
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
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ACÓRDÃO

APELAÇÃO N.º 0063625-40.2014.815.2001.
ORIGEM: 2ª Vara Cível da Comarca desta Capital.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Fabiano de Andrade Cavalcante - ME.
ADVOGADO: Luiz Augusto da Franca Crispim Filho (OAB/PB nº 7.414).
APELADO: OI Móvel S.A.
ADVOGADO: Wilson Sales Belchior (OAB/PB nº 17.314-A).

EMENTA:  EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE  SERVIÇOS  DE  TELEFONIA.  AUSÊNCIA  DE  PROVA  DO  PRÉVIO
REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO  PERANTE  A  EMPRESA
CONCESSIONÁRIA.  FALTA  DE  INTERESSE  DE  AGIR.  EXTINÇÃO  DO
FEITO  SEM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO. APELAÇÃO  DA  AUTORA.
APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À INICIAL SEM EXIBIÇÃO VOLUNTÁRIA
DO  DOCUMENTO.  RESISTÊNCIA  À  PRETENSÃO  AUTORAL.
COMPROVAÇÃO.  INTERESSE  DE  AGIR  CONFIGURADO. SENTENÇA
ANULADA.  CAUSA  MADURA.  JULGAMENTO  IMEDIATO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013, § 3°, I, DO CPC/2015. COMPROVAÇÃO DA
RELAÇÃO ENTRE A OPERADORA E A AUTORA. NÃO APRESENTAÇÃO,
POR  PARTE  DA  PRESTADORA  DE  SERVIÇOS,  DO  CONTRATO
ENTABULADO ENTRE AS PARTES. RECUSA CONFIRMADA. CABIMENTO
DE CONDENAÇÃO DA EMPRESA DE TELEFONIA AO PAGAMENTO DAS
CUSTAS  PROCESSUAIS  E  DOS  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. DADO PROVIMENTO AO APELO. PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO EXIBITÓRIO.

1.  A  apresentação  de  Contestação  por  parte  da  Empresa  de  Telefonia,
desacompanhada do documento cuja exibição se pleiteia,  demonstra resistência à
pretensão Autoral, configurando o interesse de agir da Promovente.

2.  Se o processo estiver  em condições de imediato julgamento,  o Tribunal  deve
decidir  desde  logo  o  mérito  quando  reformar  Sentença  extintiva  fundada  em
abandono de causa.

3. “A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e
segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a
ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as
partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em
prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e
normatização da autoridade monetária” (STJ, REsp 1349453/MS, Rel. Ministro Luís
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015).

4.  Nas  ações  cautelares  de  exibição  de  documento,  demonstrada  a  resistência  à
pretensão do autor por parte do réu, é cabível a condenação deste ao pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

VISTO, relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente  às
Apelação n.º 0063625-40.2014.815.2001, em que figuram como partes Fabiano de



Andrade Cavalcante - ME e a OI Móvel S.A.

ACORDAM  os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade, acompanhando o voto do Relator, em conhecer da Apelação e dar-
lhe provimento para anular a Sentença e julgar procedente o pedido.

VOTO.

Fabiano  de  Andrade  Cavalcante  -  ME interpôs  Apelação contra  a
Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca desta Capital, f. 75/76,
nos  autos  da  Ação  Cautelar  de  Exibição  de  Documentos  por  ela  ajuizada  em
desfavor da OI Móvel S.A., que acolheu a preliminar de carência de ação por falta
de interesse de agir, ante a ausência de prévio requerimento administrativo perante a
Empresa de Telefonia, e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no
art. 485, VI, do Código de Processo Civil, condenando-a ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados no valor de R$
500,00,  suspensa  a  exigibilidade  em razão  da  gratuidade  judiciária  que  lhe  foi
concedida.

Em suas razões, f.  78/87, afirmou que o princípio da inafastabilidade da
jurisdição reza que a busca da tutela jurisdicional não depende do esgotamento da
via administrativa e que a não apresentação do instrumento contratual por parte da
Operadora  Apelada,  junto à  Contestação,  demonstra  sua resistência  à  pretensão
autoral, caracterizando, em seu entender, o interesse de agir, pelo que requereu o
provimento do Apelo e a reforma da Sentença, bem como a procedência do pedido
exibitório.

Contrarrazoando,  f.  90/100,  a  Empresa  de  Telefonia  pugnou  pelo
desprovimento do Recurso, ao argumento de que a comprovação do requerimento
administrativo  é  essencial  para  o  ajuizamento  do  Procedimento  Cautelar  de
Exibição.

Desnecessária  a  intervenção  do  Ministério  Público  no  feito,  por  não  se
configurarem quaisquer das hipóteses do art. 178, I a III, do CPC.

É o Relatório.

O Apelo é tempestivo e a Apelante é beneficiária da gratuidade judiciária,
pelo que, presentes os requisitos de admissibilidade, dele conheço.

O  Superior  Tribunal  de  Justiça,  em  Recurso  Especial  julgado  sob  a
sistemática do art. 543-C, do CPC/1973, firmou o entendimento de que a propositura
de ação cautelar de exibição de documentos contratuais (cópias e segunda via) é
cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando (1) a
demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, (2) a comprovação de
prévio requerimento à prestadora de serviço, com o pagamento de eventuais custas
autorizadas pelo órgão regulamentador, não atendido em prazo razoável1.

1 PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS
BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO
PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de
documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de



Embora  não  haja  comprovação  de  prévio  requerimento  à  Empresa  de
Telefonia, seguido da sua recusa em exibir o instrumento do contrato, a apresentação
de Contestação, desacompanhada desse documento,  é suficiente  para satisfazer o
segundo  requisito,  pelo  que  resta  plenamente  demonstrado  o  interesse
processual  da  Autora,  ora  Recorrente,  impondo,  portanto,  a  anulação  da
Sentença.

A  Demanda  não  exige  mais  dilação  probatória,  sendo  possível  seu
julgamento imediato nesta instância recursal, nos termos do art.  1.013, §3º, I,  do
CPC/20152.

A  existência  de  relação  jurídica  entre  as  Partes  é  fato  incontroverso,
porquanto comprovada pela Autora, mediante a apresentação de Documento em que
consta sua inscrição em cadastro de inadimplência, discriminando os débitos que lhe
foram  imputados  pela  Ré,  e  de  Comprovantes  de  Pagamento  de  cobranças
anteriores,  f.  17,  documentos  esses  cuja  veracidade  e  autenticidade  não  foram
refutadas  na  Contestação,  em  que  houve  apenas  contraposição  à  existência  de
interesse  processual  de  agir  na  pretensão  deduzida,  por  não  haver  ocorrido
requerimento administrativo prévio.

Registre  que  a  ausência  de  prova  de  pagamento  de  eventuais  custas
necessárias  ao  fornecimento  do  instrumento  contratual  não  é  obstáculo  à
procedência do pedido, porquanto cabia à Empresa de Telefonia provar a existência
de cláusula contratual  prevendo essa cobrança,  compatível  com normatização do
órgão regulador, não sendo razoável transferir tal ônus ao consumidor, notadamente
porque  o  que  ela  pretende,  através  desta  ação,  é  exatamente  a  obtenção  do
instrumento contratual.

No  que  se  refere  ao  pagamento  dos  honorários  sucumbenciais,  é
entendimento  do Superior Tribunal de Justiça3 e  dos  Órgãos  fracionários  deste

instruir  a  ação  principal,  bastando  a  demonstração  da  existência  de  relação  jurídica  entre  as  partes,  a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do
custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto,
recurso especial  provido (STJ,  REsp 1349453/MS, Rel.  Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015).

2 Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. […]

§ 3º. Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito
quando:

I – reformar sentença fundada no art. 485;

3 AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO
DE DOCUMENTOS –  DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR
SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL MANTENDO A CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO
DE ÔNUS SUCUMBENCIAL.  IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 1.  A jurisprudência
desta Corte tem decidido que, em ações cautelares de exibição de documentos, em razão dos princípios da
sucumbência e da causalidade, haverá a condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada,
como no presente  caso,  a resistência  à  exibição dos documentos pleiteados.  Precedentes.  2.  Incidência  da
súmula n. 7 do STJ, no tocante a pretensão voltada para afastar o reconhecimento da recusa injustificada da
instituição financeira  em fornecer  os  documentos  pleiteados.  3.  Agravo  regimental  desprovido.  (AgRg no
AREsp  533.800/MG,  Rel.  Ministro  MARCO  BUZZI,  QUARTA  TURMA,  julgado  em  23/09/2014,  DJe
01/10/2014).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXTRATO DE CADERNETA POUPANÇA.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. AUSÊNCIA PRETENSÃO RESISTIDA.  INCABÍVEL FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE ELEMENTOS COMPROVANDO
A IMPOSSIBILIDADE DO RECORRENTE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. AGRAVO



Tribunal de Justiça4 que, em ações cautelares de exibição, para haver condenação ao
pagamento da verba honorária sucumbencial deve estar caracterizada a resistência à
apresentação dos documentos pleiteados,  fato  indiscutivelmente  constatado  no
presente caso,  haja  vista  que a  Apelada  não trouxe aos autos cópia do contrato
pleiteado, objeto da ação, conduta suficiente para demonstrar a sua resistência ao
pleito autoral, o que impõe a sua condenação ao pagamento da verba honorária.

Posto  isso, conhecida  a  Apelação,  dou-lhe  provimento  para  anular  a
Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito e, com fulcro no art.
1.013, § 3º, I, do CPC, julgar procedente o pedido, condenando a Empresa de
Telefonia na obrigação de  entrega de uma via autenticada ou de uma cópia
autenticada  do  contrato  de  prestação  de  serviços  firmado  pela  Autora,
condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
de sucumbência, que arbitro na quantia de R$ 1.000,00.

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 13 de março de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho  da
Nóbrega  Coutinho.  Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Promotor  de  Justiça
convocado Dr. Rodrigo Marques da Nóbrega.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

NÃO PROVIDO.1. Pela aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade em ações cautelares de
exibição de documentos, para haver condenação a honorários advocatícios deve estar caracterizada nos autos a
resistência à exibição dos documentos pleiteados. […]  4. Agravo regimental não provido.  (STJ –  AgRg no
REsp 934.260/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/04/2012, DJe 13/04/2012)

4 APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CAUTELAR  DE  EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTO.  AUSÊNCIA  DE
INTERESSE  DE  AGIR.  EXIGÊNCIA  DE  PRÉVIO  REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO.
DESNECESSIDADE.  AFIRMAÇÃO DE NEGATIVA EM FORNECER O CONTRATO. SUFICIÊNCIA.
TEORIA DA ASSERÇÃO.  PRETENSÃO RESISTIDA E INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADOS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM QUANTIA DESPROPORCIONAL. NECESSIDADE DE
REDUÇÃO A MONTANTE RAZOÁVEL DE ACORDO COM OS PARÂMETROS PREVISTOS NO §3º
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESPROVIMENTO. O interesse de agir independe da comprovação,
com a inicial, de prévio requerimento administrativo para exibição de documento, devendo ser analisado à luz
do que foi alegado pela parte autora, segundo a teoria da asserção. Considerando que a promovente afirmou
que a instituição financeira negou-se a exibir o contrato de financiamento, restou caracterizada a pretensão
resistida e,  por  consequência,  o  interesse de agir.  A baixa complexidade da causa importa  em honorários
condizentes com a atividade desenvolvida pelo causídico, merecendo redução em seu valor quando se mostrar
excessivo. (TJPB; APL 0003592-21.2013.815.2001; Segunda Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho; DJPB 07/07/2015)

APELAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS  NÃO  FIXADOS  PELO  JUÍZO.  PEDIDO  DE  CONDENAÇÃO  DA  INSTITUIÇÃO
BANCÁRIA  AO  PAGAMENTO  DA  VERBA  SUCUMBENCIAL.  CONTESTAÇÃO.  RESISTÊNCIA
CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRECEDENTES DO STJ E DESTA 4. ª
CÂMARA. PROVIMENTO. 1. É pacífico, no âmbito deste tribunal superior, que, se existir resistência na ação
cautelar,  com  a  apresentação  de  contestação,  deve-se  condenar  o  requerido  em  honorários  advocatícios.
Precedentes. Agravo regimental improvido (STJ, 2ª Turma, AGRG no RESP 959165 SP 2007/0129472-4, Rel.
Min.  Humberto  Martins,  DJ  05/03/2009).  2.  Diante  da  configuração  de  pretensão  resistida  por  parte  da
instituição financeira,  em razão de não ter trazido o documento solicitado no prazo de defesa, cabível sua
condenação em honorários advocatícios. (TJPB, AC 0000937-40.2013.815.0461, Rel. Des. Frederico Martinho
da Nóbrega  Coutinho,  decidido  em 05/11/2014).  (TJPB;  APL 0001295-05.2013.815.0461;  Quarta  Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira; DJPB 10/02/2015).


