fls. 37/76 – após prolatada a sentença, fls.  
35/36) .

Assim,  a  instituição  financeira  deve  ser  condenada  ao 
pagamento dos  honorários  advocatícios,  haja  vista  a  aplicação do princípio  da 
causalidade, porque dera causa à propositura da ação de exibição de documentos. 

Nesse diapasão:

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  administrativo  e  da  apresentação  dos 
documentos junto à contestação.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg  no  AREsp  431719/MG,  Rel.  Ministro  ANTONIO  CARLOS 
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 24/02/2014)

Não destoa o entendimento desta Corte:

INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.  PROPOSITURA DE  AÇÃO  JUDICIAL. 

1 Art. 319. Se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor.
2 Art. 334. Não dependem de prova os fatos:

       I - notórios;
       II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;
       III - admitidos, no processo, como incontroversos;
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CONTESTAÇÃO  COM  APRESENTAÇÃO  DO  CONTRATO. 
COMPROVAÇÃO  DA  PRENTENSÃO  RESISTIDA.  HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS  DEVIDOS.  APLICAÇÃO  DO  ART.  557,  §1º-A  DO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO.  - São devidos 
ônus sucumbenciais quando a parte autora demonstra nos autos que a 
instituição  financeira  se  negou  administrativamente  a  entregar  o 
documento que se pretende exibir. - Se a decisão recorrida estiver em 
confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo 
Tribunal  Federal  ou  de  Tribunal  Superior,  o  relator  poderá  dar 
provimento ao recurso.</p>
TJPB -  Acórdão do processo  nº 01156994220128152001 -  Órgão (-  Não 
possui -) - Relator DES OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO - j. 
em 19-08-2014

APELAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 
DOCUMENTO  COMUM  À;S  PARTES.  APRESENTAÇÃO  COM  A 
CONTESTAÇÃO.  CUSTAS  E  HONORÁRIOS.  OBSERVÂNCIA  DO 
PRINCÍPIO  DA CAUSALIDADE.  ÔNUS  SUPORTADO  PELA PARTE 
QUE  DEU  CAUSA  À;  PROPOSITURA  DA  DEMANDA.  NÃO 
DISPONIBILIZAÇÃO  DE  2ª  VIA DO  CONTRATO  AOS  CLIENTES. 
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE.  APLICAÇÃO DO ART. 557,  §1º-A, 
CPC.  PROVIMENTO  DO  RECURSO.  -  Sendo  fato  notório  que 
usualmente  as  instituições  financeiras  não  disponibilizam  qualquer 
via aos seus clientes, não há que se falar em ofensa ao princípio da 
causalidade  no  caso  de  se  condenar  a  instituição  financeira  ao 
pagamento  de  custas  e  honorários  advocatícios.  -  É  entendimento 
assente nos Tribunais pátrios que, "Diante do princípio da causalidade 
e da resistência da parte contrária à pretensão deduzida em juízo,  é 
possível  a  condenação em honorários advocatícios  em ação cautelar, 
entendimento  este  já  pacificado  no  Superior  Tribunal  de  Justiça. 
Possuindo  natureza  contenciosa  a  ação  cautelar  de  exibição  de 
documentos, disposta no artigo 844 do Código de Processo Civil,  na 
hipótese de sua procedência, há que se condenar a parte vencida aos 
pagamentos dos ônus sucumbenciais,  tendo em vista a aplicação do 
princípio da causalidade."
TJPB -  Acórdão do processo  nº 00806087920128152003 -  Órgão (-  Não 
possui -) - Relator DES JOAO ALVES DA SILVA - j. em 12-08-2014 (grifei)

Por  fim,  o  pedido  de  redução  do  quantum da  condenação 
relativa a verba honorária, fixado no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), deve 
ser desprovido, pois o comando judicial está flagrantemente em sintonia com os 
ditames do § 4º do art. 20 do CPC, bem como com os critérios da razoabilidade e  
proporcionalidade. 

O  recurso  está  em  confronto  com  a  jurisprudência  do 
Superior  Tribunal  de  Justiça  e  deste  Tribunal,  justificando  a  materialização  da 
hipótese legal delineada no art. 557, caput3, do Código de Processo Civil.

3 Art.  557.  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.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000754-98.2014.815.0731     7



Com essas  considerações,  não  conhecidas  as  preliminares, 
NEGO SEGUIMENTO AO APELO, na forma do art. 557, caput, do CPC, tendo 
em  vista  que  a  decisão  recorrida  está  em  harmonia  com  jurisprudência  do 
Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

Publique-se. Intimem-se.

Gabinete no TJPB, João Pessoa, 17 de abril de 2015.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes

Relatora
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