
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA

Apelação Cível Nº 0065058-79.2014.815.2001  - 11ª Vara Cível da Capital
Relator    : João Batista Barbosa, Juiz Convocado para substituir o  Des. Saulo
Henriques de Sá e Benevides
Apelante    : Sérgio Batista Marinho
Advogado  : Hilton Hril Martins Maia (OAB/PB nº 13.442)
Apelado     : Banco do Brasil S/A
Advogado  : Rafael Sganzerla Durand (OAB/SP nº 211.648)

APELAÇÃO  CÍVEL  — AÇÃO  CAUTELAR  DE
EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS  — REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO  INVÁLIDO  —  APRESENTAÇÃO
DOS  DOCUMENTOS  COM  A  CONTESTAÇÃO  —
PRETENSÃO  RESISTIDA  — INOCORRÊNCIA  —
DESPROVIMENTO. 

— O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial,
sob  a  sistemática  do  art.  543-C,  do  CPC  de  1973,  firmou  o
entendimento de que para o ajuizamento de ação cautelar de exibição
de  documentos  bancários  é  necessária  a  comprovação  de  prévio
requerimento à instituição financeira não atendido em prazo razoável.

— “A gratuidade da justiça não isenta o beneficiário do dever de arcar
com  os  ônus  da  sucumbência,  suspendendo-se  a condenação pelo
prazo  de  5  (cinco)  anos,  na  forma  do art.  12,  da  Lei  nº  1.060/50,
atual art.  98,  §§  2º  e  3º,  do  NCPC.”  (Apelação  nº  0000900-
10.2013.8.05.0261,  3ª  Câmara  Cível/TJBA,  Rel.  Rosita  Falcão  de
Almeida Maia. Publ. 25.05.2016). 

Vistos, etc.

Trata-se  de  apelação  cível interposta  por Sérgio  Batista
Marinho em face da sentença de fls. 81/83, proferida nos autos da Ação de Exibição de
Documentos ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, julgando procedente o pedido,
dando  por  satisfeita  a  obrigação,  ante  a  apresentação  da  documentação.  Por  fim,
condenou  o  promovente  ao  pagamento  das  custas  e  despesas  processuais,  com  a
ressalva de que o mesmo é beneficiário da gratuidade judiciária.

O  apelante,  em suas  razões  recursais  (fls.  87/91),  afirma  ter
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efetuado requerimento  administrativo  para  exibição  do contrato,  dessa  forma  restou
caracterizada  a  resistência  da  instituição  bancária,  não  devendo  prevalecer  sua
condenação ao pagamento do ônus sucumbencial.

Contrarrazões às fls. 96/106.

A Douta Procuradoria  de Justiça,  em parecer  de fls.  113/116,
opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório. Decido.

Vislumbra-se dos autos que o apelante ajuizou a presente ação
requerendo  a  apresentação  de  contrato  de  empréstimo  consignado  firmado  com  a
instituição financeira promovida/apelada.

Para fazer  prova do requerimento administrativo,  informou o
protocolo de nº 299928560.

Quando  apresentada  a  contestação,  foi  acostado  o  contrato
solicitado.

Pois  bem.  O Superior  Tribunal  de  Justiça,  no julgamento  de
recurso  especial,  sob  a  sistemática  do  art.  543-C,  do  CPC  de  1973,  firmou  o
entendimento de que para o ajuizamento de ação cautelar de exibição de documentos
bancários é necessária a comprovação de prévio requerimento à instituição financeira
não atendido em prazo razoável.

Nesse sentido: 

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 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).

No caso, a autora/apelante informou o número do protocolo do
requerimento administrativo, mas não há a data de sua solicitação.
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Segundo  entendimento  dos  tribunais,  inclusive  do  TJPB,  o
requerimento  administrativo  deve  ser  realizado no mínimo 30 (trinta)  dias  antes  do
ajuizamento da ação cautelar:

SÚPLICA  REGIMENTAL  EM  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE
DE  AGIR  NÃO  DEMONSTRADO. REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.  OBRIGATORIEDADE.  INFORMAÇÃO  DE
NÚMERO  DE  PROTOCOLO.  PROVA  INIDÔNEA.  RECENTE
ENTENDIMENTO  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
CARÊNCIA  DE  AÇÃO.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO.
MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO  MONOCRÁTICA.
DESPROVIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO. "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."  (REsp  1349453/MS,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE
SALOMÃO,  SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em  10.12.2014,  DJe
02.02.2015).  "  (grifei)  -  Segundo  recentíssimo  entendimento  do
Superior  Tribunal  de  Justiça,  o  requerimento  administrativo  dos
documentos, para ser assim considerado, deve ser idôneo, isto é: (a)
formulado  pelo  interessado  ou  representante  legal  devidamente
constituído; (b) especificando claramente o documento a ser exibido,
(c)  indicando endereço para resposta; (d)  protocolizado em uma de
suas vias no estabelecimento da parte ré,  em Cartório de Títulos e
Documentos ou carta AR (Aviso de Recebimento) com declaração de
conteúdo;  (e) em tempo hábil  para ser atendido,  no  mínimo 30
(trinta) dias antes do ajuizamento da ação cautelar. (Apelação nº
0005109-21.2014.815.2003, 1ª Câmara Especializada Cível do TJPB,
Rel. José Ricardo Porto. DJe 12.09.2017). 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CAUTELAR  DE  EXIBIÇÃO  DE
DOCUMENTO.  PRELIMINAR  DE  CARÊNCIA  DA  AÇÃO.
INTERESSE  DE  AGIR.  AUSÊNCIA.  PRÉVIO  PEDIDO
ADMINISTRATIVO  NÃO  ATENDIDO  EM PRAZORAZOÁVEL.
NÃO  COMPROVAÇÃO.  AÇÃO  PROPOSTA
HÁ MENOS DE 30 DIAS DO  RECEBIMENTO  DA
NOTIFICAÇÃO.  REQUERIMENTO  ENVIADO  A  ENDEREÇO
DIVERSO DA INICIAL. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Na  esteira  da
jurisprudência  do  STJ  (REsp  nº  1.349.453/MS),  para  que  haja  a
adequada  propositura  de  ação  cautelar  de exibição  de
documentos bancários,  inclusive  contratos,  são  necessárias  a
demonstração  da  relação  jurídica  entre  as  partes,  do  prévio
requerimento  administrativo  não  atendido  em prazo razoável,  bem
como do pagamento do custo do referido serviço, conforme previsão
contratual  e  normatização  da  autoridade  monetária,  sob  pena  de
carência da ação por ausência de interesse de agir. Não há se falar em
prévio  requerimento  administrativo  não  atendido
em prazo razoável se  o  autor  não  aguarda  o prazo mínimo
de 30 (trinta) dias do recebimento do pedido administrativo pelo
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réu para ajuizar a ação, bem como se envia a correspondência para
endereço diverso do constante na inicial. (Apelação Cível nº 0010772-
96.2015.8.13.0474  (1),  9ª  Câmara  Cível  do  TJMG,  Rel.  Pedro
Bernardes. j. 23.05.2017, Publ. 07.06.2017).  

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL -
MEDIDA  CAUTELAR  DE  EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS  -
ÔNUS  SUCUMBENCIAIS  -  PRINCIPIO  DA CAUSALIDADE  -
PEDIDO  ADMINISTRATIVO  -  AJUIZAMENTO  DA  AÇÃO  -
PRAZO INFERIOR A 30 DIAS. O autor possui interesse de buscar a
reforma  da  sentença  no  que  lhe  foi  desfavorável.  Estando  a  parte
amparada pelos benefícios da justiça gratuita,  a apelação interposta,
mesmo  que  no  interesse  6  Tribunal  de  Justiça  de  Minas  Gerais
exclusivo do patrono do causídico, não prescinde de preparo recursal
Pelo princípio da causalidade, aquele que deu motivo ao ajuizamento
da  ação  deve  arcar  com  os  ônus  sucumbenciais.  Na  cautelar  de
exibição de documentos,  é  razoável  que a  parte  aguarde prazo
mínimo de 30 (trinta) dias a contar do pedido administrativo para
ajuizar  ação  contra  a  instituição  financeira,  tendo  em vista  os
trâmites administrativos inerentes à atividade bancária. (TJMG -
Apelação Cível  1.0024.14.091361-7/001,  Relator(a):  Des.(a)  Ângela
de  Lourdes  Rodrigues  ,  10ª  CÂMARA  CÍVEL,  julgamento  em
10/03/2015, publicação da súmula em 20/03/2015)

Sendo assim, “...a inobservância desse prazo mínimo não leva à
conclusão  de  que  houve  recusa  em  fornecer  o  documento  administrativamente,  de
forma a justificar o ajuizamento da ação, o que afasta a aplicação do princípio da
causalidade.” (TJMG - Apelação Cível 1.0699.13.001226- 2/001, Relator(a):  Des.(a)
Vicente  de  Oliveira  Silva,  10ª  CÂMARA  CÍVEL,  julgamento  em  24/03/2015,
publicação da súmula em 17/04/2015) 

Considerando que o autor/apelante não demonstrou quando foi
realizada a solicitação administrativa, além da documentação ter sido apresentada, não
há como condenar a instituição financeira quanto ao pagamento das custas e honorários
advocatícios.

Seguindo essa linha de raciocínio:

APELAÇÃO CÍVEL -  MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS -  PEDIDO ADMINISTRATIVO IRREGULAR -
AUSÊNCIA  DE  RESISTÊNCIA  -  NÃO  APLICAÇÃO  DO
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SUCUMBÊNCIA.  A ausência
de  comprovação  da  solicitação  administrativa  válida  do
documento  que  se  pretende  na  cautelar  de  exibição,  afasta  a
aplicação do princípio da causalidade, impondo a manutenção da
sentença  que deixou  de  condenar a  instituição  financeira  no
pagamento  dos honorários sucumbenciais. (Apelação  Cível  nº
0127256-77.2015.8.13.0707 (1), 9ª Câmara Cível do TJMG, Rel. José
Arthur Filho. j. 04.07.2017, Publ. 20.07.2017). 

Cumpre observar que não houve menção no decisum de 1º grau
acerca dos honorários advocatícios.
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Ora,  “...a  concessão  da  gratuidade  não  afasta  a
responsabilidade  do  beneficiário  pelas  despesas  processuais  e  pelos  honorários
advocatícios decorrentes de sua sucumbência, consoante a inteligência do art. 98, § 2º,
do NCPC” (Apelação Cível nº 0008624-33.2001.4.01.3300/BA, 2ª Turma do TRF da 1ª
Região, Rel. João Luiz de Sousa. j. 01.02.2017, unânime, e-DJF1 10.02.2017).

Nesse sentido:

“Conforme  entendimento  pacífico,  o beneficiário da  justiça  gratuita
não tem direito à isenção da condenação nas verbas de sucumbência,
mas à suspensão do pagamento, enquanto durar a situação de pobreza,
pelo  prazo  máximo  de  cinco  anos,  findo  o  qual  estará  prescrita  a
obrigação, a teor do disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/50. 8 - Tal
suspensão poderá ser afastada na hipótese de a parte que faz jus aos
ônus  de  sucumbência,  inclusive honorários de  advogado,  provar  ter
o beneficiário da gratuidade judicial  perdido  a  condição  legal  de
necessitado  (art.  11,  §  2º,  Lei  nº  1.060/50).”  (Apelação  Cível  nº
0021559-46.2008.4.03.6100,  11ª  Turma do TRF da 3ª  Região,  Rel.
Convocado Sidmar Martins. j. 28.07.2015, unânime, DE 05.08.2015). 

“A gratuidade da justiça  não isenta  o beneficiário do dever  de arcar
com  os  ônus  da  sucumbência,  suspendendo-se  a condenação pelo
prazo  de  5  (cinco)  anos,  na  forma  do art.  12,  da  Lei  nº  1.060/50,
atual art.  98,  §§  2º  e  3º,  do  NCPC.”  (Apelação  nº  0000900-
10.2013.8.05.0261,  3ª  Câmara  Cível/TJBA,  Rel.  Rosita  Falcão  de
Almeida Maia. Publ. 25.05.2016). 

Por tais razões, NEGO PROVIMENTO AO APELO.

Por fim, considerando a não quantificação da verba honorária na
sentença vergastada e, bem assim, a regra do art. 85, § 11 do CPC/2015, condeno o
autor/apelante  ao  pagamento  de  honorários  advocatícios  arbitrados  em  R$  800,00
(oitocentos reais), observando-se a disposição do art. 98, § 3º do mesmo estatuto, por
ser a parte beneficiária da gratuidade judiciária.

P. I.

João Pessoa, 23 de março de 2018.

João Batista Barbosa
Juiz Convocado 
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