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DECISÃO MONOCRÁTICA

CONSUMIDOR. AÇÃO CAUTELAR -  EMPRÉSTIMO 
BANCÁRIO  -  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DOS 
PEDIDOS  –  DEFERIMENTO  DO  PLEITO 
EXIBITÓRIO  -  APELAÇÃO  CÍVEL –  PRETENSÃO 
RESISTIDA  CONFIGURADA  NO  CADERNO 
PROCESSUAL, NOTADAMENTE NA SENTENÇA E 
EM  AUDIÊNCIA  DE  CONCILIAÇÃO  – 
CONFIGURAÇÃO  DOS  REQUISITOS 
AUTORIZADORES  DA  EXIBIÇÃO  DE 
DOCUMENTOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 
PEDIDO  DE  REDUÇÃO  –  VERBA  FIXADA  EM 
VALOR  IRRISÓRIO  –  IMPOSSIBILIDADE  – 
PRECEDENTES  DESTE  TRIBUNAL  E  DO  STJ  – 
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA  –  APLICAÇÃO DO 
ART.  557,  CAPUT,  DO  CPC  –  SEGUIMENTO 
NEGADO. 

-  Em sede de cautelar exibitória, resta patenteada a 
resistência  do  banco  quando  o  mesmo  requer  a 
improcedência do pedido em contestação e nega a 
possibilidade de acordo em audiência de conciliação, 
somente  trazendo  a  documentação  perseguida  em 
momento  posterior,  atendendo  a  determinação 
judicial firmada por decisão liminar.

-  Devidamente  demonstrados  os  requisitos  para  o 
deferimento da cautelar exibitória (fumus boni iuris  e 
periculum in mora), há de ser mantida a sentença de 
primeiro grau que julgou procedente o pleito.
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-  Não  se  afigura  possível  reduzir  honorários 
advocatícios fixados em quantia já se mostra irrisória.

VISTOS, etc.

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  pelo  Banco Santander 
S/A contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara da Comarca de Patos 
que julgou procedente,  em parte,  os  pedidos  constantes  da ação cautelar 
ajuizada pela Cruz da Menina Locadora de Automóveis Ltda., confirmando a 
liminar outrora deferida para determinar a exibição dos contratos celebrados 
entre as partes.

Alega  o  recorrente  que  não  restou  demonstrada  a  recusa 
administrativa  da  exibição  da  documentação  e  que  os  negócios  jurídicos 
ensejadores da demanda foram encaminhados ao endereço da apelada.

Assevera que não estão presentes os requisitos autorizadores 
para a concessão da cautelar e que os honorários, arbitrados em 15% (quinze 
por cento) sobre o valor da causa, devem ser reduzidos. Por fim, requer o 
provimento do apelo.

Embora intimada, a recorrida não apresentou as contrarrazões.

O Parquet Estadual, nesta instância, não opinou sobre o mérito 
recursal.

É o relatório. 

DECIDO.

O primeiro ponto questionado na presente insurreição refere-se 
à ausência de recusa administrativa por parte do apelante, razão pela qual 
inexistiria a pretensão resistida de exibir a documentação pleiteada.

A  meu  ver,  tal  argumento  não  rende  acolhida,  vez  que  a 
resistência ao cumprimento da medida cautelar resta caracterizada no próprio 
caderno processual.

Com  efeito,  observa-se  que  o  recorrente,  após  ser  citado, 
apresentou contestação genérica (se limitou a alegar a ausência de vícios no 
contrato  e  o  princípio  do  pacta  sunt  servanda),  pleiteando,  ao  final,  a 
improcedência dos pedidos (fl. 43).

Posteriormente,  o  Juízo  de  primeiro  grau  determinou  a 
realização de audiência de conciliação, onde restou consignado que as partes 
não pretendiam firmar acordo (fl. 66).

Mais adiante,  a apelada apresentou petição informando que, 
até o momento, o insurgente não havia cumprido a liminar exibitória deferida 
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às fls. 33/34, tendo o Juiz determinado a intimação daquela para informar o 
adimplemento do comando judicial (fl. 89-v).

Somente após a intimação para cumprir o que foi disposto na 
medida liminar foi  que a instituição financeira acostou as avenças firmadas 
com a apelada às fls. 91/105.

A  par  dessas  informações,  creio  que  resta  devidamente 
patenteada a resistência  em exibir  o contrato perseguido,  que somente foi 
apresentado em atendimento à determinação judicial, devendo ser novamente 
mencionado  que,  tanto  em  sede  de  contestação  como  em  audiência  de 
conciliação, e até mesmo neste recurso apelatório, o recorrente demonstra a 
recusa, principalmente ao alegar que não estão presentes os requisitos para a 
concessão da cautelar. Nesse sentido, destaco:

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - Agravo interno - 
Insurgência  contra  decisão  que  deu  parcial  provimento 
monocrático à apelação cível tão somente para reduzir os 
honorários  advocatícios  -  Ação  cautelar  -  Exibição  de 
documentos  -  Alegação  de  ausência  de  resistência  à 
pretensão  e  descabimento  da  condenação  na  verba 
honorária  do  advogado  da  parte  contrária  e  custas 
processuais - Hipótese não verificada nos autos- Objeção 
do réu - Configuração de resistência à pretensão do autor- 
Princípio da causalidade - Entendimento pacífico do STJ - 
Manutenção da decisão - Desprovimento - Pelos princípios 
da sucumbência e da causalidade, uma vez caracterizada 
nos autos a resistência à pretensão do autor de exibição 
dos documentos pleiteados, eis que o réu alegou ausência 
de interesse de agir, é devida a condenação a honorários 
advocatícios  e  custas processuais  pela  sucumbência  no 
feito.”  (TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº 
01024762220128152001 -  Órgão (2ª Câmara cível)  -  Relator 
Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos - j. em 08-04-2014) 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CAUTELAR  DE  EXIBIÇÃO  DE 
DOCUMENTOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO 
POR  FALTA  DE  INTERESSE  DE  AGIR.  IRRESIGNAÇÃO. 
CONTRATO  APRESENTADO  PELA  INSTITUIÇÃO 
BANCÁRIA.  PLEITO EXORDIAL ATENDIDO. NECESSÁRIA 
OBSERVÂNCIA AO ART.  26 DO CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS A CARGO DO PROMOVIDO. 
JURISPRUDÊNCIA  DOMINANTE.  PRECEDENTES  DO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVIMENTO DO - a 
lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito; ... Art. 50, XXXV, da CF/88 - 0 Brasil não 
adotou, via de regra, o contencioso administrativo,  razão 
pela  qual  não  se  faz  necessário  o  esgotamento  da  via 
extrajudicial  para  que  a  parte  prejudicada  possa  utilizar 
dos  meios  processuais.  -  CAUTELAR  DE  EXIBIÇÃO  DE 
DOCUMENTOS.  Extratos  bancários.  Sentença  de 
procedência,  com  condenação  da  autora  ao  pagamento 
das verbas da sucumbência. Apelação do banco. Carência 
da  ação  por  ausência  de  pedido  administrativo. 
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Afastamento da preliminar. Não conhecimento do recurso, 
na  parte  em  que  pede  a  inversão  dos  ônus  da 
sucumbência, por ausência de interesse recursal. Recurso 
conhecido  em  parte  e  desprovido.  Recurso  da  autora. 
Pretensão de inversão do ônus da sucumbência. Princípio 
da causalidade. Resistência do banco, caracterizada pela 
contestação,  ainda  que,  depois,  tenha  espontaneamente 
trazido os documentos aos autos.  2 responsabilidade do 
réu  pelos  ônus  da  sucumbência. Não  conhecimento  do 
apelo, porém, quanto ao pedido de assistência judiciária, 
porque  já  deferido  em  primeiro  grau  e  não  revogado. 
Recurso  parcialmente  conhecido  e,  na  parte  conhecida, 
provido.  Recurso  adesivo  interposto  pela  parte  autora. 
Preclusão consumativa, em razão da anterior interposição 
de  apelação.  Principio  da  unirrecorribilidade.  Não 
conhecimento.  Recurso  adesivo  não  conhecido.  (TJPR; 
ApCiv 0902954-9; Londrina; Décima Terceira Câmara Cível; 
Rel.  Juiz  Conv.  Everton  Luiz  Penter  Correa;  DJPR 
22/11/2012;  Pág.  166)  (TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº 
07520120018413001  -  Órgão  (TRIBUNAL  PLENO)  -  Relator 
José Ricardo Porto - j. em 05-03-2013) 

Quanto  aos  pressupostos  da  cautelar,  verifico,  em  primeiro 
lugar, que o fumus boni iuris resta patenteado, pois o apelado comprovou no 
caderno processual a aquisição de empréstimos junto a instituição financeira 
apelante. Tratam-se de documentos comuns, que não admitem recusa, assim 
como destacam os precedentes do STJ, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 
EM  RECURSO  ESPECIAL.  EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS. 
INTERESSE  DE  AGIR.  PRÉVIO  REQUERIMENTO 
ADMINISTRATIVO.  DESNECESSIDADE.  DECISÃO 
MANTIDA.  1.  É  firme  o  entendimento  desta  Corte  que, 
tratando-se de documentos comuns às partes, a instituição 
financeira tem o dever de exibir aqueles solicitados pelo 
consumidor,  independentemente  do pagamento  de  taxas 
ou requerimento prévio. Precedentes. […]. (AgRg no AREsp 
449222  /  SP  –  Relator(a)  Ministro  ANTONIO  CARLOS 
FERREIRA - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do 
Julgamento  15/05/2014  -  Data  da  Publicação/Fonte  DJe 
02/06/2014)

AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  EM  RECURSO 
ESPECIAL.  AÇÃO  CAUTELAR  DE  EXIBIÇÃO  DE 
DOCUMENTOS.  INTERESSE  DE  AGIR.  DEVER  DE 
EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS  CONFIGURADO.  DECISÃO 
AGRAVADA  MANTIDA.  1.-  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. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento 
capaz  de  modificar  a  conclusão  do  julgado,  a  qual  se 
mantém  por  seus  próprios  fundamentos.  3.-  Agravo 
Regimental  improvido.  (AgRg  no  AREsp  427834  /  SP  – 
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Relator(a)  Ministro  SIDNEI  BENETI  -  Órgão  Julgador  T3  - 
TERCEIRA TURMA - Data do Julgamento 24/04/2014 - Data 
da Publicação/Fonte DJe 16/05/2014)

Com relação ao  periculum in mora, valho-me da premissa de 
que  a  falta  de  conhecimento  das  cláusulas  contratuais  pode  acarretar  o 
cerceamento  do  exercício  de  algum direito  do  qual  o  recorrido  possa  ser 
detentor, sem contar no suposto prejuízo patrimonial decorrente da cobrança 
abusiva de alguma quantia pelo insurgente.

Em razão  disso,  não  falta  nenhum requisito  para  que  fosse 
concedida a tutela cautelar exibitória perseguida.

No tocante ao pedido de redução dos honorários advocatícios, 
penso que o mesmo é manifestamente improcedente, vez que o Magistrado 
os fixou em valor ínfimo (15% sobre o valor da causa), equivalente a R$ 81,00 
(oitenta e um reais), sendo totalmente desnecessária a sua minoração.

Por fim,  ressalto que também não prospera o argumento de 
que os contratos foram encaminhados ao endereço da apelada, pois inexiste 
qualquer prova nesse sentido.

Com  essas  considerações,  com  lastro  na  jurisprudência 
dominante  deste  Tribunal  e  do  STJ,  bem  como  na  manifesta 
improcedência  do  apelo,  nos  termos  do  art.  557,  do  CPC,  nego-lhe 
seguimento, mantendo integralmente a sentença guerreada.

P.I.

João Pessoa, 19 de setembro de 2014.

Des. José Aurélio da Cruz
                 Relator
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