
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

ACÓRDÃO
Agravo Interno na Apelação Cível nº 0000480-90.2013.815.0951
Origem : Comarca de Arara 
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Agravante : Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Advogados : Elísia Helena de Melo Martini e Henrique José Parada Simão
Agravada : Rosely Costa Silva
Advogado : Cledísio Henrique da Cruz

AGRAVO  INTERNO.  REVISIONAL.  ORDEM
JUDICIAL  PARA  EXIBIÇÃO  DO  CONTRATO.
PROVIMENTO.  DEVER  MANTIDO  NESTA
INSTÂNCIA  REVISORA.  RAZÕES  RECURSAIS.
NÃO  DEMONSTRAÇÃO  DO  DESACERTO  DO
DECISUM.  MATÉRIA  DEVIDAMENTE
ENFRENTADA.  REDISCUSSÃO.  VIA  INIDÔNEA.
MANUTENÇÃO  DO  DECISÓRIO.
DESPROVIMENTO.

- O agravo interno cuida-se de uma modalidade de
insurgência  cabível  contra  decisão  monocrática
interlocutória,  terminativa  ou  definitiva,  proferida
pelo relator.
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-  É de se manter a decisão monocrática que negou
seguimento à apelação, nos termos do art. 557, caput,
do Código de Processo Civil,  mormente quando as
razões  do  agravo  interno  limitam-se  a  revolver  a
matéria já apreciada.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o recurso.

Trata-se  de  AGRAVO  INTERNO,  fls.  139/149,
interposto por Aymoré, Crédito Financiamento, Financiamento e Investimento S/A,
combatendo  a decisão  monocrática  proferida  por  esta  relatoria,  fls.  125/137,  que
rejeitou  a  preliminar  e  negou  seguimento  à  Apelação interposta  pela  recorrente
contra Rosely Costa Silva, na Ação Cautelar de Exibição de Documentos.

Nas  suas  razões,  a  recorrente  sustenta  a
impropriedade da decisão monocrática, aduzindo, para fins de sua reforma, violação
ao art. 356, do Código de Processo Civil, tendo em vista a agravada não ter descrito o
documento cuja exibição se pretende, sendo, na sua ótica, caso de emenda à inicial,
nos termos do art. 284, do mesmo comando legal. Ainda, insurge-se da decisão, no
tocante  à  verba  de  sucumbência,  seja  a  respeito  dos  honorários  advocatícios,
conquanto,  à  luz  do  art.  20,  §  4º,  do  Código  de  Processo  Civil,  não  houve
complexidade no desempenho no mister do causídico, ou pela responsabilização no
pagamento das custas e despesas do processo, quando não deu causa ao ajuizamento
da ação. 

É o RELATÓRIO.
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VOTO

Como  é  cediço,  qualquer  decisão  proferida  pelo
relator  pode  ser  revista  por  órgão  de  maior  envergadura,  assim  definido  pelas
normas  regimentais de  cada  tribunal,  porquanto,  nada  obstante,  em  algumas
situações,  a  delegação  de  atribuições  ao  membro  da  corte  seja  necessária  à
racionalização  da  atividade  jurisdicional,  a  competência  para  julgamento  é,  em
última análise, do colegiado.

O  agravo  interno  apresenta-se  como  essa
modalidade  de  insurgência,  cabível  contra  decisão  interlocutória,  terminativa  ou
definitiva,  proferida  solitariamente  pelo  relator,  a  qual  permite  ser  integrada  a
competência  do  colegiado,  através  de  nova  suscitação  de  seu  pronunciamento  a
respeito do caso.

Na  hipótese  telada,  a  Aymoré  Crédito,
Financiamento, Financiamento e Investimento S/A busca submeter ao controle do
colegiado  a  decisão  de  fls.  125/137,  ao  argumento  de  que  a  parte  autora  não
especificou o documento a ser exibido nos vertentes autos.

Sem razão, contudo.

Na  inicial  de  fls.  02/04,  após  relatar  o  fato  e
discriminar  o  bem  adquirido  por  Rosely  Costa  Silva,  mediante  contrato  de
financiamento firmado com Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, foi
requerido  a  “via  original  pertencente  ao  autor  do  contrato  de  financiamento  ora
citado”.  Destarte,  caberia  à  agravante  juntar  ao  feito  o  contrato  ajustado  com  a
recorrida, para aquisição de uma motocicleta Yamaha – Modelo YBR – Factor 125,
ano modelo 2010/2010, cor preta, em trinta e seis parcelas de R$ 300,70 (trezentos
reais e setenta centavos).

Ademais,  não  seria  a  hipótese  de  reformar  as
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implicações sucumbenciais decorrentes da procedência do pedido,  notadamente a
verba honorária, oportunidade em que ratifico o consignado à fl. 136, no tema: 

(…) Outrossim, em sendo inequívoca a obrigação de
a instituição bancária de apresentar a documentação
indicada  na  inicial,  é  de  ser  mantido  o  comando
sentencial  que  atribui  o  suporte  do  ônus
sucumbencial  tão-somente  à  apelante,  inclusive
quanto  ao  importe  fixado  a  título  de  honorários
advocatícios,  posto  que  estipulados  em  patamar
razoável e segundo as particularidades da causa.
Com efeito,  não se tratando de sentença onde haja
condenação pecuniária, uma das hipóteses do art. 20,
§ 4º, do Código de Processo Civil, o juiz estipulará os
honorários  consoante  sua  apreciação  equitativa,
atendidos os parâmetros fornecidos pelas alíneas "a",
"b" e "c", do § 3º, do mesmo dispositivo, quais sejam,
o grau de zelo profissional; o lugar da prestação do
serviço;  a  natureza  e  importância  da  causa,  o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido
para o seu serviço.
Ao,  assim,  fazê-lo,  permite-se  ao  julgador,  em seu
juízo  de  equidade,  fixar  os  honorários  da
sucumbência  em  quantia  fixa,  ainda  que
considerando os fatores mencionados.
Em face  desse esclarecimento,  entendo que devem
ser mantidos os honorários advocatícios, fixados em
R$ 800,00 (oitocentos reais), uma vez que, a meu ver,
não  se  mostram  excessivos,  bem  atendendo  aos
requisitos constantes do dispositivo legal precitado,
haja  vista  se  tratar  de  demanda  de  inexpressiva
complexidade, em trâmite na localidade de labor do
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causídico, a qual, muito embora tramitando há mais
de um ano, restou sentenciada após alguns meses de
sua propositura, sem maiores intercorrências.

Percebe-se,  portanto,  que  a  agravante  procurou
apenas rediscutir os pontos já analisados na decisão monocrática recorrida, não se
vislumbrando, contudo, razão para reformá-la.

Sendo assim,  é de se concluir pela manutenção do
julgado em sua integralidade, não havendo outro caminho senão o  desprovimento
do presente agravo.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
AGRAVO INTERNO.

É como VOTO.

Presidiu o julgamento,  o  Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, os Desembargadores
João Alves da Silva e Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  a  Dra.  Marilene  de  Lima  Campos  de
Carvalho, Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 07 de abril de 2015 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                Desembargador

                                 Relator
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