
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0041975-68.2013.815.2001.
ORIGEM: 2ª Vara Cível da Comarca desta Capital.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Banco Santander Brasil S/A.
ADVOGADO: Elísia Helena de Melo Martini e Henrique José Parada Simão.
APELADO: Maciel Soares de Araújo.
ADVOGADO: Pamela Cavalcanti de Castro.

EMENTA:  EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS.  DESNECESSIDADE  DE  PRÉVIO
REQUERIMENTO EXTRAJUDICIAL.  RECUSA EM EXIBIR O INSTRUMENTO
DO  CONTRATO  CONFIRMADA  PELA  OFERTA  DE  CONTESTAÇÃO
DESACOMPANHADA  DO  DOCUMENTO.  PROCEDÊNCIA.  APELAÇÃO  DO
RÉU.  PRELIMINAR.  AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ALEGAÇÃO DE
REQUERIMENTO  EXTRAJUDICIAL  DE  EXIBIÇÃO  DO  DOCUMENTO  E  DE
RECUSA  DA  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.  TEORIA  DA  ASSERÇÃO.
REJEIÇÃO.  PRELIMINAR.  INÉPCIA  DA  INICIAL.  NARRATIVA  E
DOCUMENTOS  QUE  PERMITEM  A  EXATA  COMPREENSÃO  DA
CONTROVÉRSIA.  ARGUMENTOS  QUE  SE  CONFUNDEM  COM  O  MÉRITO.
REJEIÇÃO.  MÉRITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE O BANCO E O
AUTOR. APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À INICIAL E DE APELAÇÃO SEM
EXIBIÇÃO VOLUNTÁRIA  DO DOCUMENTO.  RECUSA CONFIRMADA.  NÃO
COMPROVAÇÃO  PELA  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA  DA  EXISTÊNCIA  DE
PREVISÃO CONTRATUAL DE PAGAMENTO DOS CUSTOS DAS CÓPIAS OU
DA 2.ª VIA DO INSTRUMENTO DO CONTRATO. HONORÁRIOS FIXADOS EM
VALOR RAZOÁVEL. DESCABIMENTO DE MINORAÇÃO. DESPROVIMENTO.

1.  As condições da ação, incluindo o interesse de agir,  devem ser aferidas  in status
assertionis,  isto  é,  à  luz  exclusivamente  da  narrativa  constante  na  petição  inicial.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2.  Se  da  interpretação  conjunta  da  petição  inicial  com  os  documentos  que  a
acompanham é possível compreender, claramente, a controvérsia, não há que se falar
em inépcia. Inteligência do art. 295, inciso I e p. único, do Código de Processo Civil.

3.  “A propositura  de  ação  cautelar  de  exibição  de  documentos  bancários  (cópias  e
segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação
principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável,
e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da
autoridade monetária” (STJ, REsp 1349453/MS, Rel.  Ministro Luis  Felipe Salomão,
Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015).

4. Cabe à instituição financeira a prova de que há previsão contratual, em conformidade
com a normatização da autoridade monetária, do pagamento dos custos da extração de
cópias ou da 2.ª via do instrumento do contrato.

5.  Ainda que se  trate  de  demanda comum e  de  baixa  complexidade,  os  honorários
sucumbenciais, quando devidos, devem ser fixados em valor que remunere dignamente
o labor do advogado e proporcional ao proveito econômico da ação.



VISTO, relatado e discutido o presente procedimento  referente à Apelação
Cível  n.º  0041975-68.2013.815.2001,  em  que  figuram  como  Apelante  o Banco
Santander Brasil S/A e como Apelado Maciel Soares de Araújo.

ACORDAM  os eminentes Desembargadores integrantes da colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando o voto do Relator, em conhecer da Apelação, rejeitar as preliminares
e, no mérito, negar-lhe provimento.

VOTO.

O Banco Santander Brasil S/A interpôs Apelação contra a Sentença proferida
pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca desta Capital, nos autos da Ação Cautelar de
Exibição de Documentos em face dele ajuizada por Maciel Soares de Araújo,  que,
após rejeitar  a  preliminar  de falta  de  interesse  de agir,  julgou procedente  o pedido,
condenando-o  à  exibição,  no  prazo  de  vinte  dias,  dos  contratos  de  empréstimos
celebrados com o Autor, ora Apelado, e ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixados em R$ 300,00.

Em suas razões, f. 46/64, o Apelante arguiu a preliminar de falta de interesse de
agir,  argumentando  que  não  se  recusou  a  exibir  os  documentos  requestados, e  a
preliminar de inépcia da inicial, por entender que o Autor não especificou os contratos
a serem exibidos, e, no mérito, alegou que o Apelado não comprovou o requerimento
administrativo  do  documento  pleiteado,  fato  que,  por  si  só,  afasta  a  alegação  de
resistência à pretensão autoral, o que, no seu dizer, implica no descabimento de sua
condenação ao pagamento de verba honorária.

Requereu  o  acolhimento  das  preliminares  suscitadas  ou,  caso  ultrapassadas,
pugnou pelo provimento do Recurso para que a Sentença seja reformada e afastada a
sua  condenação  ao  pagamento  dos  honorários  advocatícios,  ou  na  hipótese  de
entendimento diverso, pela minoração do valor fixado a este título.

 Contrarrazoando,  f.  88/91,  o  Apelado  afirmou  que  tem  direito  a  referida
exibição por se tratar de documento comum às partes, e que o Apelante se recusou a
fornecer o contrato pleiteado, devendo, no seu dizer, arcar com o pagamento da verba
honorária, pelo que requereu o desprovimento do Apelo.

A  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  Parecer,  f.  96/99,  opinando  pelo
desprovimento do Recurso, ao argumento de que a Instituição Financeira tem o dever
de exibir documento comum às Partes.

É o Relatório.

Conheço do Recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

Consoante  firme  entendimento  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  acolhendo  a
Teoria  da  Asserção,  as  condições  da  ação,  inclusive  o interesse  de  agir,  devem ser
analisadas à luz da narrativa constante na petição inicial1.

1PROCESSUAL CIVIL  E  TRIBUTÁRIO.  AÇÃO  COLETIVA.  SINDICATO.  INTERESSE  DE
AGIR. CAUSA DE PEDIR. EXIGÊNCIA DE DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DA SITUAÇÃO
DE TODOS OS SUBSTITUÍDOS. DESCABIMENTO. […] 4.  É clássica a  concepção de que o
interesse de agir é identificado pela análise do binômio necessidade-utilidade. Em outras palavras, a
aludida  condição  da  ação  se  faz  presente  quando  a  tutela  jurisdicional  se  mostrar  necessária  à



O Autor alega que requereu o documento pretendido extrajudicialmente e que,
até a data do ajuizamento da ação, o Banco não havia atendido seu pleito.

A  real  ocorrência  do  requerimento  do  Autor  e  da  recusa  ou  omissão  da
Instituição  Financeira  é  questão  que  se  confunde  com o  mérito,  pelo  que  rejeito  a
preliminar de ausência de interesse de agir.

A  Exordial  contém  descrição  suficiente  a  permitir  a  exata  compreensão  da
controvérsia, especialmente considerando que às f. 04 indica os códigos relativos aos
contratos de empréstimos que pretende a exibição, assim como está acompanhada do
contracheque de  f.  11,  que induz à  conclusão  de  que os contratos  cuja  exibição  se
pretende são aqueles a que se refere esse documento.

Ademais, a questão da existência do contrato confunde-se com o julgamento do
pedido, tanto que os mesmos argumentos foram reiterados no mérito, pelo que rejeito a
preliminar de inépcia da Inicial.

O STJ, em recurso especial julgado sob a sistemática do art. 543-C, do CPC,
firmou o entendimento de que a propositura de ação cautelar de exibição de documentos
bancários (cópias e segunda via) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a
ação principal, bastando (1) a demonstração da existência de relação jurídica entre as
partes, (2) a comprovação de prévio requerimento à instituição financeira não atendido
em prazo razoável e (3) o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e
normatização da autoridade monetária2.

A existência de relação jurídica entre as Partes é fato incontroverso, porquanto
afirmado pelo Autor e não refutado pelo Réu, que se limitou a afirmar que procedeu à
entrega de uma cópia do contrato por ocasião de sua celebração.

Embora não haja comprovação de prévio requerimento ao Apelante, seguido da
sua recusa em exibir o instrumento do contrato, a apresentação de Contestação, f. 17/23,
e  de  Apelação,  desacompanhadas  desse  documento,  é  suficiente  para  satisfazer  o
segundo requisito.

Não há prova, contudo, do pagamento do custo do serviço, terceiro requisito
reconhecido como válido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que não

obtenção do bem da vida pretendido e o provimento postulado for efetivamente útil ao demandante,
proporcionando-lhe melhora em sua situação jurídica. 5. Tem prevalecido na jurisprudência do STJ o
entendimento de que a aferição das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, ou seja, à luz
das afirmações do demandante (Teoria da Asserção). […] (STJ, REsp 1395875/PE, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 07/03/2014).

2PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART.
543-C  DO  CPC.  EXPURGOS  INFLACIONÁRIOS  EM  CADERNETA  DE  POUPANÇA.
EXIBIÇÃO  DE  EXTRATOS  BANCÁRIOS.  AÇÃO  CAUTELAR  DE  EXIBIÇÃO  DE
DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E
PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 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 preparatória a fim de instruir a ação principal,
bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio
pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço
conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso
especial provido (STJ, REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015).



é obstáculo à procedência do pedido, porquanto cabia à Instituição Financeira provar a
existência de cláusula contratual prevendo essa cobrança, compatível com normatização
da  autoridade  monetária,  não  sendo  razoável  transferir  tal  ônus  ao  consumidor,
notadamente porque o que ele pretende, através desta ação, é exatamente a obtenção do
instrumento do Contrato.

Por  fim,  aplicando-se  os  princípios  da  sucumbência  e  da  causalidade,
comprovada a resistência do Apelante em exibir o documento pleiteado, é cabível sua
condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais3.

Quanto à minoração do valor de R$ 300,00, estabelecido na Sentença a título de
honorários advocatícios, tem-se que, embora causas como a presente sejam comuns e
não possuam maior complexidade, o trabalho do advogado não pode ser remunerado
indignamente, através de condenações destoantes do valor econômico da demanda, não
havendo, portanto, o que ser reformado neste ponto.

Posto isso, conhecido o Recurso, rejeitadas as preliminares, no mérito, nego-
lhe provimento.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  sessão  ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível  do Tribunal  de Justiça da Paraíba,  no dia 31 de maio de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva, dele
também participando, além deste Relator, o Exm.º Des. Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho.  Presente  à  sessão  a  Exma.  Dra.  Vanina  Nóbrega de  Freitas  Dias  Feitosa,
Promotora de Justiça convocada.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado – Relator

3AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  PROCESSUAL  CIVIL.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.  AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  ENCARGO  DA  PARTE  AUTORA.  PRECEDENTES.  EXISTÊNCIA  DE
PEDIDO  ADMINISTRATIVO.  ÓBICE  DA  SÚMULA  7/STJ.  AGRAVO  REGIMENTAL
DESPROVIDO  (STJ,  AgRg  no  AREsp  502.571/MS,  Rel.  Ministro  PAULO  DE  TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 18/02/2015)

PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO REGIMENTAL NO  AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS.  INTERESSE  DE  AGIR.  CONFORMIDADE  DA  DECISÃO
RECORRIDA  COM  A  JURISPRUDÊNCIA  DESTA  CORTE.  PRETENSÃO  RESISTIDA
VERIFICADA.  REVISÃO.  ÓBICE  DA  SÚMULA  N.  7/STJ.  AUSÊNCIA  DE
PREQUESTIONAMENTO.  APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N.  282 E 356 DO STF.  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. […] (STJ, AgRg no AREsp 454.681/SP,
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe
19/02/2015).


