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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO
DE  DOCUMENTOS.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO
PEDIDO.  PRELIMINAR.  INÉPCIA  DA  INICIAL.
REJEIÇÃO.  MÉRITO. CONTRATO  BANCÁRIO.
INDICAÇÃO  DE  PROTOCOLO  DE  SOLICITAÇÃO
ADMINISTRATIVA.  INÉRCIA  DA  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.  AÇÃO  JUDICIAL.  PRETENSÃO
RESISTIDA.  CARACTERIZAÇÃO.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS  DEVIDOS  PELO  DEMANDADO.
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E
CAUSALIDADE.  ENTENDIMENTO  CONSOLIDADO
NO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
DESPROVIMENTO. 

-  Rejeita-se  a  preliminar  de  falta  de  interesse  de  agir
quando resta caracterizado o mínimo de resistência que
justifique o interesse de ingressar  com a demanda em
Juízo.
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-  Ao  consumidor  deve  ser  assegurado  o  direito  à
exibição do contrato firmado com a instituição financeira
para conhecimento pormenorizado de seus termos, haja
vista tratar-se de documento comum entre as partes.

- Tratando-se de instrumento comum a ambas as partes,
não  pode  haver  recusa  em  sua  exibição,  haja  vista  a
regra esculpida no art.  844,  II,  do Código de Processo
Civil/1973.

-  Segundo o Superior Tribunal de Justiça,  ocorrendo a
resistência  da  instituição  bancária  em  fornecer  a
documentação  pleiteada,  deve  esta  ser  condenada  ao
pagamento de honorários sucumbenciais.

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

A C O R D A  a  egrégia  Terceira  Câmara Especializada
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  rejeitar  a
preliminar e negar provimento ao apelo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  pelo Banco
Santander (Brasil) S/A contra sentença, fls.71/75, prolatada pelo Juízo da 5ª
Vara  Mista  da  Comarca  de  Cajazeiras,  nos  autos  da  Ação  Cautelar  de
Exibição de Documentos intentada por Cícero Belo de Oliveira. 

O  julgador  de  primeiro  grau  julgou  parcialmente
procedente a demanda, determinando que “a pate promovida exiba em juízo,
no prazo de (30) trinta dias do trânsito em julgado, os documentos requeridos pelo
autor,  quais  sejam,  contrato  de  abertura  de  conta,  contrato  de  cheque  especial,
contrato de seguro e cópias dos extratos de movimentação bancária dos anos de 2014
e 2015”. Condenou ainda a promovida ao pagamento de custas e honorários
advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do  art. 85, caput
do novo CPC.
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Nas razões recursais, fls. 103/113, o recorrente sustenta,
preliminarmente, a falta de interesse de agir. No mérito, postula a reforma
da  sentença,  alegando  em  resumo  a  desnecessidade  da  ação  proposta,
“sendo certo que bastaria a autora pagar a tarifa devida e legalmente cobrada, que os
documentos solicitados e de possível exibição seriam fornecidos”.

Verbera, ainda, a impossibilidade de busca e apreensão e
a não caracterização de confissão ficta, ante a inaplicabilidade do art. 359, I,
do CPC. 

Contrarrazões  acostadas,  fls.127/129,  requerendo  o
desprovimento do recurso. 

A Procuradoria  de  Justiça  lançou  parecer,  fls.135/138,
opinando pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do
apelo, para que se mantenha intacta a sentença objurgada. 

É o relatório.

V O T O

Exmo. Juiz Convocado Eduardo José de Carvalho Soares -
Relator

Com  o  advento  da  Constituição  da  República,  que
adotou o princípio da proteção judiciária ou inafastabilidade da apreciação
do Poder Judiciário, consagrado no artigo 5º, inciso XXXV, da Carta Magna,
o  esgotamento  da  via  administrativa  não  é  mais  condição  para  o
ajuizamento de ação.

No entanto, para que o julgador possa oferecer a tutela
invocada, é mister que analise, de início, a presença dos requisitos de ordem
processual intrinsecamente instrumentais, verdadeiras questões prejudiciais
denominadas  condições  da  ação,  cuja  ausência  leva  à  proclamação  da
carência do direito à prestação jurisdicional.

Neste sentido, a exigência não é do exaurimento da via
administrativa,  mas  apenas  de  caracterização  de  mínima  resistência  por
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parte do recorrido, a fim de que se desencadeie o interesse de agir.

Na  hipótese,  o  autoro  comprovou  que  requereu
previamente na via administrativa, aproximadamente 3 (três) meses antes
do  ajuizamento  da  ação,  os  documentos  ora  solicitados,  conforme
demonstram documentos de fls. 23/27. Ademais, a demanda foi contestada
(fls.35/42) e não foram apresentados os documentos requeridos na ocasião.

Neste viés, a resistência por parte do recorrente restou
comprovada considerando que, ao não atender a solicitação  administrativa
do demandante, com a apresentação dos contratos requeridos, desencadeou
o interesse de agir do autor.

Pelo  exposto,  rejeito  a  preliminar  arguida  e  passo  à
análise do mérito.

O pedido de  exibição de  documentos  formulado pelo
autor encontra guarida no art. 844, inc. II do CPC/1973 (art. 396 e seguintes
do CPC/2015)

Art. 844. Tem lugar, como procedimento preparatório, a exibição
judicial:

(…)

II - de documento próprio ou comum, em poder de co-interessado,
sócio, condômino, credor ou devedor; ou em poder de terceiro que
o  tenha  em  sua  guarda,  como  inventariante,  testamenteiro,
depositário ou administrador de bens alheios;

In  casu,  observa-se  que  o  autor  comprovou  de  forma
eficaz  o  pleito  administrativo  para  que  fossem  exibidos  os  contratos,
conforme demonstram os documentos de fls. 23/27.

Desse modo, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça  entende  que,  existindo  resistência  para  o  fornecimento  da
documentação pleiteada, a parte ré será condenada ao pagamento da verba
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honorária, em respeito aos princípios da sucumbência e da causalidade.

Vejamos:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

PRETENSÃO  RESISTIDA.  CARACTERIZADA.  HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS.  CABIMENTO.  1.  Nas  ações  cautelares  de

exibição de documento, o réu só será condenado ao pagamento de

honorários advocatícios  se houver pretensão resistida quanto ao

fornecimento  da  documentação  solicitada,  em  observância  aos

princípios da sucumbência e da causalidade. 2.  Recurso especial

parcialmente  conhecido  e,  nessa  parte,  provido.  (STJ;  REsp

1.626.577;  Proc.  2016/0244439-4;  SP;  Terceira  Turma;  Relª  Minª

Nancy Andrighi; DJE 19/12/2016)

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

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. 

Com efeito, o demandante demonstrou ter procurado o
banco apelado e fez prova da recusa deste. 

Consta, portanto, que o promovido se opôs à pretensão
da parte autora na via administrativa. Assim, a instituição financeira deve
ser condenada ao pagamento de verba honorária e custas, porquanto deu
causa à propositura da ação de exibição de documentos. 

Quanto  aos  pedidos  do  recorrido  referentes  à
impossibilidade de busca e apreensão e à não caracterização de confissão
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ficta, ante a inaplicabilidade do art. 359, I, do CPC, verifico que não houve
pronunciamento  na  sentença  acerca  desses  pontos,  sobretudo  na  parte
dispositiva, inexistindo, portanto, interesse recursal.

Com  essas  considerações,  REJEITADA  A
PRELIMINAR,  NEGO  PROVIMENTO  AO  RECURSO  APELATÓRIO,
mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  ordinária  desta  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, realizada no dia 10 de
abril de 2018, o Exmo Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides. Participaram do
julgamento, além do Relator e do Presidente, o Exmo. Juiz Convocado Ricardo
Vital de Almeida.  Presente ao julgamento o Exmo. Dr. Rodrigo Marques da
Nóbrega, representante da Procuradoria de Justiça.

Gabinete no TJ/PB,  em João Pessoa-PB, 12 de abril  de
2017.

Dr. Eduardo José de Carvalho Soares
Juiz Convocado/Relator
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