
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO Nº 0030230-91.2013.815.2001.
Origem : 3ª Vara Cível da Comarca da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Agravante : Banco J. Safra S/A.
Advogado : Celson Marcon e outros.
Agravado : Maurício Augusto Vivian Hernandes.
Advogado : Rafael de Andrade Thiamer e outro.

AGRAVO  INTERNO.  AÇÃO  CAUTELAR  DE
EXIBIÇÃO.   NATUREZA  CONTENCIOSA.
INTERESSE  DE  AGIR  PRESENTE.
APLICAÇÃO  DA  TEORIA  DA  ASSERÇÃO.
AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  PELA
INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA  DA  ENTREGA
DO  CONTRATO  NA VIA ADMINISTRATIVA.
PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO EM
VERBA  HONORÁRIA.  CABIMENTO.
PRINCÍPIO  DA  CAUSALIDADE.
PRECEDENTES DO STJ.  MANUTENÇÃO DO
DECISUM  MONOCRÁTICO.  RECURSO
DESPROVIDO.

- A cautelar  de  exibição  de  documentos  é  ação de
natureza contenciosa e, por isso, deve a parte autora
demonstrar  seu  interesse  de  agir  decorrente  de
pretensão resistida, nos termos do art. 3º do Código
de Processo Civil: “Para propor ou contestar a ação
é necessário ter interesse e legitimidade”.

-  Quanto às condições da ação, filio-me à teoria da
asserção,  segundo  a  qual  deve  o  magistrado,  ao
examiná-las, levar em consideração apenas aquilo que
foi exposto inicialmente pelo demandante, admitindo
provisoriamente a veracidade da narrativa do autor na
inicial,  deixando  para  o  exame  de  mérito,  a
constatação  daquilo  que  se  afirmou  na  peça
vestibular.

− In  casu,  a  instituição  financeira  deixou  de
fornecer  o  contrato  de  financiamento  requerido  na
inicial,  não  apresentando  qualquer  comprovação  da
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entrega na via administrativa, ônus que lhe cabia, nos
termos do art. 333, II, do CPC.

− Ademais, estar-se claramente diante de situação
de  hipossuficiência  do  consumidor,  já  que  o  banco
facilmente poderia esclarecer, através de comprovante
de entrega do contrato ou de  números de possíveis
protocolos, se houve o requerimento. 

− Entendo que dúvidas não há quanto a pretensão
resistida alegada pelo autor, sendo assim justo que a
parte  ré  seja  condenada  também  no  ônus  da
sucumbência, máxime em decorrência do princípio da
causalidade,  que  atribui  a  quem  deu  causa  à
propositura  da  ação,  a  responsabilidade  pelas
respectivas  despesas,  incluídas  custas  processuais  e
honorários advocatícios.

− Sendo  as  razões  da  apelação  manifestamente
procedentes,  e ainda por estar em consonância com
jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal e de
Cortes  Superiores,  revela-se  correto  o  provimento
fundamentado  na  norma  do  art.  557,  §1º-A,  do
Código de Processo Civil.

Vistos,  relatados e discutidos os presentes autos,  ACORDA a
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em sessão ordinária,
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

O Banco J. Safra S/A, inconformado com a decisão (fls. 77/82),
que deu provimento ao recurso apelatório interposto por Maurício Augusto
Vivian Hernandes – contrapondo à sentença que julgou procedente o pedido
nos autos da Ação Cautelar de Exibição –, interpôs o presente Agravo Interno,
objetivando a reforma do julgamento realizado de forma monocrática.

Em  suas  razões  (fls.  84/99),  alega  que  a  parte  agravada
“recebeu em mãos cópia da proposta, bem como cópia simples do contrato e
optou  por  receber  sua  via  original  pelos  Correios,  oportunidade  em que
informou seu endereço para envio pelo banco agravante”. (fls. 88).

Seguindo  suas  argumentações,  defende  a  inaplicabilidade  da
regra contida no Código de Defesa do Consumidor de inversão do ônus da
prova,  ressaltando que cabe ao autor comprovar  o fato constitutivo do seu
direito  e  ao réu o fato modificativo,  impeditivo ou extintivo do direito  do
autor.

Ainda  ressalta  que  não  pode  ser  obrigado  a  produzir  prova
contra si, bem como que impossível lhe impor a prova de fato negativo.

Assevera  a  impossibilidade  de  fixação  dos  honorários
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advocatícios  e  a  necessidade  de  redução  de  tal  verba,  em  atenção  aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, requer, portanto, seja recebido o presente agravo para
manter a decisão de primeiro grau. 

É o relatório.

VOTO.

Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
recurso, passando à análise de seus argumentos.

Em primeiro lugar, ratifico o julgado agravado em todos os seus
termos,  motivo  pelo  qual  levo  os  fundamentos  da  decisão  para  análise  e
apreciação desta Egrégia 2ª Câmara Cível.

O agravo interno consubstancia-se em espécie recursal cabível
quando  a  parte  prejudicada,  em  virtude  da  prolação  de  uma  decisão
monocrática  final,  pretende  impugnar  o  conteúdo  decisório  proferido  pelo
relator.

No caso dos autos, o agravante se insurge contra julgamento
monocrático  exarado  em  cautelar  de  exibição  de  documentos  que  deu
provimento ao recurso apelatório e condenou o promovido, ora agravante, ao
pagamento de verba honorária no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), com
base em entendimento pacífico dos Tribunais Superiores.

A matéria  em  discussão  dispensa  maiores  delongas,  já  que
plenamente  firmada pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça,  bem como por  este
Egrégio Tribunal, razão pela qual foi possível a análise de seu mérito de forma
monocrática,  concretizando-se,  assim,  ao  contrário  do  que  afirmado  pelo
insurgente, o escopo do legislador estatuído no caput do art. 557 do Código de
Processo Civil.

Sobre  o  tema,  confira-se  os  seguintes  arestos  deste  Tribunal
diante das irresignações regimentais:

“AGRAVO  INTERNO.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO
CAUTELAR  DE  EXIBIÇÃO  DE
DOCUMENTOS.VÍNCULO  CONTRATUAL.  FATO
INCONTROVERSO  NOS  AUTOS.  CONTRATO
COMUM  ÀS  PARTES.  APRESENTAÇÃO.
OBRIGAÇÃO  DA  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.
DESNECESSIDADE  DE  PEDIDO
ADMINISTRATIVO  E  PROVA  DA  RECUSA  DO
BANCO  DEMANDADO.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA.  NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO  AO
APELO.  DESPROVIMENTO  DA  IRRESIGNAÇÃO
REGIMENTAL. - A lei não excluirá da apreciação do
Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; ... Art.
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5°,  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
administrativa para que a parte prejudicada possa
utilizar dos meios processuais. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de
que  a  propositura  de  cautelar  de  exibição  de
documentos, em se tratando de documentos comuns
às partes, é cabível como medida preparatória a fim
de  instruir  a  ação  principal,  bastando  a
demonstração  de  relação  jurídica  entre  as  partes.
Precedentes.”
(TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº
20020100442926001  -  Órgão  1ª  SEÇÃO
ESPECIALIZADA  CIVEL,  Relator  José  Ricardo
Porto - j. em 16/04/2013)

E:

“AGRAVO INTERNO. Insurgência contra a decisão
monocrática  do  relator.  Cautelar  de  exibição  de
documento.  Extratos  de  poupança.  Expurgos
inflacionários.  Prova  da  existência  da  conta-
poupança.  Documento  comum às  partes.  Dever  de
exibir  caracterizado.  Art.  358,  III,  CPC.
Desprovimento  do  agravo.  0  titular  de  conta-
poupança tem o direito de ver exibido os documentos
referente  a  mesma,  visando  discutir  a  relação
estabelecida no contrato.”
(TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº
20020100008974001 -  Órgão  1ª  CAMARA CIVEL,
Relator José di Lorenzo Serpa - j. em 11/09/2012)

Assim, percebe-se claramente que a presente demanda veicula
assunto que, além de apresentar entendimento uníssono nesta Corte de Justiça,
onde  é  corriqueira  a  utilização  da  faculdade  conferida  pela  norma  acima
mencionada, ainda encontra respaldo na jurisprudência, frise-se dominante e
que  não  necessita  se  encontrar  sumulada  ou  ser  objeto  de  incidente  de
uniformização – até porque não há divergência quanto à matéria, dos Tribunais
Superiores.

Quanto à  análise  dos  argumentos recursais,  entendo que  não
assiste razão ao insurgente.

Conforme  muito  bem  asseverado  na  decisão  combatida,  a
cautelar de exibição de documentos é ação de natureza contenciosa e, por isso,
deve a parte autora demonstrar seu interesse de agir decorrente de pretensão
resistida, nos termos do art. 3º do Código de Processo Civil:  “Para propor
ou contestar a ação é necessário ter interesse e legitimidade”.

Quanto  às  condições  da  ação,  filio-me à  teoria  da  asserção,
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segundo a  qual  deve o magistrado,  ao examiná-las,  levar  em consideração
apenas  aquilo  que  foi  exposto  inicialmente  pelo  demandante,  admitindo
provisoriamente a veracidade da narrativa do autor na inicial, deixando para o
exame de mérito, a constatação daquilo que se afirmou na peça vestibular.

O processualista Luiz Guilherme Marinoni, ao discorrer sobre
a teoria da asserção, afirma:

"o  que  importa  é  a  afirmação  do  autor,  e  não  a
correspondência entre a afirmação e a realidade, que
já seria problema de mérito". (In MARINONI, Luiz
Guilherme.  Novas  linhas  do  processo  civil.  São
Paulo: Malheiros, 1999, 3ª ed., p.212).

O professor baiano  Fredie Didier Jr., em sua obra Curso de
Direito Processual Civil, vol. 1, p. 162-163, preceitua que “é indiscutível que,
à luz do direito positivo, a melhor solução hermenêutica é a adoção da teoria
da asserção, que ao menos diminui os inconvenientes que a aplicação literal
do §3º do art. 267 do CPC poderia causar”.

Nesse diapasão, firme posicionamento do Superior Tribunal de
Justiça: 

AGRAVO  REGIMENTAL.  AÇÃO  DE
RESSARCIMENTO  DE  DANOS  POR
CONCORRÊNCIA  DESLEAL  E
ENRIQUECIMENTO  SEM  CAUSA.  DECISÃO
SANEADORA  QUE  AFASTOU  O  EXAME  DE
CONDIÇÕES  DA  AÇÃO  COMO  MATÉRIA
PRELIMINAR.  POSSIBILIDADE.
PARTICULARIDADE  DO  CASO.  RECURSO
ESPECIAL.  REEXAME  DE  CIRCUNSTÂNCIAS
FÁTICAS. DESCABIMENTO. SÚMULA STJ/7. 1.- O
exame  das  alegações  de  ausência  de  interesse  de
agir, bem como de ilegitimidade ativa e passiva ad
causam, no caso, só pode ser realizado mediante o
levantamento de toda a relação contratual firmada
entre as partes, razão pela qual se afigura correto o
Acórdão  recorrido  ao  afastar  a  análise  dessas
questões  como  matéria  preliminar,  já  que  se
confundem com o próprio mérito da demanda. 2.- É
de  ter  presente  que  as  condições  da  ação  são
inicialmente aferidas in status assertionis, com base
na alegação feita pelo demandante na inicial, sem
depender  do  exame  das  circunstâncias  e  dos
elementos  probatórios  contidos  nos  autos.  3.-
Ademais,  a  convicção  a  que  chegou  o  Acórdão
recorrido  decorreu  da  avaliação  das  premissas
fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito
de  Recurso  Especial,  a  teor  do  enunciado  7  da
Súmula  deste  Tribunal.  4.-  Agravo  Regimental
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improvido.(Processo  AGARESP  201200559457
AGARESP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM  RECURSO  ESPECIAL  –  158127  Relator(a)
SIDNEI BENETI Sigla do órgão STJ Órgão julgador
TERCEIRA TURMA Fonte DJE DATA:02/08/2012)

ADMINISTRATIVO  -  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  -
MINISTÉRIO  PÚBLICO  ESTADUAL  -
CONCESSIONÁRIA  DE  SERVIÇO  PÚBLICO  -
TRANSPORTE  -  PEDIDO  DE  ADEQUAÇÃO  DO
SERVIÇO  ESSENCIAL  -  INTERESSE  DE  AGIR,
LEGITIMIDADE  E  POSSIBILIDADE  JURÍDICA
DO PEDIDO.
1. O caso trata de ação civil pública ajuizada pelo
MPSP em face da CPTM, concessionária do serviço
público,  para  adequar  o  serviço  de  transporte  de
passageiros, que, no entender do autor, vinha sendo
deficientemente  prestado.  A  sentença  julgou
parcialmente o pedido, condenando a concessionária
a adequar-se, nos termos da sentença, aos serviços
que devem ser prestados aos cidadãos. 2. É dever do
Poder  Público  e  de  seus  concessionários  e
permissionários prestar serviço adequado e eficiente,
atendendo  aos  requisitos  necessários  para
segurança, integridade física, e saúde dos usuários,
tudo conforme os arts. 6º, I e X, do CDC c/c 6º da
Lei n. 8.987/95. 3. Deste modo, uma vez constatada a
não-observância  de  tais  regras  básicas,  surge  o
interesse-necessidade  para  a  tutela  pleiteada.  Vale
observar, ainda, que as condições da ação são vistas
in status assertionis ("Teoria da Asserção"), ou seja,
conforme  a  narrativa  feita  pelo  demandante,  na
petição inicial. Desse modo, o interesse processual
exsurge da alegação do autor, realizada na inicial, o
que,  ademais,  foi  constatado  posteriormente  na
instância ordinária. Tudo isso implica reconhecer a
não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC.  4. No
caso  dos  autos,  não  ocorre  a  impossibilidade
jurídica do pedido,  porque o Parquet,  além de ter
legitimidade  para  a  defesa  do  interesse  público
(aliás,  do  interesse  social),  encontra-se  no
ordenamento jurídico,  tanto na "Lei da Ação Civil
Pública" (Lei n.7.347/85), quanto na "Lei Orgânica
Nacional  do  Ministério  Público  e  Normas  Gerais
para  os  Ministérios  Públicos  dos  Estados"  (Lei
n.8.625/93) e outras, ou mesmo nos arts. 127 e 129
da  CF,   respaldo  para  pedir  a  adequação  dos
serviços de utilidade pública essenciais. 5. Quanto à
alínea "c",  impossível  o conhecimento do especial,
pois  inexiste  dissídio  jurisprudencial  demonstrado,
uma  vez  que  os  substratos  fáticos  dos  acórdãos
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apontados  como  paradigma  são  diferentes  do
enfrentado no acórdão recorrido.  Recurso  especial
conhecido em parte e improvido. (REsp 470.675/SP,
Rel.  Ministro  HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA
TURMA, julgado em 16/10/2007, DJ 29/10/2007 p.
201)

Logo,  como a  parte  autora afirmou na peça  inaugural  que a
instituição financeira negou-se a exibir  o contrato de financiamento,  restou
caracterizada a pretensão resistida e,  por  consequência,  o interesse de agir.
Neste caso, não se deve cobrar que o autor apresente na inicial a negativa do
banco em apresentar-lhe o contrato, não lhe sendo exigível a comprovação de
pedido extrajudicial prévio, já que esta é matéria de mérito a ser analisada
durante a instrução processual.

No  caso  em  liça,  infere-se  que  a  autora,  no  bojo  da  peça
inaugural,  afirmou  que  requereu  a  cópia  do  contrato  de  financiamento,
indicando o número de protocolo de solicitação do SAC (nº 02515158).

Por outro lado, o agravante limitou-se a afirmar que entregou
cópia simples do contrato, mas não colacionou aos autos qualquer documento
comprobatório do fornecimento na via administrativa. 

Neste caso, o demandado, ora agravante, não se desincumbiu de
rebater o alegado, já que lhe cabia a prova, nos precisos termos do art. 333, II,
do CPC:  “o ônus da prova incumbe ao réu,  quanto  à existência de  fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”  

Ademais,  estar-se  claramente  diante  de  situação  de
hipossuficiência do consumidor, já que o banco facilmente poderia esclarecer,
através de comprovante de entrega do contrato ou de números de possíveis
protocolos, se houve o requerimento. 

Nesse aspecto, cumpre ressaltar que a relação estabelecida entre
as partes se configura típica relação de consumo, portanto, regida pelo Código
de Defesa do Consumidor, nos precisos termos do Enunciado 297 da Súmula
do STJ:  “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável  às  instituições
financeiras”, sendo ainda plenamente aplicável a inversão do ônus da prova
contida no art. 6.º, VIII, do CDC. 

Abaixo  colaciono julgado  do  Tribunal  da  Cidadania  sobre  o
assunto:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS.  PRECEDENTE  DA  SEGUNDA
SEÇÃO SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS
REPETITIVOS.  RELAÇÃO  JURÍDICA
INDEMONSTRADA.
SÚMULA  7/STJ.  DECISÃO  AGRAVADA
CONFIRMADA.
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1.-  A Segunda  Seção  desta  Corte  decidiu  que  "é
cabível  a inversão do ônus da prova em favor  do
consumidor para o fim de determinar às instituições
financeiras  a  exibição  de  extratos  bancários,
enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre
eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de
integração  contratual  compulsória,  não  sujeita  à
recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento
dos custos da operação pelo correntista e a prévia
recusa administrativa da instituição financeira em
exibir  os  documentos,  com a  ressalva  de  que  ao
correntista, autor da ação, incumbe a demonstração
da plausibilidade da relação jurídica alegada, com
indícios mínimos capazes de comprovar a existência
da  contratação,  devendo,  ainda,  especificar,  de
modo  preciso,  os  períodos  em  que  pretenda  ver
exibidos os extratos" (REsp 1.133.872/PB, Rel. Min.
MASSAMI UYEDA, DJe 28.3.2012).
2.- A pretensão recursal de reconhecimento por esta
Corte  da suficiência dos  elementos  a comprovar a
existência  da  relação  jurídica  entre  as  partes
demandaria  reexame  do  acervo  fático-probatório
coligido aos autos, o que é vedado a teor da Súmula
7/STJ.
3.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg no AREsp 416.104/PR, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
19/11/2013, DJe 04/12/2013). (grifo nosso).

Assim, entendo que dúvidas não há quanto a pretensão resistida
alegada pela autora, sendo assim justo que a parte ré seja condenada também
no ônus da sucumbência, máxime em decorrência do princípio da causalidade,
que atribui a quem deu causa à propositura da ação, a responsabilidade pelas
respectivas despesas, incluídas custas processuais e honorários advocatícios.

Compartilhando  do  mesmíssimo  entendimento,  firme
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  CAUTELAR  DE
EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS.  ÔNUS  DE
SUCUMBÊNCIA.  PRINCIPIO  DA
CAUSALIDADE.  SÚMULA 83/STJ. PRETENSÃO
RESISTIDA.  REEXAME  DE  PROVAS.  SÚMULA
7/STJ.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
'QUANTUM'  RAZOÁVEL.  SÚMULA  7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.
(AgRg no AREsp 219.016/RS, Rel. Ministro PAULO
DE  TARSO  SANSEVERINO,  TERCEIRA  TURMA,
julgado em 10/12/2013, DJe 17/12/2013)
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“PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL.
PEDIDO  DE  EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS
JULGADO  PROCEDENTE.  AUSÊNCIA  DE
PRETENSÃO RESISTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE
CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ EM HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Na ação de exibição de documentos, somente há
se falar em condenação da parte ré em honorários
advocatícios nos casos em que ficar configurada a
resistência da pretensão. Aplicação do princípio da
causalidade.
2. É inviável o recurso especial para obter o reexame
de provas.
Incidência da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 434.597/MG,  Rel.  Ministro  LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
10/12/2013, DJe 18/12/2013)

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  EXIBIÇÃO  DE
DOCUMENTOS.  PRETENSÃO  RESISTIDA.
OCORRÊNCIA.  VERBETE  Nº  7/STJ.  INTERESSE
DE  AGIR.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
CONDENAÇÃO.  CABIMENTO.  NÃO
PROVIMENTO.  APLICAÇÃO  DE  MULTA.  1.
Confirmado o pedido administrativo e reconhecida a
pretensão  resistida,  presente  o  interesse  de  agir,
necessário  à  procedência  da  ação  cautelar.  2.  O
Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos
autos, entendeu pelo interesse de agir do agravado,
afastando a tese de carência de ação. Incidência do
enunciado 7 da Súmula/STJ. 3. Havendo resistência
em  fornecer  a  documentação  pleiteada,  revela-se
legítima a condenação em honorários advocatícios.
Precedentes. 4.  Agravo  regimental  a  que  se  nega
provimento, com aplicação de multa de 5% sobre o
valor  atualizado  da  causa  (CPC,  art.  557,  §  2º),
ficando  a  interposição  de  novos  recursos
condicionada ao prévio recolhimento da penalidade
imposta”.  (AGARESP  201301675745,  MARIA
ISABEL GALLOTTI, STJ - QUARTA TURMA, DJE
DATA:24/10/2013 ..DTPB:.)

Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Egrégia Corte de
Justiça:

“APELAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR EXIBITÓRIA DE
DOCUMENTOS.  FINANCIAMENTO  PARA
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AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. PEDIDO REFERENTE
AO  RECEBIMENTO  DE  VIA  CONTRATUAL.
INTERESSE  PROCESSUAL.  DEMONSTRAÇÃO.
DOCUMENTO  COMUM.  ÓBICE  LEGAL.
INEXISTÊNCIA.  EXIGÊNCIA  DE  PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ATENTADO
A  PRINCÍPIOS  CONSTITUCIONAIS.  ACESSO  À
JUSTIÇA NEGADO. CONTRATO EXIBIDO APÓS 0
PRAZO  DE  DEFESA.  RECONHECIMENTO  DO
PEDIDO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
ÔNUS  SUCUMBENCIAIS.  PAGAMENTO  DAS
CUSTAS  E  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
DETERMINAÇÃO. PROVIMENTO. 
-  O  interesse  processual  se  consubstancia  na
necessidade de a parte vir a juízo e utilidade que o
provimento jurisdicional poderá 1he proporcionar e,
por outro lado, o cânon constitucional que preconiza
o livre acesso ao Poder Judiciário não permite que
se imponha a exaustão da instância administrativa
como condição para a formulação de pleito judicial. 
− Após o advento da Constituição da República
de 1988,  adotou-se o princípio da inafastabilidade
da apreciação do Poder Judiciário,  consagrado no
art. 5Q, XXXV, da Carta Magna, não se constituindo
o esgotamento da via administrativa condição para
ajuizamento de ação.
-  Após  o  oferecimento  da  contestação  com  a
exibição do contrato pleiteado na inicial, enseja o
reconhecimento do pedido e a consequente perda do
objeto da demanda e, tendo a instituição financeira
dado causa à propositura da demanda, não pode ser
eximida do ônus da sucumbência.
(TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº
20020120015231001  -  4ª  Câmara  Cível,  Dez.  Rel.
Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho,  j.  em
23/04/2013). (grifo nosso). 

“AÇÃO  CAUTELAR  DE  EXIBIÇÃO  DE
DOCUMENTOS  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO
IRRESIGNAÇÃO  ILEGITIMIDADE  PASSIVA
AUSÊNCIA  DE  REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO  NÃO  LOCALIZAÇÃO  DO
CONTRATO  FIRMADO  ENTRE  AS  PARTES
AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO VÍNCULO
ENTRE  AS  PARTES  ALEGAÇÕES  REFUTADAS
PRETENSÃO  RESISTIDA  CONFIGURADA
CONDENAÇÃO  EM  HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS  CABIMENTO
DESPROVIMENTO DO APELO. Havendo prova nos
autos de que as partes mantém relação de consumo,
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não poderia a instituição financeira alegar que não
há relação entre ambas. Legitimidade passiva que se
reconhece.  Configurada  a  litigiosidade  na  ação
cautelar  de  exibição  de  documentos  e  ditada  a
procedência, impõe-se a condenação do promovido”.
(TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº
20020120670415001,  3ª  Câmara  Cível,  Rel.  Dez.
Márcio Murilo da Cunha Ramos, j. em 05/02/2013). 
“APELAÇÃO  CÍVEL.  CAUTELAR  DE  EXIBIÇÃO
DE  DOCUMENTOS.  CONDENAÇÃO  EM
HONORÁRIOS.  POSSIBILIDADE.  INTELIGENCIA
DO ART. 26 DO CPC. PROVIMENTO. -  Nas ações
exibitórias  de  documento  cabe  a  condenação  do
demandado nos ônus da sucumbência, mesmo que
ele tenha apresentado a documentação requerida, o
que  importa  em  reconhecimento  do  pedido,  na
forma do art. 269, inciso II, do Código de Processo
Civil,  aplicando-se,  consequentemente,  o artigo 26
da  mesma  lei”.  (TJPB,  Acórdão  do  processo  nº
20020110506934001,  1ª  SEÇÃO  ESPECIALIZADA
CÍVEL, Relª Desª. Maria das Neves do Egito de A. D.
Ferreira,  j. em 18/09/2012). (grifo nosso).

Com base nos argumentos acima alinhavados, verifica-se, data
vênia, o acerto da decisão combatida ao fixar verba honorária sucumbencial
em favor da parte autora, tendo em vista que foi o próprio banco recorrido
quem deu causa à propositura desta ação e a ação foi extinta com resolução do
mérito, nos termos do art. 269, II, do CPC, em virtude da juntada do contrato
solicitado ao encarte processual (fls. 20/24). 

No que concerne ao valor  dos honorários,  pontuo que a  sua
fixação deve considerar o  grau de zelo profissional, o lugar da prestação do
serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado
e o tempo exigido para o serviço, conforme determinação do § 3º. do art. 20
do CPC.

Dito  isso,  verificando-se  que  o  arbitramento  se  deu  em
consonância com os parâmetros acima mencionados, não é cabível falar em
redução.

A propósito,  colaciono julgado da colenda Corte Superior de
Justiça:

“PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL
NO  RECURSO  ESPECIAL.  CAUTELAR  DE
EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
VALOR  ARBITRADO  NA  SENTENÇA.
MANUTENÇÃO.
RAZOABILIDADE.

Agravo Interno nº 0030230-91.2013.815.2001.        11



AGRAVO DESPROVIDO.
1. A cautelar de exibição de documentos, por possuir
natureza  de  ação,  e  não  de  mero  incidente
processual, legitima a condenação da parte vencida
ao pagamento da verba honorária, tendo em vista a
aplicação do princípio da causalidade.
2. Não se altera o valor dos honorários advocatícios
arbitrado na sentença com base no art. 20, § 4º, do
CPC e mantido em sede de recurso especial quando
condizente com o trabalho realizado pelos patronos
da  parte  vencedora  na  condução  do  feito  e  na
elaboração  de  peças  processuais  nas  instâncias
ordinária e superior.
3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg nos EDcl no REsp 1301372/RS, Rel. Ministro
JOÃO  OTÁVIO  DE  NORONHA,  TERCEIRA
TURMA,  julgado  em 10/09/2013,  DJe  16/09/2013)
(grifei)

No caso  em liça,  a  verba  arbitrada,  no  valor  de  R$  700,00
(setecentos reais), é condizente com a complexidade da causa, com o trabalho
despendido  pelos  advogados  atuantes  e  com  a  duração  do  processo,  em
observância aos requisitos dos §§3º e 4º do art. 20 do CPC.

Destarte, estando a decisão atacada proferida em consonância
com  a  mais  abalizada  jurisprudência  de  Corte  Superior  e  deste  Egrégio
Tribunal  de  Justiça,  é  de  se  concluir  pela  manutenção do julgado  em sua
integralidade e,  por  isso,  não há outro caminho senão o desprovimento do
presente agravo interno.

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  ao
presente  agravo  interno,  de  forma  que  a  decisão  monocrática  recorrida
permaneça incólume.

É COMO VOTO.

Presidiu a  sessão o  Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro do  Valle
Filho.   Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho,  o  Exmo.  Dr.  José  Ferreira  Ramos  Júnior  (juiz  convocado,  para
substituir a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira)
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Tatjana Maria Nascimen-
to Lemos, Promotora de Justiça convocada. 

Sala  de  Sessões  da  Segunda Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 26 de agosto de 2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
         Desembargador Relator
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