
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

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

DECISÃO TERMINATIVA

Apelação Cível Nº 0000802-67.2013.815.0351  - 1ª Vara de Sapé
Relator      : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Apelante    : BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento
Advogado  : Marina Bastos da Porciuncula Benghi (OAB/PB nº 32.505-A)
Apelada     : Maria Salome Silva de Amorim
Advogado  : José Alves da Silva Neto (OAB/PB nº 14.651)

APELAÇÃO  CÍVEL.  EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS.
NECESSIDADE  DE  PRÉVIO  REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.  ENTENDIMENTO  FIRMADO  NO
STJ. APRESENTAÇÃO  DOS  DOCUMENTOS  COM  A
CONTESTAÇÃO.  PRETENSÃO  RESISTIDA.
INOCORRÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL. 

— 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.

—  “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). 

Vistos, etc.

Trata-se de apelação cível interposta por BV Financeira S/A –
Crédito, Financiamento e Investimento em face da sentença de fls. 79/80, proferida
nos autos da Ação de Exibição de Documentos ajuizada por  Maria Salome Silva de
Amorim,  julgando  procedente  o  pedido,  dando  por  satisfeita  a  obrigação,  ante  a
apresentação  da  documentação.  Por  fim,  condenou  a  promovida  ao  pagamento  das
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custas e honorários advocatícios de R$ 800,00 (oitocentos reais).

A apelante, em suas razões recursais (fls. 101/109), afirma que
inexistiu  pretensão  resistida,  pois  não  foi  acostada  a  comprovação  de  prévio
requerimento administrativo, logo, não deve prevalecer sua condenação ao pagamento
do ônus sucumbencial.

Sem contrarrazões (fls. 115).

A Douta Procuradoria  de Justiça,  em parecer de fls.  122/124,
opinou pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito.

É o relatório. Decido.

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

O  magistrado a  quo julgou  procedente  o  pedido,  dando  por
satisfeita a obrigação, ante a apresentação da documentação com a contestação. Por fim,
condenou a instituição financeira ao pagamento das custas e honorários advocatícios de
R$ 800,00 (oitocentos reais).

A apelante afirma que inexistiu pretensão resistida, pois não foi
acostada  a  comprovação  de  prévio  requerimento  administrativo,  logo,  não  deve
prevalecer sua condenação ao pagamento do ônus sucumbencial.

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
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FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014,
DJe 02/02/2015).

No  caso  em  exame,  a  autora/apelada,  muito  embora  tenha
alegado que houve requerimento administrativo, não comprova que efetivamente houve
a tentativa de exibição pela via extrajudicial, inexistindo nos autos qualquer prova nesse
sentido e, ainda, o promovido/apelante apresentou a documentação requerida junto com
a contestação, descaracterizando a resistência da pretensão.

Considerando  que  não  houve  o  esgotamento  da  via
administrativa, não cabe a condenação do banco nos honorários advocatícios, pois não
deu causa à instauração da demanda.

O Código de Processo Civil, em seu art. 82, § 2º, ao dispor sobre
o ônus processual, consagra o princípio da sucumbência, segundo o qual incumbe ao
vencido o pagamento das despesas que antecipou ao vencedor. 

As  decisões  do  STJ,  embora  apontem  para  o  princípio  da
causalidade, apenas indicam que o vencido não está obrigado ao pagamento das custas
nem dos honorários, vez que não deu causa a contenda, não podendo ser condenado em
tais encargos. 

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). 

Levando-se  em  consideração  que  a  autora/apelada  não
comprovou  o  prévio  requerimento  administrativo,  além  da  documentação  ter  sido
apresentada  pela  instituição  financeira,  não  deve  esta  arcar  com  o  pagamento  dos
honorários advocatícios.

Por  tais  razões, DOU  PROVIMENTO  PARCIAL  AO
APELO, a fim de excluir a condenação imposta ao apelante, no tocante ao pagamento
de honorários advocatícios, mantendo a sentença em seus demais termos.

P. I.

João Pessoa, 17 de abril de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator 
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