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DECISÃO MONOCRÁTICA
EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTO  –  PROCEDÊNCIA, 
SEM  CONDENAÇÃO  EM  HONORÁRIOS 
SUCUMBENCIAIS.  RECURSOS  DE  AMBAS  AS 
PARTES.  PROVIMENTO  MONOCRÁTICO  DA 
APELAÇÃO DA AUTORA. APLICAÇÃO DO ART. 20, 
DO CPC. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. NEGATIVA 
DE  SEGUIMENTO  DO  RECURSO  DO  BANCO. 
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO 
ART. 557, §1º-A, DO CPC.
– Segundo o art. 20, do CPC, a sentença condenará 
o  vencido  a  pagar  ao  vencedor  a  despesas  que 
antecipou e os honorários advocatícios. Lado outro, 
nas  causas  de  pequeno  valor,  nas  de  valor 
inestimável,  naquelas  em  que  não  houver 
condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas 
execuções embargadas ou não, os honorários serão 
fixados  consoante  apreciação  equitativa  do  Juiz, 
atendidas as normas a, b e c do parágrafo anterior.

Trata-se de apelação cível interposta por ambas as partes em 
face da sentença, de fls. 38-39, que julgou procedente o pedido de exibição 
de  documento,  condenando  a  instituição  financeira  promovida  a  exibir 
contrato de financiamento, sem condenação em honorários sucumbenciais. 

No  recurso  de  fls.  43-51,  alega  a  autora/apelante  que  a 
sentença deve ser reformada no que tange a sua parte final, que deixou de 
fixar os honorários advocatícios sucumbenciais sob o falho argumento jurídico 
de não ser possível pelo fato de não ter havido condenação, mesmo a ação 
tendo sido julgada totalmente procedente, e por ser a apelante beneficiária da 
justiça gratuita.



No  recurso  de  fls.  57-67,  alega  o  banco  promovido, 
preliminarmente, a inépcia da inicial, porque assevera que a autora não disse 
quais  os  contratos  que  pretendia  ver  exibidos.  Que  sequer  mencionou  a 
indicação do valor que entende controvertido, sem a data em que o débito do 
valor  ocorreu,  sem o período correspondente,  e  sem especificar  de forma 
clara e precisa quais documentos pretende ver exibidos.

Advoga  o  banco  recorrente  a  desnecessidade  da  presente 
ação, já que o fomentado contrato poderia ter sido obtido administrativamente, 
mediante a devida solicitação administrativa subscrita pela própria autora, não 
havendo  necessidade  da  prestação  jurisdicional,  até  porque  jamais  se 
recusou a fornecer extratos bancários.

Inexistiram contrarrazões nos autos.
Parecer do Ministério Público,  às fls.  76-77, entendendo que 

deve restar desprovido o recurso do banco e provido o da autora, a fim de 
serem fixados honorários sucumbenciais. 

Eis o relatório. Passo a decidir.
A sentença de fls.  38-39 não merece reforma,  a não ser na 

parte que deixou de fixar os honorários sucumbenciais.
Pelo  presente  processo,  denota-se  que  a  autora  promoveu 

ação de  exibição,  em vista  de  o  banco promovido  juntar  aos  autos  a  via 
original do contrato de financiamento com ele celebrado.

Regularmente  citado,  o  banco  não  se  opôs  ao  que  foi 
requerido, contudo não juntou aos autos tal documento.

E o Juiz sentenciou. Às fls. 38-39, julgou procedente o pedido 
inicial de exibição, a fim de o requerido promover a exibição na forma e nos 
termos  requeridos  na  inicial.  Deixou o  Magistrado  de  piso  de  condenar  o 
banco ao pagamento em honorários advocatícios.

Pois bem, passando ao Direito temos o seguinte.
O art. 20, do CPC, nos diz que a sentença condenará o vencido 

a  pagar  ao  vencedor  as  despesas  que  antecipou  e  os  honorários 
advocatícios.

Demais  disso,  a  Súmula  nº  450,  do  STF,  pontifica  serem 
devidos os honorários de Advogado sempre que o vencedor for beneficiário 
da justiça gratuita.

Outrossim, estabelece o §3º, do art. 20, do mesmo CPC, que: 

“Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas  
em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e  
nas execuções,  embargadas ou não,  os  honorários  serão fixados  
consoante apreciação equitativa do juiz,  atendidas as normas das  
alíneas a, b e c, do parágrafo anterior”.



In casu, o Juiz julgou procedente o pedido de exibição, porém 
não fixou os honorários sucumbenciais.

De modo que, a sentença merece retoque nessa parte, a fim de 
serem  fixados  os  honorários  sucumbenciais  em  favor  do  pólo  ativo  da 
presente demanda, já que a sentença, nesse ponto, encontra-se contrária à 
legislação, inclusive, à jurisprudência pátria.

Atente-se,  inclusive,  ao  fato  das  ações  de  exibição  de 
documento  possuem  natureza  de  ação,  o  que  levam,  em  caso  de 
procedência, à condenação da parte vencida aos encargos sucumbenciais.

Veja-se:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE 
EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS. 
ARTIGOS ANALISADOS: ART. 20, §§ 3º e 4 º, DO CPC. 
1.  Ação  cautelar  de  exibição  de  documentos  ajuizada  em 
09.02.2012. Recurso especial concluso ao Gabinete em 07.11.2013. 
2. Discussão relativa ao cabimento e à possibilidade de majoração 
dos honorários advocatícios fixados pelas instâncias ordinárias em 
virtude  da  sua  irrisão.  3.  As  ações  cautelares  de  exibição  de 
documento,  por possuírem natureza de ação,  e  não de mero 
incidente processual, nos termos do art. 844 do CPC, ensejam, 
na hipótese de sua procedência, a condenação da parte vencida 
ao  pagamento  dos  ônus  sucumbenciais,  tendo  em  vista  a 
aplicação do princípio da causalidade. 4. Embora o exaurimento 
da via administrativa não seja condição para a propositura da 
ação,  só  haverá  condenação  ao  pagamento  de  honorários 
advocatícios  ante  a  caracterização  da  pretensão  resistida. 5. 
Não tendo sido apresentado recurso contra a sentença que fixou os 
honorários  advocatícios,  pelo  vencido,  incabível  a sua supressão, 
sob pena de reformatio in pejus. 7. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1428593 RS 2013/0367996-4, Relator: Ministra NANCY 
ANDRIGHI,  Data  de  Julgamento:  25/02/2014,  T3  -  TERCEIRA 
TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2014)

(GRIFOS NOSSOS)

Quanto  à  apelação  cível  do  banco,  tal  recurso  não  merece 
provimento,  a  uma porque a petição  inicial  não é  inepta;  a  duas,  dado o 
princípio  da  inafastabilidade  da  jurisdição,  que  ampara  todos  aqueles  que 
necessitam da prestação jurisdicional  do  Estado,  princípio  de  envergadura 
constitucional, insculpido no art. 5º, XXXV, de nossa Lex Mater.

Lado outro, conforme inclusive vimos através do julgado acima, 
o exaurimento da via administrativa não é condição para a propositura da 
ação de exibição de documentos.

Além do mais, em sua petição inicial, a autora bem especificou 
o contrato de financiamento que celebrou com o banco promovido, sendo o 
concernente à aquisição do veículo Gol 2001/2001, financiado em quarenta e 



oito parcelas de R$313,71 (trezentos e treze reais e setenta e um centavos). 
Juntou  documento  do  automóvel,  com  restrição  ao  banco,  bem  como 
colacionou umas das parcelas do contrato, tudo conforme documentos de fls. 
09-10 dos autos.  Só não juntou o contrato,  posto ser  esse,  justamente,  o 
objeto da presente lide.

E  o  banco  teve  a  oportunidade  de  colacionar  aos  autos  o 
contrato perseguido pela autora, porém, quedou-se inerte em fazê-lo, sabe-se 
lá qual o motivo, resistindo veementemente a pretensão inaugural. E vem a 
instituição bancária insistir em sua tese que versa acerca da desnecessidade 
da presente prestação jurisdicional.

Ora,  mesmo  citado,  o  banco  não  laborou  em  atender  a 
pretensão da  autora,  de  querer  ver  a  via  original  de  seu contrato.  Como, 
agora, querer advogar o fato de ser desnecessária a presente ação? 

Assim,  pelo  exposto  e  sem  maiores  delongas,  quanto  ao 
recurso do banco,  nego seguimento,  ante a  sua manifesta  improcedência, 
senão por encontrar-se contrário à jurisprudência pátria. Quanto ao recurso da 
autora,  valendo-me  do  art.  557,  §1º-A,  do  CPC,  DOU  PROVIMENTO 
MONOCRÁTICO,  condenando  o  polo  passivo  da  presente  demanda  nos 
honorários sucumbenciais no valor de R$500,00 (quinhentos reais), assim, o 
fazendo  nos  termos  do  art.  20,  §4º,  do  CPC,  ante  o  zelo  profissional  do 
causídico inaugural, que veio até essa instância recursal a fim de fazer valer 
seu direito pelo trabalho realizado na causa, mantendo, quanto ao resto, a 
sentença hostilizada.

Transitada sem recurso a presente decisão, retornem os autos 
ao seu Juízo de origem, com as cautelas de praxe e diligências de estilo.

P.I.
João Pessoa/PB, 19 de setembro de 2014.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz
                        RELATOR


