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

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0086269-45.2012.815.2001.
ORIGEM: 17.ª Vara Cível da Comarca da Capital. 
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Banco Santander Brasil S.A.
ADVOGADO: Kalinka Nazaré Monard Paiva (OAB/PB 15.323-B). 
APELADO: Maria das Graças Bezerra. 
ADVOGADO: Roberto Dimas Campos Júnior (OAB/PB 17.594). 

EMENTA:  APELAÇÃO. EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS.  CONTRATO  DE
FINANCIAMENTO  BANCÁRIO.  OBRIGAÇÃO  DA  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA  DE  EXIBIR  OS  DOCUMENTOS  RELACIONADOS  AOS
NEGÓCIOS JURÍDICOS AVENÇADOS COM SEUS CLIENTES. CONTEÚDO
DE  NATUREZA  COMUM  ÀS  PARTES.  COMPROVAÇÃO  DA  RELAÇÃO
ENTRE O BANCO E O AUTOR. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO E DA
APELAÇÃO  SEM  EXIBIÇÃO  VOLUNTÁRIA DO  DOCUMENTO.  RECUSA
CONFIRMADA.  CABIMENTO  DE  CONDENAÇÃO  DA  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA  AO  PAGAMENTO  DAS  CUSTAS  PROCESSUAIS  E  DOS
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  SUCUMBENCIAIS.  PRECEDENTES  DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR
RAZOÁVEL.  MEDIDA  PREPARATÓRIA  DA  AÇÃO  PRINCIPAL.
DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO.

1.  “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).

2.  Nas ações  cautelares  de  exibição  de  documento,  demonstrada  a  resistência  à
pretensão do autor por parte do réu, é cabível a condenação deste ao pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

3.  O  valor  dos  honorários  advocatícios  sucumbenciais,  nas  ações  cautelares  de
exibição de documentos, deve ser fixado levando em consideração que se trata de
medida preparatória da ação principal.

4. Apelo desprovido.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível  n.º  0086269-45.2012.815.2001,  em  que  figuram  como  partes  Maria  das
Graças Bezerra e o Banco Santander Brasil S/A. 

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  e
rejeitada a preliminar, no mérito, negar-lhe provimento.



VOTO.

O Banco  Santander Brasil  S.A. interpôs  Apelação contra  a  Sentença
proferida pelo Juízo da 17.ª Vara Cível da Comarca desta Capital, f. 50/53, nos autos
da Ação Cautelar de Exibição de Documentos em face dele ajuizada por Maria das
Graças Bezerra, que rejeitou as preliminares de carência de ação por ausência de
interesse processual e da impossibilidade de formulação de pedido de concessão de
tutela antecipada em sede de ação cautelar de exibição de documentos e, no mérito,
julgou procedente o pedido, determinando a exibição do contrato de financiamento
bancário,  no  prazo  de  05  (cinco)  dias,  condenando-o  ao  pagamento  das  custas
processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa,
nos termos do art. 20,§4º do CPC/73. 

Em suas razões,  f.  55/60,  repisou a  preliminar  de carência  de ação por
ausência de interesse processual, ao argumento de que não houve a comprovação da
recusa no atendimento da pretensão, por meio de requerimento administrativo.

No mérito, alegou que não houve a demonstração da pretensão resistida,
razão  pela  qual  não  necessitaria,  no  seu  dizer,  de  intervenção  judiciária  para  a
obtenção do instrumento contratual.

Defendeu não ser cabível ação cautelar por não se fazerem presentes os
requisitos ensejadores para este tipo de ação, como o dano eminente e de difícil
reparação.

Pugnou pelo provimento do Recurso para que a Sentença seja reformada, e
o  pedido  julgado  improcedente  e  a  condenação  da  Apelada  ao  pagamento  de
honorários sucumbenciais.

Nas  Contrarrazões,  f.  63/67,  a  Apelada  pugnou  pelo  desprovimento  do
Apelo e manutenção da Sentença sob o argumento de que a Constituição Federal,
art. 5º, XXXV, assegurar o direito à obtenção do contrato constante do banco de
dados da instituição financeira. 

Desnecessária  a  intervenção  Ministerial  no  feito,  por  não  se  configurem
quaisquer das hipóteses do art. 178, I a III, do Código de Processo Civil/2015.

É o Relatório.

O Recurso é tempestivo, o preparo recursal foi recolhido, f. 61, pelo que,
presentes os demais pressupostos recursais, dele conheço. 

Embora  não  haja  comprovação  de  prévio  requerimento  à  Instituição
Financeira,  seguido  da  recusa  desta  em  exibir  o  instrumento  do  contrato,  a
apresentação de Contestação, f. 20/25, e de Apelação, desacompanhadas do referido
documento,  demonstra  resistência  à pretensão Autoral,  razão pela  qual  rejeito a
preliminar de carência da ação por falta de interesse de agir.

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 monetária1.

A  existência  de  relação  jurídica  entre  as  Partes  é  fato  incontroverso,
porquanto afirmado pela Autora e não refutado pela Ré.

Embora não haja comprovação de prévio requerimento à Apelante, seguido
da sua recusa em exibir os documentos pleiteados, a apresentação de Contestação, f.
20/25,  e  de  Apelação,  desacompanhadas  deles,  são suficientes 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 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  à
consumidora,  notadamente  porque  o  que  ela  pretende,  através  desta  ação,  é
exatamente a obtenção dos documentos requeridos.

Por  fim,  aplicando-se  os  princípios  da  sucumbência  e  da  causalidade,
comprovada a resistência da Apelante em exibir o documento pleiteado, é cabível
sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais2.

Posto isso,  conhecida a Apelação e rejeitada a preliminar de ausência
de interesse de agir, nego-lhe provimento. 

1PROCESSO 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).

2AGRAVO  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).



É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 03 de ABRIL de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho. Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Marilene
de Lima Campos. 

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


