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ACORDÃO
APELAÇÃO CÍVEL: nº 0005633-18.2014.815.2003
RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
APELANTE 1 : Hilton Hril Martins Maia patrono de Edna Calipsa Farias de 

  Lima
ADVOGADO : Hilton Hril Martins Maia, OAB/PB Nº 13.442
APELANTE 2 : Banco Bradesco S/A
ADVOGADO : Wilson Sales Belchior, OAB/PB nº 17.314-A
APELADOS : Os mesmos
ORIGEM : Juízo da 4ª Vara Regional de Mangabeira
JUIZ (A) : Fernando Brasilino Leite

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CAUTELAR  DE
EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTO.  AUSENTE
CONDENAÇÃO  DA  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA
EM  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
IRRESIGNAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  PRETENSÃO
RESISTIDA.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO AO RECURSO.

– Pela aplicação dos princípios da sucumbência
e da causalidade em ações cautelares de exibição
de documentos, resta caracterizado a resistência à
exibição do documento pleiteado e a consequente
condenação  em  honorários  advocatícios  quando
comprovado  nos  autos  o  desatendimento  à
solicitação na via administrativa.

– No caso, estando ausente a comprovação de
que  tenha  sido  formulado  pedido  administrativo
idôneo, solicitando o fornecimento do documento e
tendo  a  Instituição  Financeira  apresentado  o
documento após a contestação,  não há como ser
reconhecida a pretensão resistida

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CAUTELAR  DE
EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTO.  AUSENTE
CONDENAÇÃO  DA  PARTE  PROMOVIDA  EM
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IRRESIGNAÇÃO.
REDUÇÃO DO VALOR DA VERBA HONORÁRIA.
AUSENTE  INTERESSE  RECURSAL.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.
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– Na espécie, tendo a Sentença não condenado
a Instituição Financeira ao pagamento das custas e
dos  honorários  advocatícios,  se  apresenta
carecedora de interesse recursal, impondo-se o não
conhecimento do recurso interposto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER O APELO DA PARTE AUTORA
E NÃO CONHECER DO APELO DO PROMOVIDO,  nos termos do voto do
Relator e da certidão de julgamento de fl.130.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por Hilton Hril Martins

Maia patrono de Edna Calipsa Farias de Lima e Banco Bradesco S/A contra a

Sentença prolatada pelo Juiz da 4ª Vara Regional de Mangabeira, que julgou

procedente em parte a Ação de Exibição de Documento proposta por  Edna

Calipsa Farias de Lima.

A  Promovente,  ora  Apelante,  aduz  a  necessidade  da

condenação  da  parte  promovida  quanto  ao  ônus  sucumbencial,  sob  o

fundamento de que este deu causa a propositura da demanda.

Em suas razões recursais, a instituição financeira requer, tão

somente, a redução do valor da verba honorária arbitrada.

Contrarrazões ofertadas pela parte autora às fls.92/97 e pela

instituição financeira às fls. 101/114.

A  Procuradoria  de  Justiça  não  ofertou  parecer  de  mérito

(fls.123/124).

É o relatório.

VOTO
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Trata-se de Ação Cautelar de Exibição de Documento, em que

a irresignação  da  parte  autora  consiste  no  fato  de  que  não  houve  a

condenação da instituição financeira ao pagamento do ônus da sucumbência.

E da instituição financeira  é  no  tocante  a  redução do valor  dos honorários

advocatícios.

Adianto que a Sentença deve ser mantida.

De  pronto,  verifica-se  que  não  houve  o  sentimento  de

resistência praticado pelo Banco Promovido, na medida em que inexiste provas

de que tenha dado causa ao ajuizamento na presente ação ante a ausência de

negativa administrativa do pedido exibitório.

Com efeito, a parte autora na exordial indicou, tão somente, o

número  do  protocolo  administrativo  sem  nenhuma  formalidade,  o  que

demonstra a inidoneidade  a  ensejar o reconhecimento da pretensão resistida

da parte ré. 

Nesse  contexto,  não  havendo  comprovação  efetiva  de  que

tenha  sido  formulado  pedido  administrativo,  solicitando  o  fornecimento  do

documento,  não  há  como  ser  reconhecida  a  pretensão  resistida,  sendo

desarrazoada a imputação de honorários advocatícios a instituição financeira,

ante a aplicação do princípio da causalidade. 

Sobre o tema, é o entendimento do STJ:

AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS.  1.
PRETENSÃO RESISTIDA NÃO VERIFICADA. ÔNUS DE
SUCUMBÊNCIA.REVISÃO.  NECESSIDADE  DE
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 2. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1.No presente caso, as instâncias ordinárias consignaram
que não houve pretensão resistida. Rever tal conclusão
esbarraria no óbice da Súmula 7 desta Corte.
2.Não dando causa à ação de exibição de documentos,
não  compete  à  agravada  arcar  com  os  ônus
sucumbenciais,  ante  a  aplicação  do  princípio  da
causalidade.
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3.Assim,  em  face  da  ausência  de  qualquer  subsídio
capaz de alterar  os fundamentos da decisão agravada,
subsiste  incólume  o  entendimento  nela  firmado,  não
merecendo prosperar o presente recurso.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt  no  AREsp  870.589/SP,  Rel.  Ministro  MARCO
AURÉLIO  BELLIZZE,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
16/08/2016, DJe 23/08/2016)

AGRAVO  INTERNO.  RECURSO  ESPECIAL.
CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
AUSÊNCIA  DE  PRETENSÃO  RESISTIDA.  INCABÍVEL
FIXAÇÃO  DE  HONORÁRIOS  SUCUMBENCIAIS.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ.
1.  Pela  aplicação  dos princípios  da sucumbência  e  da
causalidade  em  ações  cautelares  de  exibição  de
documentos,  para haver  condenação ao pagamento de
honorários  advocatícios  deve  estar  caracterizada  nos
autos a resistência à pretensão.  No caso, o tribunal de
origem  consignou  que  não  houve  pretensão  resistida.
Incidência da Súmula 83/STJ.
2.  Não  é  possível  reverter  a  conclusão  do  acórdão
recorrido  acerca  da  ausência  de  pedido  resistido,  sem
reexame  dos  elementos  fáticos  da  demanda,  o  que
encontra óbice na Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt  no  REsp  1585865/SP,  Rel.  Ministra  MARIA
ISABEL  GALLOTTI,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
04/08/2016, DJe 10/08/2016)

Por  fim,  no  que  afeta  ao  recurso  interposto  pela  instituição

financeira requerendo a redução dos honorários advocatícios, verifica-se que a

sentença  combatida  condenou  a  Promovente  ao  pagamento  da  verba

honorária, razão pela qual a Instituição Financeira se apresenta carecedora de

interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso.

Com essas considerações, DESPROVEJO  O  APELO  DO

PATRONO DA PROMOVENTE E NÃO CONHEÇO DO APELO OFERTADO

PELO PROMOVIDO, mantendo a Sentença objurgada. 

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto, Presidente em exercício. Participaram do julgamento, além do
Relator,  o  Excelentíssimo  Desembargador  Leandro  dos  Santos, o
Excelentíssimo  Desembargador  José  Ricardo  Porto  e  o Excelentíssimo
Doutor Carlos Eduardo Leite Lisboa (Juiz Convocado para substituir a Exma.
Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).
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Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho da Costa lopes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 29 de agosto de 2017.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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