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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelação Cível e Recurso Adesivo nº. 0090080-13.2012.815.2001

Relatora: Vanda Elizabeth Marinho – Juíza Convocada

Apelante: Estado da Paraíba, representado por seu procurador Ricardo 
Ruiz Arias Nunes.

Apelado: Adnilson Leite Gomes Neto – Adv.: Ricardo Nascimento 
Fernandes. 

Recorrente: Adnilson Leite Gomes Neto – Adv.: Ricardo Nascimento 
Fernandes. 

Recorrido: Estado da Paraíba, representado por seu procurador Ricardo 
Ruiz Arias Nunes.

EMENTA: –  APELAÇÃO  CÍVEL  E  RECURSO 
ADESIVO   –  AÇÃO   DE   EXIBIÇÃO DE 
DOCUMENTO –  PRELIMINAR - 1) CARÊNCIA DA 
AÇÃO –  REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO - 
PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO -  MÉRITO – AUSÊNCIA 
DE  APRESENTAÇÃO  E  JUSTIFICATIVA  - 
DOCUMENTO COMUM ÀS PARTES  - DEVER DE 
EXIBIÇÃO CONFIGURADO - HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS –  FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA 
COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 
PROPORCIONALIDADE –  REFORMA  PARCIAL  DA 
SENTENÇA - DESPROVIMENTO DO  APELO  E 
PROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em 
rejeitar  a  preliminar  e  prejudicial.  No  mérito,  por  igual  votação,  negar 
provimento ao apelo e dar provimento ao recurso adesivo, nos termos do voto da 
relatora.
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RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado  da 
Paraíba, hostilizando a sentença do Juízo de Direito da 3° Vara Cível da Capital, 
que nos autos da Ação Cautelar de Exibição de Documento, manejada por 
Adnilson Leite Gomes Neto, julgou  procedente o pedido contido na inicial.

Nas razões recursais (fls. 49/54), alega o apelante a 
carência da ação por falta de interesse de agir e a prescrição do direito do autor.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões às fls. 57/63.

Houve a apresentação de Recurso Adesivo, (fls. 64/68) onde 
o recorrente, requer a majoração dos honorários advocatícios.

No final pugna pelo provimento do recurso.

O recorrido não  apresentou contrarrazões,  conforme 
certidão de fls. 77.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo  não 
conhecimento parcial do recurso no tocante a prescrição  e desprovimento aos 
demais termos do apelo. (fls. 81/85)

É o relatório.

V O T O

PRELIMINAR

1) Carência da ação

Inicialmente, o  Estado  da  Paraíba  levanta tal preliminar 
argumentando a ausência de indicação da finalidade instrutória da tutela. 

Sabemos que o interesse de agir está baseado no binômio 
necessidade e utilidade. Analisando-se abstratamente a questão apresentada, 
vislumbramos a necessidade do apelado em recorrer ao Poder Judiciário para 
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conseguir os  documentos  pleiteados  na  inicial.  Já  a  utilidade  do  provimento 
jurisdicional  direciona-se  no  sentido  de  que,  na  posse  dos  documentos 
pleiteados, o apelado ponderará acerca da oportunidade e conveniência buscar 
outras medidas cabíveis ao seu direito.  

Logo, clarividente o interesse de agir do autor/apelado ante 
a resistência do apelante em fornecer os documentos essenciais a garantia de 
direitos futuros.

Isto posto, rejeito a preliminar.

PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO

Não merece guarida a alegação do apelante, pois a hipótese 
em apreciação diz respeito a exibição de documentos que são comuns as partes 
e que foram pleiteados, na esfera administrativa, pelo autor.

Sendo assim, não é possível o reconhecimento, em medida 
cautelar de exibição de documentos, da prescrição de ação principal ainda não 
ajuizada,  só  será  possível  a  aferição  da  ocorrência  da  prescrição  analisada 
quando o apelado interpuser a ação principal.

Isto posto, rejeito a prejudicial de mérito.

MÉRITO

A  Apelação  e  o  Recurso  Adesivo,  apreciarei  de  forma 
conjunta.

Satisfeitos os pressupostos processuais intrínsecos e 
extrínsecos, conheço a presente Apelação Cível e Recurso Adesivo.

 Devemos salientar que o ordenamento jurídico acolhe a 
pretensão do apelado, na medida em que o art. 844, II, do Código de Processo 
Civil admite a Ação de Exibição de Documento próprio ou comum às partes. 
Necessária a transcrição do dispositivo:

“Art. 844. Tem lugar, como procedimento 
preparatório, a exibição judicial:
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II - de documento próprio ou comum, em poder 
de co-interessado, sócio, condômino, credor ou 
devedor; ou em poder de terceiro que o tenha em 
sua guarda, como inventariante, testamenteiro, 
depositário ou administrador de bens alheios;

A exibição dos documentos do promovente se configura de 
suma importância para a busca da verdade real do processo. Além disso, o art. 
358, I e III do Código de Processo Civil, aplicáveis à espécie por força do art.  
845, do mesmo diploma normativo, são expressos ao afirmar que:

“Art. 358. O juiz não admitirá a recusa: I - se o 
requerido tiver obrigação legal de exibir;  III - se 
o documento, por seu conteúdo, for comum às 
partes;”

 Nestes termos, mantenho a sentença.

         
     HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Na sentença a Magistrada singular: 

“Condeno  o  promovido  em  honorários 
advocatícios,  que  arbitro  em  R$  300 
(trezentos reais), nos termos do art.20, §4° 
do CPC”

No entanto, os honorários advocatícios não foram fixados de 
acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual 
devem ser modificados, observando-se os requisitos do art. 20, §4° do CPC. 

Nestes  termos,  majoro  os  honorários  advocatícios  para  o 
valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

 Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR  E  A 
PREJUDICIAL  DE  MÉRITO, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO  E  DOU 
PROVIMENTO  AO  RECURSO  ADESIVO, para  reformar  parcialmente  a 
sentença,  no  tocante  aos  honorários  advocatícios,  que  fixo  no  valor  de  R$ 
1.000,00 (mil reais), nos termos do §4° do art.20 do CPC.
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É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador 
Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do julgamento os 
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Vanda Elizabeth Marinho  (Juíza 
convocada  para  substituir  o  Des.  Marcos Cavalcanti de Albuquerque), José 
Ricardo Porto e Leandro dos Santos.

Presente à sessão a Excelentíssima Senhora Doutora Vanina 
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Promotora de Justiça convocada.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 28 de outubro 
de 2014.

Vanda Elizabeth Marinho

 R E L A T O R A
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