
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ACÓRDÃO
Apelação Cível nº 0000265-05.2013.815.0761
Origem : Comarca de Gurinhém
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Apelante : Banco do Brasil S/A
Advogados : Celso David Antunes e Luis Carlos Laurenço
Apelado : Luiz Carlos da Silva
Advogado : Marcel Vasconcelos Lima

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  EXIBIÇÃO  DE
DOCUMENTOS.  PEDIDO  REFERENTE  AO
RECEBIMENTO  DE  VIA  CONTRATUAL.
DOCUMENTO  COMUM.  IMPOSSIBILIDADE  DE
RECUSA.  DEVER DE  EXIBIÇÃO.  INTELIGÊNCIA
DO  ART.  844,  II,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO
CIVIL.  ADMISSÃO DA VERACIDADE DOS FATOS
ALEGADOS. PREVISÃO DO ART. 359, DO CÓDIGO
DE  PROCESSO  CIVIL.  IMPOSSIBILIDADE  DE
APLICAÇÃO  DESSA  NORMA  À  HIPÓTESE.
REFORMA DO  DECISUM NESTE PONTO. PARTE
MÍNIMA.  MANUTENÇÃO  DA  CONDENAÇÃO
DO RECORRENTE AO SUPORTE DAS DESPESAS
PROCESSUAIS.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
INTENTO  DE  INVERSÃO  SUCUMBENCIAL.
DESCABIMENTO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO
JUIZ. OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DO ART. 20, §
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4º,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

- O art. 844, II, do Código de Processo Civil reverbera
a possibilidade de exibição de documento que seja
comum, mas se encontre em poder de co-interessado,
sócio, condômino, credor ou devedor.

-  Em  sede  de  ação  cautelar  de  exibição  de
documento,  não  se  admite  a  presunção  de
veracidade dos fatos alegados, prevista no art.  359,
do  Código  de  Processo  Civil,  na  hipótese  de
resistência do réu à apresentação dos documentos.

- Tendo em vista que a parte requerente sucumbiu de
parte mínima de seu pedido e,  ainda,  que a verba
honorária arbitrada,  obedeceu aos ditames do § 4º,
do  art.  20,  do  Código  de  Processo  Civil,  é  de  se
manter  a  decisão  hostilizada  quanto  às
determinações  atinentes  ao  suporte  das  despesas
processuais.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, dar provimento parcial ao recurso.

Luiz Carlos da Silva  ingressou com Ação de Exibi-
ção de Documentos, objetivando ter acesso à integralidade de pacto firmado, em
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março de 2009, com o Banco do Brasil S/A, referente a empréstimo de consignação,
buscando a verificação de taxas e juros cobrados.

Devidamente  citada,  a  instituição  financeira,  fls.
26/37, contestou a demanda, arguindo,  prefacialmente, a  ausência de resistência à
exibição do documento, pelo que requereu dilação do prazo para juntá-lo. Quanto ao
mérito, disse reservar-se à discussão quando do ajuizamento da ação principal. Para
tanto, sustentou a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios e pe-
diu a improcedência do pedido. 

Impugnação à  contestação,  fls.  45/48,  rebatendo os
argumentos ventilados pelo Banco do Brasil S/A.

A Juíza de Direito a quo julgou procedente o pedido
inserto na exordial, consignando os seguintes termos, fls. 49/53:

Com tais  considerações,  afastando  a  preliminar  de
carência de ação e, com fundamento no parágrafo 3o

do artigo 515 do Código de Processo Civil,  JULGO
PROCEDENTE o pedido, para determinar que o ban-
co proceda a exibição dos documentos requeridos n a
peça de ingresso, no prazo de 30 (trinta) dias, a con-
tar da data da publicação desta decisão, sob pena de
busca e apreensão, em caso de descumprimento.
Condeno, ainda,  o  banco  promovido  ao pagamento
das  custas e honorários  advocatícios que, na forma
do disposto no artigo 20, § 4º do Código de Processo
Civil, fixo em R$200,00 (duzentos reais) que serão de-
vidamente corrigidos na época do pagamento.

Irresignado, o promovido manejou  recurso de APE-
LAÇÃO, fls. 60/63, sustentando, em suas razões, que agiu de boa-fé ao pactuar com o
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autor, inexistindo qualquer culpabilidade de sua parte. Por outro lado, aduziu ser a
exibição do documento obrigação da parte promovente, porquanto sobre esta recai o
ônus da prova. Discorreu sobre a impossibilidade de aplicação de multa na hipótese,
nos termos da Súmula no 372, do Superior Tribunal de Justiça e pediu a reforma da
decisão singular, julgando-se improcedente o pedido inicial e invertendo-se a conde-
nação sucumbencial.

Embora intimado, fl.  93,  o apelado não apresentou
contrarrazões.  

A  Procuradoria de Justiça,  em parecer da lavra da
Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, fls. 106/108, opinou pelo não conhecimento
do recurso.

É o RELATÓRIO.

VOTO

A toda evidência, o pedido de exibição formulado na
inicial funda-se na necessidade de se apurar possíveis irregularidades nas cobranças
referentes a um contrato firmado entre os litigantes.

Inconteste,  pois,  que o documento cuja  exibição se
requer,  refere-se  à  relação  negocial  envolvendo  ambas  as  partes,  denominado,
portanto, de comum, conforme se extrai da doutrina de Humberto Theodoro Júnior:
 

...documento  comum  não  é,  assim,  apenas  o  que
pertence  indistintamente  a  ambas  as  partes,  mas
também o que se refere a uma situação jurídica que
envolva  ambas  as  partes,  ou  uma  das  partes  e
terceiro. É o caso, por exemplo, do recibo em poder
do  que  pagou,  mas  que  interessa  também  ao  que
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recebeu;  o  da  via  do  contrato  em  poder  de  um
contraente  quando  o  outro  perdeu  a  sua;  ou  das
correspondências  em  poder  do  destinatário  nos
contratos  ajustados por  via  epistolar  (In.  Curso de
Direito Processual Civil, Forense, 14ª Ed. Ano 1995,
vol II, pág. 475).

Tratando-se  de  instrumento  dessa  natureza,  tenho
que, de fato, como bem consignou a Magistrada a quo, não poderia haver recusa em
sua exibição.  Tanto é assim, que  o art. 844, II,  do Código de Processo Civil,  nesse
sentido dispõe:

Art.  844.  Tem  lugar,  como  procedimento
preparatório, a exibição judicial:
I – Omissis;
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; (…) -
negritei.

Nesse  palmilhar  de  ideias,  orienta-se  a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO  -  MEDIDA  CAUTELAR  DE
EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS  -
PREQUESTIONAMENTO  -  AUSÊNCIA  -  DEVER
DE  EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS
CONFIGURADO  -  DECISÃO  AGRAVADA
MANTIDA - IMPROVIMENTO.
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I - (...).
II  -  Conforme assente  jurisprudência  desta  Corte,
tratando-se de documento comum às partes, não se
admite a recusa de exibi-lo,  notadamente quando a
instituição  recorrente  tem a  obrigação  de  mantê-lo
enquanto não prescrita eventual ação sobre ele.
III - (...).
IV - (...).
V  -  Agravo  Regimental  improvido  (AgRg  no  Ag
1325670/SP,  Rel.  Ministro  Sidnei  Beneti,  terceira
turma,  julgado  em  28/09/2010,  DJe  13/10/2010)  -
destaquei.

Some-se a isso o fato de o vínculo jurídico existente
entre  as  partes,  comprovado  pelo recorrido,  através  do  extrato  de  operação,  fls.
11/11V,  revestir-se  de  nítida  índole  consumerista,  consoante  entendimento
consolidado, inclusive, em Súmula do Superior Tribunal de Justiça, senão veja-se:

Súmula nº 297 - O Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras.

Com efeito, tal orientação torna despicienda maiores
discussões  acerca  da  comprovação  da  hipossuficiência  do  apelado,  restando  essa
presumida pela aplicação ao caso, em desate,  das normas previstas no Código de
Defesa do Consumidor.

 Anote-se,  por  oportuno,  que,  de  acordo  com
menciona diploma legal, o acesso à informação é um direito básico garantido aos
consumidores,  por  força  do  disposto  no  art.  6º,  III,  do  Código  de  Defesa  do
Consumidor, cuja transcrição não se dispensa:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
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(...)
III  -  a  informação  adequada  e  clara  sobre  os
diferentes  produtos  e  serviços,  com  especificação
correta  de  quantidade,  características,  composição,
qualidade  e  preço,  bem como  sobre  os  riscos  que
apresentem.

Nessa  direção,  destacam-se  os  precedentes  do
Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.
RELAÇÃO  DE  CONSUMO.  DOCUMENTO
COMUM  ÀS  PARTES.  EXIBIÇÃO.
DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO. 1.  Nas relações de consumo, a
obrigação  de  exibir  a  documentação  comum  às
partes decorre de imposição do Código de Defesa
do Consumidor, não se submetendo a exigência de
prévio  requerimento  administrativo,  sob  pena  de
desrespeito ao princípio da boa-fé objetiva. 2.Decisão
agravada mantida por seus próprios fundamentos. 3.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.(STJ - AgRg
no  REsp  1280173  /  MG,  Agravo  Regimental  no
Recurso Especial 2011/0173235-9 , Rel. Min. Paulo de
Tarso  Sanseverino,  terceira  turma,  Data  do
Julgamento 02/10/2012, Dje 05/10/2012 ) - negritei.

E,

CAUTELAR.  EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS.
DOCUMENTOS DO CORRENTISTA E EXTRATOS
BANCÁRIOS.  COBRANÇA  DE  TARIFA.
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DESCABIMENTO.  RELAÇÃO  DE  CONSUMO.
DIREITO À INFORMAÇÃO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
1.  A  exibição  judicial  de  documentos,  em  ação
cautelar,  não  se  confunde  com  a  expedição  de
extratos bancários pela instituição financeira,  sendo
descabida a cobrança de qualquer tarifa.
2.  O acesso do consumidor às informações relativas
aos negócios jurídicos entabulados com o fornecedor
encontra  respaldo  no  Código  Consumerista,
conforme inteligência dos artigos 6º, inciso III, 20, 31,
35 e 54, §5º.
−Recurso especial  provido.  (REsp 356.198/MG,  Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
em 10/02/2009, DJe 26/02/2009) - grifei.

Muito embora inequívoca a obrigação  da instituição
bancária  de  apresentar  o  documento  indicado  na  inicial,  é  de  se  destacar  que  o
Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp nº 1.094.846-MS, sob o regime dos
recursos  repetitivos,  estabeleceu a  impossibilidade  de  aplicação  da  presunção  de
veracidade contida no art. 359, do Código de Processo Civil, às ações cautelares de
exibição de documentos, sob a tese de que, em ainda não havendo ação principal em
curso,  não  se  revelaria  admissível,  nesta  hipótese,  vincular  o  respectivo  órgão
judiciário, a quem compete a avaliação da prova, ao presumido teor do documento
não  apresentado;  configurado  neste  caso,  na  busca  e  apreensão  do  mesmo,
merecendo, pois, reforma a sentença de primeiro grau nesse específico ponto.

Por outro lado, em que pese ter o apelante falado em
multa  cominatória,  a  aplicação  desta  não  foi  sequer  mencionada  quando  da
prolatação da sentença, razão pela qual deixo de avaliá-la.

Nesse norte, mantendo-se mínima a sucumbência do
apelado, não há como se afastar da parte apelante o ônus de arcar com as despesas
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processuais,  em vista de, ainda assim, pairar sobre essa a figura de causadora da
demanda processual.

Por fim, igualmente, em relação ao patamar da verba
honorária,  não  vejo  necessidade de  reparos  no  senso  exarado  em primeiro  grau,
posto que o montante de R$  200,00 (duzentos reais)  não se mostra  excessivo,  de
acordo com os ditames do art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO
RECURSO, apenas para afastar a aplicação do art. 359, do Código de Processo Civil,
na hipótese de resistência do apelante à exibição ordenada na sentença a quo.

É como VOTO.     

Presidiu o julgamento,  o  Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, Miguel de Britto Lyra
Filho  (Juiz  convocado  para  substituir  o  Desembargador  João  Alves  da  Silva)  e
Alexandre Targino Gomes Falcão (Juiz convocado para substituir o Desembargador
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira).

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 23 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
               Desembargador

                               Relator           
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