
 

Poder Judiciário
Tribunal de Justiçado Estado da Paraíba

Gabinete da Desembargadora Maria das Graças Morais Guedes

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001136-98.2013.815.2001
Origem : 2ª Vara Cível da Comarca da Capital
Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Apelante      :         Maria Aparecida da Silva
Advogado : Rodrigo Otávio Nóbrega de Luna Freire
Apelado       :          Banco Panamericano S/A
Advogados  :          Maurício Coimbra Guilherme Ferreira

APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO  DE  EXIBIÇÃO 
DOCUMENTO.  CAUTELAR  PREPARATÓRIA. 
DOCUMENTOS  NÃO  APRESENTADOS  COM  A 
CONTESTAÇÃO.  PRETENSÃO  RESISTIDA. 
INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA QUE  DEU  CAUSA AO 
AJUIZAMENTO.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS. 
ÔNUS  DO  DEMANDADO.  PRINCÍPIO  DA 
CAUSALIDADE. PROVIMENTO. 

-   Nas  ações  de  exibição  de  documento,  a  instituição 
financeira  é  condenada  em  honorários  advocatícios 
quando  houver  pretensão  resistida  em  fornecer  os 
documentos  pleiteados,  aplicando-se  os  princípios  da 
sucumbência e da causalidade.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

ACORDA a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento ao recurso.
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R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por  Maria 
Aparecida da Silva contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da 
Comarca  da  Capital,  nos  autos  da  Ação  Cautelar  de  Exibição  de 
Documentos, ajuizada em face do Banco Panamericano S/A.

O  julgador  de  primeiro  grau  às  fls.48/51,  acolheu  “o 
pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, inc. II, do 
CPC, por ter a ré reconhecido a procedência do pedido exibindo o contrato 
sem  qualquer  resistência”,  eximindo  o  banco  do  pagamento  dos  ônus 
sucumbenciais, ante a inexistência de prova da recusa administrativa.

 
Nas razões recursais, encartadas às fls. 54/60, a apelante 

sustenta  que  a  fixação  dos  honorários  de  sucumbência  são  devidos  nas 
ações  de  exibição  de  documentos,  independentemente  da  existência  de 
resistência por parte do apelado, tendo em vista o princípio da causalidade.

Assevera, por outro lado, que  restou demonstrada nos 
autos  a  “resistência  administrativa  (protocolo  de  solicitação)  e  judicial  
(intempestividade da apresentação do documento – 5 dias) para a entrega o contrato  
objeto da lide”. (sic.)  

Por fim, pugna  pelo provimento do recurso apelatório 
para  reformar  parcialmente  a  sentença,  fixando  honorários  advocatícios 
sucumbenciais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença, fls. 62/66.

Cota  Ministerial  às  fls.  73/76,  sem  manifestação  de 
mérito.

É o relatório.
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V O T O

Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora

A matéria  objeto  da  devolução  recursal  diz  respeito, 
unicamente,  sobre  o  cabimento  de  honorários  advocatícios  em  cautelar 
preparatória  de  exibição  de  documentos,  em favor  do  patrono  da  parte 
autora, quando há a apresentação dos documentos pela parte ré.

Quanto ao sistema de apuração dos ônus sucumbenciais 
em sede de ações que versem sobre pedido de exibição de documento, a 
jurisprudência mais atual  do Superior Tribunal  de Justiça tem entendido 
que:

“A  jurisprudência  desta  Corte  é  firme  no  sentido  de  que, 
inexistindo  resistência da  instituição  financeira  a  fornecer  a 
documentação  pleiteada,  revela-se  ilegítimo  condená-la  ao 
pagamento  da  verba  honorária.”(AgRg  no  AREsp  431719/MG, 
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 
julgado em 18/02/2014, DJe 24/02/2014)

"Havendo  resistência em  fornecer  a  documentação  pleiteada, 
revela-se  legítima  a  condenação  em  honorários  advocatícios." 
(AgRg  no  AREsp  351.597/SC,  Rel.  Ministra  MARIA  ISABEL 
GALLOTTI,  QUARTA  TURMA,  julgado  em  17/10/2013,  DJe 
24/10/2013)

Para  a  Corte  Superior,  a  resistência  se  manifesta, 
notadamente, pela negativa da parte requerida em entregar ao postulante, 
extrajudicialmente, os documentos e papéis pretendidos:

"RECURSO  ESPECIAL.  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  DE 
EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS.  PROCEDÊNCIA.  NATUREZA 
DE AÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA 
CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...).
2.  Nas  palavras  do  Ministro  José  Delgado,  "o  princípio  da 
sucumbência, adotado pelo art. 20, do CPC, encontra-se contido no 
princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à 
instauração  do  processo  deve  arcar  com  as  despesas  dele 
decorrentes. Assim, se a medida cautelar foi proposta em razão da 
recusa  do  recorrente  em  fornecer  cópia  dos  documentos 
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requeridos  em  juízo,  a  ele  incumbem  os  ônus  sucumbenciais". 
Além  disso,  acrescenta  que  "é  cabível  a  fixação  de  honorários 
advocatícios na medida cautelar de exibição de documentos,  eis 
que se trata de ação e não de mero incidente" (REsp 316.388/MG, 1ª 
Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 10.9.2001).
3. (...).
4. Recurso especial desprovido" (REsp n° 889.422/RS, Relª.  Minª. 
DENISE ARRUDA, DJ 06/11/2008).

Portanto,  em  sede  de  ação  cautelar  de  exibição  de 
documento, a condenação em honorários sucumbenciais tem vez quando a 
demanda assume caráter contencioso, o que se verifica, essencialmente, pela 
existência de pretensão resistida. Em outras palavras, o reconhecimento da 
procedência  do  pedido  de  exibição  de  documentos  não  atrai, 
necessariamente, a imputação dos honorários advocatícios ao polo passivo 
da respectiva ação.

In  casu,  verifico  que  o  autor  alegou  na  inicial  que 
formulou requerimento administrativo para que fosse exibido o contrato. O 
banco promovido, por sua vez, não rebateu os argumentos do promovente 
em sua contestação, tornando-se incontroversa a alegação autoral.

Observo,  outrossim,  que  apesar  de  o  promovido  ter 
exibido o contrato, às fls. 36/37, este não foi apresentado juntamente com a 
contestação, primeira oportunidade do réu para se manifestar nos autos, o 
que caracteriza a resistência à pretensão da promovente. 

Assim, a instituição financeira deve ser condenada ao 
pagamento dos honorários advocatícios e das custas, haja vista a aplicação 
do princípio da causalidade, porque dera causa à propositura da ação de 
exibição de documentos. 

Nesse diapasão:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO 
ESPECIAL.  EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS.  AUSÊNCIA  DE 
PRETENSÃO  RESISTIDA.  IMPOSSIBILIDADE  DE 
CONDENAÇÃO  DA  INSTITUIÇÃO  EM  HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS.  PRINCÍPIO  DA  CAUSALIDADE.  DECISÃO 
MANTIDA.
1. Nas ações de exibição de documento, a instituição financeira é 
condenada em honorários advocatícios quando houver pretensão 
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resistida em fornecer os documentos pleiteados, aplicando-se os 
princípios da sucumbência e da causalidade.
2.  O  Tribunal  de  origem  consignou  que  não  houve  pretensão 
resistida,  diante  da  falta  de  pedido  administrativo  e  da 
apresentação dos documentos junto à contestação.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 431719/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 
FERREIRA,  QUARTA  TURMA,  julgado  em  18/02/2014,  DJe 
24/02/2014)

Portanto, fixo os honorários advocatícios em R$ 500,00 
(quinhentos reais), nos termos do art. 20 do CPC. 

Com  essas  considerações,  DOU  PROVIMENTO  AO 
APELO, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 500,00 
(quinhentos reais).

É como voto.

Presidi  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta 
Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 25 
de setembro de 2014, conforme certidão de julgamento de f. 86. Participaram do 
julgamento,  além  desta  relatora,  o  Exmo.  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida  (Juiz 
convocado para substituir os Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) e o 
Exmo. Des.  José Aurélio  da Cruz.  Presente à sessão,  o  Exmo. Sr.  Dr.  Francisco 
Paula Lavor, Promotor de Justiça convocado.

Gabinete no TJPB, João Pessoa, 26 de setembro de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes

Relatora
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