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GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

  ACÓRDÃO

APELAÇÃO Nº 0000106-92.2013.815.0751.
ORIGEM: 4ª Vara da Comarca de Bayeux.
RELATOR: Dr. Marcos Coelho de Salles – Juiz Convocado para substituir o Des. Romero Marcelo 
da Fonseca Oliveira.
APELANTE: André Neves Ferreira.
ADVOGADO: Sávio Soares de Sarmento Vieira.
APELADO: Banco Itaú Unibanco S.A.
ADVOGADO: José Edgard da Cunha Bueno Filho.

EMENTA: AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 
APRESENTAÇÃO NA CONTESTAÇÃO.  SENTENÇA PELA EXTINÇÃO DO 
PROCESSO, EM RAZÃO DA PEJUDICIALIDADE DO OBJETO. RECURSO. 
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE 
PRETENSÃO RESISTIDA. MANUTENÇÃO  DA SENTENÇA. 
DESPROVIMENTO DO APELO.

O Código de Processo Civil, ao dispor sobre os ônus processuais, adotou o princípio 
da sucumbência, segundo o qual incumbe ao vencido o pagamento dos honorários 
ao vencedor, entretanto, referido princípio deve ser analisado em consonância com o 
princípio da causalidade, sob pena daquele que não deu causa à propositura da 
demanda se ver prejudicado. 
 

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação 
Cível n.º  0000106-92.2013.815.0751,  em que figuram  como partes André Neves 
Ferreira e o Banco Itaú Unibanco 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 negar-
lhe provimento.

VOTO.
 

André Neves Ferreira interpôs Apelação contra Sentença proferida pelo 
Juízo da 4ª Vara da Comarca de Bayeux, nos autos da Ação Cautelar de Exibição de 
Documentos por ele ajuizada em face do Banco Itaú Unibanco S.A., que extinguiu o 
processo  sem  resolução  do  mérito,  nos  termos  do  art.  267,  VI,  do  CPC,  sem 
condenação em custas e honorários,  ao fundamento de que o objeto da cautelar 
estava prejudicado, em razão da exibição do contrato pelo Promovido.

Em suas razões, f. 95/104, alegou que é pacifico o entendimento do Superior 
Tribunal de Justiça de que é cabível a fixação de honorários de sucumbência nas 
ações de exibição de documentos, ainda que ocorra a apresentação voluntária do 
processo, em razão do princípio da causalidade.

Sustentou antes do ajuizamento da Cautelar requereu administrativamente, 



por meio de Call Centers, a exibição dos contratos objeto da ação, e que o Apelado 
não comprovou que já  havia  entregue os  contratos,  restando demonstrado que o 
ajuizamento  da  demanda  ocorreu  por  culpa  do  banco  que  não  apresentou 
amigavelmente o contrato.

Pugnou pelo provimento do Recurso para que a Sentença seja reformada, 
fixando  honorários  de  sucumbência,  nos  termos  do  art.  20  do  CPC,  a  serem 
suportados  pelo Apelado.

Nas Contrarrazões apresentadas, f. 107/109, o Apelado requereu o 
desprovimento do Recurso.

Desnecessária a intervenção Ministerial, por não se tratar de matéria prevista 
no art. 82, I a III, do Código de Processo Civil.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

A exibição de documentos pleiteada pelo Autor/Apelante foi atendida sem 
objeção pelo Banco Apelante, em sede de contestação, f. 33/83, pelo que, não 
havendo objeção ao pedido objeto da cautelar, é de se concluir que não houve 
litigiosidade.

Pelo princípio da causalidade, aquele que dá causa à propositura da demanda 
deve arcar com as despesas dela decorrentes, pois o processo não pode causar dano a 
quem tem razão para instaurá-lo, não obstante, a existência de pedido administrativo 
e eventual recusa do banco no seu fornecimento não são pressupostos para o manejo 
da cautelar de exibição de documentos, pelo que ao presente caso não incide o 
princípio supramencionado, tampouco o princípio da sucumbência, uma vez que a 
Ré exibiu o documento em juízo, daí a impossibilidade de ser ela condenada ao 
pagamento de honorários advocatícios. 

Nesse sentido, colaciono as seguintes ementas de julgados do Superior 
Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. FIXAÇÃO 
DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. CARACTERIZAÇÃO DE 
PRETENSÃO RESISTIDA. REVISÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO 
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte tem decidido que, em ações cautelares de exibição de 
documentos, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá a 
condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada, como no 
presente caso, a resistência à exibição dos documentos pleiteados. Precedentes: 
AgRg no REsp 934260/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 
13/04/2012; AgRg no AREsp 127592/SC, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe 
20/03/2012;  REsp 889.422-RS, Rel. Min. Denise Arruda, DJe de 06/11/2008).
2. Não se admite a revisão dos honorários advocatícios em sede de recurso especial 
ante o óbice contido na Súmula 7/STJ, exceto se a situação ensejar o reconhecimento 



de que o valor fixado é exorbitante ou irrisório, situações não observadas na presente 
hipótese.
3 Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no Ag 1422970/SC, Rel. Ministro 
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 02/10/2012, DJe 08/10/2012)

APELAÇÃO CÍVEL. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. PRÉVIO 
PEDIDO ADMINISTRATIVO. INEXIGIBILIDADE PARA O AJUIZAMENTO DA 
AÇÃO. CONSEQUENCIAS NA DECISÃO RELATIVA AOS ÔNUS DE 
SUCUMBÊNCIA - Dever de exibição: a inexistência de prévio pedido administrativo 
de exibição de documentos não impede a requerente de obter os documentos na 
esfera judicial por meio de ação cautelar, nem mesmo a faculdade de que, de posse 
do contrato a ser apresentado, questione seu interesse no ajuizamento de demanda 
futura. - Ademais, contestada a lide e postulada a sua improcedência, em que pese 
naquele momento processual tenha o réu trazido aos autos a documentação pleiteada, 
correto o julgamento de procedência da demanda, o que, no entanto, reflete nos ônus 
de sucumbência. -  Ainda, o registro do contrato em Ofício Público não impede a 
requerente de obtê-lo na esfera judicial por meio de ação cautelar, tendo em vista que 
o acesso ao exemplar depositado se dá mediante a cobrança de taxa. - Sucumbência: 
o ônus sucumbencial caberá ao requerido toda vez que comprovada, pela parte 
autora, a necessidade de recorrer ao judiciário para obter a exibição dos documentos. 
In casu, descabida a condenação do banco demandado ao pagamento destes encargos, 
pela ausência do pedido administrativo idôneo. RECURSO DO RÉU 
PARCIALMENTE PROVIDO, NEGANDO-SE PROVIMENTO AO APELO DO 
AUTOR. (TJRS, Apelação Cível Nº 70052136876, Vigésima Terceira Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Breno Beutler Junior, Julgado em 11/12/2012)

Destarte, reconhecido que o Apelado apresentou, sem objeção, o documento 
pretendido na inicial, e, por conseguinte, ante a ausência de litígio, não é de se 
imputar a ele o pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, 
devendo as partes arcar com a respectiva verba honorária de seus patronos.

Posto isso, conhecida a Apelação, 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 04 de setembro de 
2014, conforme Certidão de julgamento, o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca 
Oliveira,  dele  também participando,  além deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico 
Martinho da Nóbrega Coutinho e o Exm.º  Dr.  Miguel  de Britto  Lyra Filho (Juiz 
convocado para substituir o Des. João Alves da Silva).  Presente à sessão o Exm.º 
Procurador de Justiça Dr. Amadeus Lopes Ferreira.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Marcos Coelho de Salles
Juiz convocado - Relator


