
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

ACÓRDÃO
Apelação Cível nº 0003683-77.2013.815.0331
Origem : 5ª Vara da Comarca de Santa Rita
Relator : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza
Apelante : Banco do Brasil S/A 
Advogada  : Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB/PR nº 8.123
Apelada     : Lilian Araújo da Silva
Advogado : Emmanuel Lacerda Franklin Chacon - OAB/PB nº 16.201

APELAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS.  PROCEDÊNCIA.  SUBLEVAÇÃO
DO  BANCO.  ARBITRAMENTO  DOS
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  NÃO
APRESENTAÇÃO  DO  DOCUMENTO
PERSEGUIDO.  PRETENSÃO  RESISTIDA.
CONFIGURAÇÃO.  PRINCÍPIO  DA
CAUSALIDADE.  ENCARGO  A SER SUPORTADO
PELA  PARTE  VENCIDA.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

- Diante da configuração de pretensão resistida por
parte  do  banco  demandado,  em  razão  de  não  ter
trazido o documento solicitado no prazo de defesa,
cabível sua condenação em honorários advocatícios.
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-  Pelo  princípio  da  causalidade,  apenas  quem  dá
causa à instauração da demanda ou a ela resiste deve
arcar com o pagamento das despesas decorrentes do
processo.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

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

Lilian  Araújo  da  Silva ajuizou  a  presente  Ação
Cautelar de Exibição de Documentos, em face do Banco do Brasil S/A, postulando a
apresentação da via do contrato de empréstimo, o qual tem sido pago através da
folha de pagamento no valor mensal de R$ 145,56 (cento e quarenta e cinco reais e
cinquenta  e  seis  centavos),  ao  fundamento  de  ter  havido  recusa  da  parte  ré  em
fornecer a sua via da avença, mesmo diante de inúmeras tentativas frustradas na via
administrativa.

Devidamente  citada,  a  instituição  financeira
colacionou documentação, fls. 18/29.

À fl. 46, a promovente interpôs petitório informando
que o contrato apresentado pelo banco promovido não corresponde ao contrato de
empréstimo pleiteado na exordial.

A Magistrada a  quo,  fls.  48/50, julgou procedente a
pretensão exordial, consignando os seguintes termos:

Mediante  tais  considerações,  JULGO
PROCEDENTE  O  PEDIDO,  determinando  a
exibição  do  documento  em  questão  sob  pena  de
busca e apreensão, bem como condeno o promovido
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nas custas e demais despesas processuais,  além de
honorários  advocatícios,  que  arbitro  em  R$  600,00
(seiscentos reais), nos termos do art. 20, § 4º, do CPC.

Insatisfeito,  o  banco promovido  interpôs
APELAÇÃO, fls. 53/61, postulando a reforma da sentença por entender que o fato
constitutivo do direito  alegado na exordial  não restou sobejamente demonstrado.
Requer, ademais, a exclusão da condenação ao pagamento das custas e honorários
advocatícios,  haja vista a ausência de resistência de sua parte na apresentação do
documento solicitado, ou, ao menos, a redução da sucumbência à luz do princípio da
razoabilidade. 

Não foram ofertadas contrarrazões, fl. 73.

Feito não remetido ao  Ministério Público, tendo-se
em vista o não preenchimento das hipóteses elencadas no art. 178, do novo Código
de Processo Civil, consubstanciado, ainda, no art. 169, § 1º, do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

O  cerne  da  insurgência  reside  em  aferir  sobre  a
condenação em custas  e  honorários advocatícios em ação cautelar de exibição de
documento.

Conforme  entendimento  firmado  pelo  Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1349453/MS, sob o rito dos
recursos  repetitivos, para  fins  de  propositura  de  ação  cautelar  de  exibição  de
documentos  bancários,  mister  se  faz  a  comprovação  de  prévia  postulação
administrativa, de modo que o indeferimento, ou inércia à respectiva apreciação, é
que vêm a consubstanciar a pretensão resistida e, por conseguinte, o interesse de

Apelação Cível nº 0003683-77.2013.815.0331                                                                                                                                                                                   3



agir autoral.

Na hipótese dos autos, muito embora não vislumbre
nos autos, a existência de prova de que houve, pela promovente, o requerimento do
contrato de empréstimo, pela via administrativa,  verifico que restou comprovada a
pretensão resistida da instituição financeira, eis que não apresentou os respectivos
documentos postulados até a presente data, haja vista o promovente não ter acostado
a documentação solicitada  às  fls.  18/29,  limitando-se  apenas  a  juntar  contrato  de
abertura de crédito no nome da autora. 

A propósito, calha transcrever julgado desta Corte de
Justiça:

APELAÇÃO.  EXIBIÇÃO  DE  CONTRATO.
CARÊNCIA DE  INTERESSE  DE  AGIR.  SUPOSTO
NÃO  REQUERIMENTO  PRÉVIO  PELA  VIA
ADMINISTRATIVA.  REJEIÇÃO.  RESISTÊNCIA
CARACTERIZADA.  MÉRITO.  AUSÊNCIA  DE
APRESENTAÇÃO  VOLUNTÁRIA.  DOCUMENTO
COMUM  ÀS  PARTES.  OBRIGAÇÃO  DA
DEMANDADA.  PRETENSÃO  RESISTIDA
CONFIGURADA.  CUSTAS  E  HONORÁRIOS.
PRINCÍPIO  DA  CAUSALIDADE.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. - A obrigação da
instituição  financeira  de  exibir  a  documentação
requerida  decorre  de  lei,  de  integração  contratual
compulsória, não podendo ser objeto de recusa nem
de condicionantes,  em face  do  princípio  da  boa-fé
objetiva. - Não tendo o documento sido apresentado
pelo  Banco  demandado,  não  há  que  se  falar  em
ofensa  ao  princípio  da  causalidade  em  razão  da
condenação da instituição financeira ao pagamento
dos  ônus  sucumbenciais.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
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00024431320158152003,  4ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator DES. JOÃO ALVES DA SILVA, j.  em
16-05-2017).

Nesse  mesmo  sentido,  cito  decisões  dos  tribunais
pátrios:

APELAÇAO  CÍVEL  -  AÇÃO  CAUTELAR  DE
EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS  -  DOCUMENTO
NÃO EXIBIDO -  RESISTÊNCIA CONFIGURADA -
DEVER DE EXIBIÇÃO. Da simples leitura dos autos,
percebe-se que houve resistência ao requerimento de
exibição formulado por não terem sido apresentados
os  documentos  no  prazo  da  contestação,  o  que
significa  dizer  que  houve  pretensão  resistida,
devendo ser reformada a r. sentença.  (TJ-MG - AC:
10313140016475001 MG, Relator:  Rogério Medeiros,
Data de Julgamento: 16/06/2016, Câmaras Cíveis / 13ª
CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2016).

E,

DIREITO  CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO
CAUTELAR  DE  EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTO.
CONDENAÇÃO  EM  HONORÁRIOS  DE
ADVOGADO.  ÔNUS  DA  REQUERIDA.
RESISTÊNCIA  À  PRETENSÃO  DO  AUTOR
CONFIGURADA.  APELO  DESPROVIDO.  1.  Para
haver  condenação  da  apelante  ao  pagamento  de
honorários  de  advogado  na  ação  de  exibição  de
documentos, deve estar caracterizada a resistência à
pretensão do demandante. Precedentes do STJ e do
TJDFT.  2.  Recurso  de  apelação  conhecido  e
desprovido.  (TJ-DF  20150710073936  0007291-
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39.2015.8.07.0007, Relator: ALVARO CIARLINI, Data
de Julgamento: 08/03/2017, 3ª TURMA CÍVEL, Data
de Publicação: Publicado no DJE : 15/03/2017, Pág.:
483/495).

Assim sendo, pelo princípio da causalidade, apenas
quem  dá  causa  à  instauração  da  demanda  ou  a  ela  resiste deve  arcar  com  o
pagamento das despesas decorrentes do processo. 

Nessa  esteira,  como  dito  acima,  diante  da
configuração  de  pretensão  resistida  por  parte  da  casa  bancária,  devida  sua
condenação em custas e honorários advocatícios.

Pelas razões postas, não merece reparos a sentença.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO.

É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Gustavo Leite Urquiza (Juiz de
Direito convocado para substituir o Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho) (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra. Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 08 de agosto de 2017 - data do julgamento.

Gustavo Leite Urquiza
        Juiz de Direito Convocado 
                       Relator
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