
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ACÓRDÃO
Agravo de Interno na Apelação Cível nº 0001075-07.2013.815.0461
Origem : Comarca de Solânea
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Agravante : BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Advogado : Wilson Sales Belchior
Agravada : Flavianne Melo Rodrigues da Silva
Advogado : Cleidísio Henrique da Cruz

AGRAVO  INTERNO. AÇÃO  CAUTELAR.
EXIBIÇÃO.  DOCUMENTO  COMUM  ÀS  PARTES.
DEVER  DE  EXIBIÇÃO.  INTELIGÊNCIA DO  ART.
844, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECUSA INJUSTIFICADA. NÃO APRESENTAÇÃO.
PRETENSÃO  RESISTIDA.   ARBITRAMENTO  DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.  POSSIBILIDADE.
RAZÕES  DO  AGRAVO.  NÃO  DEMONSTRAÇÃO
DO DESACERTO DO  DECISUM.  MANUTENÇÃO
DO DECISÓRIO. DESPROVIMENTO.

- O agravo interno cuida-se de uma modalidade de
insurgência  cabível  contra  decisão  monocrática
interlocutória,  terminativa  ou  definitiva  proferida
pelo relator.
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-  Segundo  entendimento  do  Superior  Tribunal  de
Justiça, “a ação cautelar de exibição de documentos
possui  natureza  contenciosa  e,  na  hipótese  de  sua
procedência,  deve  o  vencido  arcar  com  o  ônus
sucumbencial,  em  razão  do  princípio  da
causalidade.”  (STJ;  AgRg-AREsp  11.506;  Proc.
2011/0073052-3; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Marco
Buzzi; DJE 19/02/2014).

-  É  de  se  manter  a  decisão  monocrática  que,  nos
termos do art. 557, do Código de Processo Civil, deu
provimento  ao  recurso  de  apelação,  mormente
quando  o  agravo  interno  aborda  temática  não
discutida nos autos.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

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

Trata-se  de  AGRAVO  INTERNO,  fls.  103/108,
interposto  por  BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento contra
decisão  monocrática  proferida  às  fls.  95/101,  que  deu  provimento  à Apelação
interposta por Flavianne Melo Rodrigues da Silva, com fundamento no art. 557, do
Código de Processo Civil. 

Em suas razões, a recorrente requer a reconsideração
da decisão vergastada ou, não sendo esse o entendimento, que o presente agravo seja
posto em pauta para julgamento colegiado. Para fins de reforma da decisão, a parte
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insurgente discorre sobre o cabimento do agravo, nos termos do art. 557, do Código
de Processo Civil, ao tempo em que trata de matéria estranha aos autos, tal como a
possibilidade  de  ser  juntada  ao  recurso  de  agravo  de  instrumento  fotocópia  de
documentos.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Como  é  cediço,  qualquer  decisão  proferida  pelo
relator  pode  ser  revista  por  órgão  de  maior  envergadura,  assim  definido  pelas
normas  regimentais de  cada  tribunal,  porquanto,  nada  obstante,  em  algumas
situações,  a  delegação  de  atribuições  ao  membro  da  corte  seja  necessária  à
racionalização  da  atividade  jurisdicional,  a  competência  para  julgamento  é,  em
última análise, do colegiado.

Logo,  o  agravo  interno  apresenta-se  como  essa
modalidade  de  insurgência,  cabível  contra  decisão  interlocutória,  terminativa  ou
definitiva,  proferida  solitariamente  pelo  relator,  a  qual  permite  seja  integrada  a
competência  do  colegiado,  através  de  nova  suscitação  de  seu  pronunciamento  a
respeito do caso.

Na hipótese telada, a  BV Financeira S/A - Crédito,
Financiamento e Investimento busca submeter ao controle do colegiado a decisão
monocrática  de  fls.  195/101,  que  deu  provimento  à  Apelação interposta  por
Flavianne Melo Rodrigues da Silva,  com fundamento no art.  557, do Código de
Processo  Civil,  para  reformar  a  sentença  e  condenar  a  instituição  agravante  ao
pagamento  dos  honorários  advocatícios,  haja  vista  a  sua  recusa  injustificada  em
apresentar do documento pleiteado em ação cautelar de exibição de documento.
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Todavia, em que pese a argumentação da recorrente,
não vislumbro razões para reconsiderar a decisão hostilizada.

Isso  porque  o  recurso,  em  exame,  não  apontou  o
desacerto da decisão monocrática combatida. Em verdade, a agravante não trouxe
qualquer argumento capaz de modificar o julgado, pois, além de ter se limitado a
discorrer acerca do cabimento do reclamo, trouxe temática não discutida nos autos,
tal  como  a  possibilidade  de  ser  juntada  ao  agravo  de  instrumento  fotocópia  de
documentos.

Nessa ordem de ideias, o decisum guerreado, no que
à matéria debatida nos autos, consignou:

Sobre  a  temática  relativa  à  responsabilidade  pelo
ônus sucumbencial, enuncia o art. 20 do Código de
Processo Civil que “A sentença condenará o vencido
a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os
honorários advocatícios.” Ademais, vigora ainda em
nosso  ordenamento  jurídico  o  princípio  da
causalidade,  ou  seja,  aquele  que  deu  causa  a
propositura da ação é  quem deve suportar  o ônus
sucumbencial.
Pois bem. No caso, objetivou a autora a exibição de
documento comum às partes litigantes, pelo que não
poderia ter havido recusa em sua exibição, haja vista
a  regra  esculpida  no  art.  844,  II,  do  Código  de
Processo Civil:
Art.  844  -  Tem  lugar,  como  procedimento
preparatório, a exibição judicial:
I – omissis; 
II-  de documento próprio ou comum, em poder de
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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;   -
negritei.
Ademais,  devido  à  natureza  contenciosa  da  ação
cautelar  de  exibição  de  documentos,  há  de  se
condenar  a  parte  vencida  ao  pagamento  dos  ônus
sucumbenciais  na  hipótese  de  procedência  da
demanda, haja vista a aplicabilidade do princípio da
causalidade.
Nessa ordem de lições, tendo a parte ré sido revel, a
sua  omissão  consistente  na  não  apresentação  de
contestação,  tampouco  do  documento  descrito  na
inicial no prazo assinalado para defesa, configura a
pretensão  resistida,  sendo,  portanto,  perfeitamente
cabível  o  arbitramento  de  honorários  em favor  da
parte vencedora, no caso, a parte autora, haja vista a
procedência da ação.
Em outras palavras “a ação cautelar de exibição de
documentos  possui  natureza  contenciosa  e,  na
hipótese de sua procedência,  deve o vencido arcar
com o ônus sucumbencial, em razão do princípio da
causalidade.”  (STJ;  AgRg-AREsp  11.506;  Proc.
2011/0073052-3; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Marco
Buzzi; DJE 19/02/2014).
Sobre  a  possibilidade  da  condenação  da  parte
vencida  ao  pagamento  de  honorários  advocatícios
quando julgada procedente ação cautelar de exibição
de documentos, o seguinte aresto:  STJ; AgRg-EDcl-
REsp  1.301.372;  Proc.  2012/0009031-2;  RS;  Terceira
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Turma;  Rel.  Min.  João  Otávio  de  Noronha;  DJE
16/09/2013.
Em caso similar, julgado desta Corte de Justiça:
APELAÇÃO  CÍVEL.  CAUTELAR  DE  EXIBIÇÃO.
DOCUMENTO  COMUM  ÀS  PARTES.  NÃO
APRESENTAÇÃO.  PRETENSÃO  RESISTIDA.
VERIFICAÇÃO.  PROCEDÊNCIA  DA  AÇÃO.
SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
IMPOSIÇÃO.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
REDUÇÃO.  DESCABIMENTO.  MANUTENÇÃO
DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO.  Possuindo
natureza contenciosa a ação cautelar de exibição de
documentos,  julgada  ela  procedente  dá  ensejo  à
condenação  da  parte  vencida  na  verba  honorária
sucumbencial,  pela  aplicação  do  princípio  da
causalidade. Precedentes do STJ.  (TJPB; AC 0000302-
86.2013.815.0161;  Quarta  Câmara  Especializada
Cível;  Rel.  Des.  Miguel  de Britto  Lyra Filho;  DJPB
27/02/2014; Pág. 17).
Na  mesma  direção,  os  seguintes  arestos  deste
Sodalício: TJPB; AC 200.2011.035776-7/001; Segunda
Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Juiz  Convocado
Aluizio  Bezerra  Filho;  DJPB  08/08/2013;  Pág.  17;
TJPB; AC 0034341-83.2011.815.2003; Terceira Câmara
Especializada Cível; Relatora Desembargadora Maria
das Graças Morais Guedes; DJPB 16/07/2014; Pág. 14.
Pertinente ao valor devido a título de honorários, de
acordo com os ditames do art. 20, § 4º, do Código de
Processo  Civil,  nas  causas  de  pequeno  valor  e
naquelas  em  que  não  houver  condenação,  os
honorários  serão  fixados  consoante  apreciação
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equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a,
b e c, do parágrafo 3º do mesmo dispositivo legal. 
A doutrina, sobre o assunto, através de Yussef Said
Cahali, preceitua: 
...  o  arbitramento  dos  HONORÁRIOS  segundo  o
critério  da  eqüidade  não  se  desvincula  da
consideração  do  grau  de  zelo  do  profissional,  da
natureza  e  importância  da  causa,  do  trabalho
realizado pelo advogado e do tempo despendido na
sua prestação; assim o determina o parágrafo 4º do
art.  20,  na  expressa  remissão  que  faz  aos  fatores
informativos indicados no parágrafo 3º, letras a, b e
c. (In. Honorários  Advocatícios, p. 495).
Diante  desse  panorama,  com  observância  aos
ditames do art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil
e, ainda, atento ao princípio da razoabilidade, fixo os
honorários  advocatícios  em  R$  800,00  (oitocentos
reais),  valor  que considero  adequado,  suficiente  e
justo para remunerar condignamente o trabalho do
ilustre  causídico,  sobretudo  considerando  a  pouca
complexidade  da  causa,  o  trabalho  realizado  pelo
profissional e o tempo exigido para a prestação do
serviço. 

Percebe-se,  portanto,  que  a  agravante  não  trouxe
qualquer argumento capaz de ensejar a reforma decisão monocrática recorrida.

Sendo  assim,  tendo  a  decisão  monocrática  atacada
sido  proferida  em  conformidade  com  a  jurisprudência,  é  de  se  concluir  pela
manutenção do julgado em sua integralidade, não havendo outro caminho senão o
desprovimento do presente agravo.
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Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
AGRAVO INTERNO.

É como VOTO.

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho (Relator) e Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o
Desembargador João Alves da Silva).

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

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 16 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                Desembargador
                      Relator
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