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DECISÃO MONOCRÁTICA

EXIBITÓRIA  DE  DOCUMENTOS.
PROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO  PELA
AUTORA  QUANTO  AOS  ENCARGOS
PROCESSUAIS.  ACERTO  DA  SENTENÇA.
CAUSALIDADE DA DEMANDA QUE RECAIU NA
PROMOVENTE/APELANTE. DESPROVIMENTO.

1. Nos termos do entendimento sedimentado
pelo  STJ,  firmado  nos  termos  do  art.  543-C do
CPC/73, nas ações cautelares de exibição de do-
cumentos é imperiosa a comprovação da recalci-
trância  da  instituição  financeira  em alcançar  ao
consumidor a documentação comum às partes.

2. Assim,  ausente  a  prova  do  requerimento
administrativo,  e  tendo  a  recorrida exibindo  o
documento  juntamente  com sua defesa,  deve  a
parte  autora  arcar  com  a  verba  honorária
sucumbencial,  em  atenção  ao  princípio  da
causalidade.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível em face da sentença (fls. 65-66)
que, embora tenha julgado procedente o pedido da autora, a condenou em
verbas sucumbenciais, tudo na presente ação de exibição de documentos
que ela litiga contra o Banco BMG – S/A.
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No  recurso,  alega  a  autora  que  ficou  patenteado  que  o
recorrido se negou a fornecer  a documentação pretendida,  motivo pelo
qual não poderia ter sido a autora, ora recorrente, condenada pelas custas
e despesas pelo presente processo.

Contrarrazões pelo desprovimento (fls. 83-88).

É o relatório.

DECIDO

Não assiste razão à autora.

É que o esgotamento da via administrativa não foi por ela
comprovado na presente ação exibitória de documentos, a fim de que vies-
se a se eximir da responsabilidade pelos encargos processuais, muito em-
bora procedente seu pedido.

Com efeito, o mero número de protocolo desacompanhado
de qualquer outro dado especificador da possível  solicitação,  tais como
data e hora, é insatisfatória para comprovar o pleito extrajudicial, até mes-
mo para possibilitar a análise do tempo hábil para o atendimento pretendi-
do, já que a negativa não restou evidenciada. Ademais, a citada represen-
tação numérica não pode ser considerada como elemento probante, haja
vista a sua facilidade de manipulação. 

Acerca do tema, o STJ, em julgamento firmado nos termos
do art. 543-C do CPC/73, firmou entendimento de que a propositura de
ação cautelar de exibição de documentos deve ser instruída com prova do
prévio requerimento administrativo. Senão vejamos:

PROCESSO  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL  REPRESEN-
TATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EX-
PURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POU-
PANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERES-
SE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINAN-
CEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NE-
CESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-
se a seguinte tese:  A propositura de ação cautelar de
exibição de documentos bancários (cópias e segunda
via de documentos) é cabível como medida preparató-
ria a fim de instruir  a ação principal,  bastando a de-
monstração da existência de relação jurídica entre as
partes, a comprovação de prévio pedido à instituição fi-
nanceira  não  atendido  em prazo razoável,  e  o  paga-
mento do custo do serviço conforme previsão contra-
tual  e  normatização  da  autoridade  monetária.  2.  No
caso  concreto,  recurso  especial  provido.  (REsp
1349453/MS, Rel.  Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SE-
GUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015)
(grifei)

 

Com relação a verba honorária, o Código de Processo Civil,
ao dispor sobre os ônus processuais, adotou o princípio da sucumbência,
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segundo o qual incumbe ao vencido o pagamento dos honorários ao ven-
cedor.  Entretanto,  referido princípio deve ser analisado em consonância
com o princípio da causalidade, sob pena de aquele que não deu causa à
propositura da demanda se ver prejudicado. 

Considerando que não houve o esgotamento da via admi-
nistrativa, e com base no novo posicionamento do STJ acerca do requeri-
mento administrativo, pode-se concluir que a instituição financeira não deu
causa à instauração da demanda.

De mais disso, apresentou o contrato em sua defesa, razão
pela qual não cabe sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenci-
ais, pois, pelo princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser
suportados por quem deu causa à instauração da demanda.

Assim tem se consolidado a jurisprudência. 

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXISTÊN-
CIA  DE  CONTAS.  NÃO  COMPROVAÇÃO.  INTERESSE
DE  AGIR.  INEXISTÊNCIA.  ÔNUS  SUCUMBENCIAIS.
PRINCÍPIO  DA  CAUSALIDADE.  DECISÃO  AGRAVADA
MANTIDA.  1.  -  Impõe-se a condenação de honorários
advocatícios àquele que deu origem à instauração da
lide judicial infrutífera, sendo que os custos do proces-
so devem ser suportados pela parte que deu causa à
lide 2.- Verifica-se que Colegiado Estadual aplicou correta-
mente os princípios da sucumbência e da causalidade im-
putando o pagamento dos ônus sucumbenciais à ora recor-
rente, uma vez que o Tribunal de origem extinguiu o feito
sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir
e por ilegitimidade ativa. 3.- O agravo não trouxe nenhum
argumento capaz de modificar  a conclusão do julgado,  a
qual se mantém por seus próprios fundamentos. 4.- Agravo
Regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp nº 1.428.865-
PR, Rel. Min. Sidnei Beneti, j.27.03.2014) 

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência desta Corte. Veja-
se:

AÇÃO  CAUTELAR  DE  EXIBIÇÃO  DE DOCUMENTOS -
NECESSIDADE  DE  PRÉVIO  REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO  -  MUDANÇA  DE  ENTENDIMENTO  -
PRECEDENTE  DO  STJ  -  RECURSO  ESPECIAL
1349453/MS (ART. 543-C DO CPC) - ESGOTAMENTO DA
VIA  ADMINISTRATIVA  -  NÃO  COMPROVAÇÃO  -
PRETENSÃO RESISTIDA - INOCORRÊNCIA - PRINCÍPIO
DA CAUSALIDADE - ÔNUS SUCUMBENCIAIS A CARGO
DA PARTE AUTORA -  PROVIMENTO DO RECURSO. -
Verificado  que  a  parte  requerida  atendeu  ao  pleito
autoral,  exibindo  o  documento  juntamente  com  sua
defesa, e inexistindo comprovação nos autos sobre o
esgotamento da via administrativa, não terá que pagar
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as  custas  processuais  e  os  honorários  advocatícios,
porquanto não há como entender que ela deu causa ao
ajuizamento  da  ação. VISTOS,  RELATADOS  E
DISCUTIDOS  estes  autos  antes  identificados.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00005227720168150000,  3ª Câmara Especializada Cível,
Relator DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ BENEVIDES , j.
em 22-11-2016) 

DISPOSITIVO            
Pelo exposto, não se sustenta a irresignação da autora, por

isso que NEGO PROVIMENTO AO APELO.

P.I.

João Pessoa, 09 de dezembro de 2016.

Juiz Ricardo Vital de Almeida

               RELATOR
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