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PROCESSUAL CIVIL –  Ação  cautelar  de
exibição  de  documentos  ajuizada  sob  a
égide  do  CPC/73 –  Sentença  –  Extinção
sem resolução do mérito, em face da falta
de propositura da ação principal  no prazo
de  trinta  dias –  Apelação  da autora –
Premissa  fática  equivocada  adotada  pelo
magistrado  a  quo –  Ação  ajuizada
incidentalmente  –  Ação  principal  já  se
encontrava  em  curso  quando  da
propositura  da  cautela  exibitória  –
Cassação –  Teoria  da  causa  madura  –
Aplicação – Julgamento do pedido exordial
– Exibição dos documentos – Apresentação
–  Reconhecimento  da  procedência  do
pedido  –  Apresentação  integral  dos
documentos no prazo para contestação –
Honorários sucumbenciais – Condenação –
Descabimento –  Pretensão não resistida –
Extinção  com  resolução  do mérito  –
Provimento.

-  Verificada a  premissa  fática  equivocada
adotada  pelo  magistrado  sentenciante,
quando  extinguiu  a  ação  de  exibição  de
documentos,  em  face  da  falta  de
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propositura da ação principal  no prazo de
trinta dias, há de ser cassada a sentença e,
nos termos do art. 1.013, § 3º, do NCPC,
c/c a Teoria da causa madura, este Tribunal
está autorizado a julgar de logo o pedido da
autora.

-  A  apresentação  dos  documentos  pela
instituição bancária demandada importa em
flagrante  reconhecimento  da  procedência
do pedido da autora.

-  Em atenção ao princípio da causalidade,
os ônus sucumbenciais somente devem ser
suportados  pela  parte  que  deu  causa  à
extinção  do  processo  ou  pela  parte  que
vem a ser a perdedora caso o magistrado
julgue o mérito da causa.

- Ausente a resistência à exibição, eis que o
requerido atendeu  ao  pedido  deduzido  na
medida  cautelar,  não  subsistem motivos
para condená-lo nos ônus da sucumbência.

V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  os
presentes autos acima identificados de apelação cível,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação unânime,  cassar a
sentença  e,  em  atenção  à  Teoria  da  causa  madura, dar  provimento  ao
recurso, nos termos do voto do relator e da súmula do julgamento de folha
retro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível, interposta pela
Cooperativa  Agrícola  Mista  de  Guarabira  LTDA,  objetivando  reformar  a
sentença  prolatada  pelo  MM.  Juiz  de  Direito  da  5ª  Vara  da  Comarca  de
Guarabira que,  nos  autos  da  ação  cautelar  de  exibição  de  documentos
ajuizada sob a égide do CPC/73, movida pela apelante em face do BANCO
DO NORDESTE DO BRASIL S/A,  julgou  extinto o feito sem resolução do
mérito, por entender que a promovente restou inerte na providência de ajuizar
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a ação principal no prazo de trinta dias.

No seu arrazoado, alega a apelante que “o
Douto Magistrado a quo, quando da prolação da referida sentença claramente
se equivoca, primeiro porque a Medida ventilada no presente feito é daquelas
que a legislação Pátria e esmagadora Jurisprudência convencionou chamar de
Incidentais, ou seja, são propostas no curso do processo principal.” Com isso,
pugna pela cassação da sentença, para julgou procedente o pedido exordial.

Contrarrazões às fls. 1648/1651.

A  douta  Procuradoria  de  Justiça,  em
parecer de  fls.  1658/1661, absteve-se de opinar quanto ao mérito recursal,
vez que não vislumbrada situação ensejadora de intervenção necessária.

É o que tenho a relatar.

V O T O

Ao compulsar os presentes autos, observa-
se assistir razão à recorrente.

Se infere da exordial que a presente ação
cautelar exibitória de documentos fora proposta com o fito de que a instituição
financeira apresentasse em juízo a documentação em seu poder, uma vez ser
importante, na visão da Cooperativa autora, para o deslinde da ação monitória
nº 0000858-67.2009.815.0181, já em curso no momento do ajuizamento da
ação  cautelar  de  exibição,  restando  claro  não  se  tratar  de  uma  ação
preparatória, mas sim incidental.

Assim, não há  que se falar em propositura
de ação principal  no prazo de trinta dias, vez que esta já se encontrava em
curso  quando  fora  manejada  a  presente  ação  cautelar  de  exibição  de
documentos.

Porquanto,  constatada  a  premissa  fática
equivocada pelo magistrado primevo, não sendo o caso de extinção do feito
sem resolução do mérito, a sentença deve ser cassada.

APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 1.013, § 3º, DO CPC/2015 – TEORIA
DA CAUSA MADURA:

Nos termos do art. 1.013, §  3º, do NCPC,
estando a causa madura para julgamento, este  Tribunal  está autorizado a
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julgar de logo o pedido da autora. Confira-se o citado dispositivo legal:

“Art.  1013.   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;
II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela
congruente com os limites do pedido ou da causa de
pedir;
III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos,
hipótese em que poderá julgá-lo;
IV  -  decretar  a  nulidade  de  sentença  por  falta  de
fundamentação.”

DO MÉRITO DA AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS

“In casu”,  joeirando o caderno processual,
percebe-se que a autora relacionou na petição inicial a lista de documentação
que visava ver exibida. Em decisão de fl. 103/104  fora deferida a liminar, a
qual  fora  atendida  pelo  banco  quando  da  apresentação  da  contestação,
conforme se infere à fl. 111/1621.

Ora, a  apresentação dos documentos pela
instituição  bancária  demandada  importa  em  flagrante  reconhecimento  da
procedência do pedido da autora.

Calha  destacar  que  a  orientação
jurisprudencial consolidada pela Colenda Corte Superior anda no sentido  de
que,  quando  o  demandado  cumpre  imediatamente  com  a  obrigação  da
exibição  da  documentação  requerida,  não  deve  haver  condenação  em
honorários sucumbenciais. Veja-se:

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 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.
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2.  O  Tribunal  de  origem  consignou  a  ausência  de
pretensão  resistida,  diante  da  falta  de  pedido
administrativo, bem como pelo fornecimento do extratos
bancários  em  juízo,  após  o  fornecimento  dos  dados
necessários.
3. Ausência de elementos comprovando a impossibilidade
de arcar com as despesas processuais.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 934.260/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2012,
DJe 13/04/2012) (Grifei)

Da Segunda Turma:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.
MEDIDA CAUTELAR.  AUSÊNCIA DE  RESISTÊNCIA
DA  REQUERIDA.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
DESCABIMENTO.  1. A jurisprudência  desta  Corte  é
uníssona em afirmar que não são devidos honorários
advocatícios na hipótese em que não há resistência da
parte requerida ao pedido deduzido na medida cautelar.
Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental não
provido.  (STJ    ,  Relator:  Ministro  CASTRO MEIRA,
Data  de  Julgamento:  14/05/2013,  T2  -  SEGUNDA
TURMA) (Grifei)

Em  hipótese  semelhante  ao  dos  autos,
assim já decidiu este Egrégio Tribunal:

AGRAVO  INTERNO  -  AÇÃO  DE  EXIBIÇÃO  DE
DOCUMENTOS REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
- INEXISTÊNCIA -DESNECESSIDADE - DOCUMENTO
EXIBIDO NO CURSO DO PROCESSO - SUFICIÊNCIA
-EXTINÇÃO  DO  FEITO  -  SUCUMBÊNCIA
-INEXISTÊNCIA  -  DESPESAS  PROCESSUAIS
-PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.  DESPROVIMENTO.
Diante  do  princípio  da  inafastabilidade  da  jurisdição,
previsto no art.  52,  XXXV, da Constituição Federal  de
1988, não está o requerente obrigado a esgotar a esfera
administrativa  para  ingressar  em   juízo.  Uma  vez
apresentado  documento  postulado  no  curso  do
processo,  evidencia-se  a  ausência  de  resistência  da
parte  contrária  a  sua  exibição,  não  havendo  que  se
falar  em  sucumbência.  (TJ-PB  -  PROCESSO  Nº
200.2005.004.093-6  /  001.  Relator:  Dra.  Maria  das
Graças  Morais  Guedes..  Data  do  Julgamento:
28.04.2009) (Grifei)

Percebe-se, portanto, que referente à verba
honorária  advocatícia  sucumbencial,  a  jurisprudência  da  Superior  Corte
orienta que, em vista da ausência de resistência à pretensão da autora, tendo
sido  apresentada a  documentação requerida  em sua integralidade após  a
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citação, não há que se condenar a parte vencida ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais.

Com essas considerações, desconstituo a
sentença recorrida e,  consequentemente,  nos termos da Teoria  da Causa
madura c/c art.  1013, §3º,  do NCPC, DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
julgando procedente  o  pedido deduzido  na  exordial,  condenando  o
réu/apelado, tão somente, nas custas processuais.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Luíz Silvio
Ramalho Júnior.

Participaram do julgamento, o Exmo.  Des.
Luíz Silvio Ramalho Júnior, o Exmo Dr. Aluízio Bezerra Filho, juiz convocado
com jurisdição plena,  em substituição ao  Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da
Cunha Ramos, e o Exmo.  Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 27 de março de 2018.

                                Aluízio Bezerra Filho
                  Juiz de Direito Convocado - Relator
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