
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
Apelação Cível nº 0064006-48.2014.815.2001 — 11ª Vara Cível da Capital
Relator : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Apelante : Maria Helena Oliveira Gondim de Moura
Advogado : Luciana Ribeiro Fernandes (OAB/PB nº 14.574)
Apelado : Banco Volkswagen S/A
Advogado : Manuela Motta Moura da Fonte (OAB/PE 20.397)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCU-
MENTOS. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. ÔNUS SUCUMBENCIAIS
E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPOSTOS A PARTE AUTORA
VENCEDORA DA DEMANDA.  IMPOSSIBILIDADE.  INTELIGÊN-
CIA DO ART. 82, § 2º DO CPC/2015. AFASTAMENTO. PROVIMEN-
TO DO RECURSO.

—  Em caso tal, 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 ela (promovida) ser condenada em tais encargos.
Isso  não  confere  ao  Estado-juiz  o  poder  de  condenar  o  vencedor  ao
pagamento de nenhuma verba.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS estes autos antes identificados.

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de Justiça
do Estado, à unanimidade, em dar provimento ao recurso.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Maria Helena Oliveira Gondim
de Moura em face da sentença de fls. 103/106, proferida pelo juiz da 11ª Vara Cível da Capital, nos
autos  da  ação  cautelar  de  exibição  de  documentos  movida  pelo  apelante em face  do  Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimento S/A, que julgou procedente o pedido inicial. Condenou a
autora em custas e despesas processuais, ficando o pagamento suspenso, nos termos do art. 98, § 3º
do CPC.

O apelante, em suas razões recursais (fls. 108/116), pugna pela condenação
do banco apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais. 

Contrarrazões desentranhadas, conforme certidão de fl. 135.



Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  não  ofereceu
parecer opinativo, alegando falta de interesse público que enseje sua intervenção obrigatória (fls.
126/128).

É o relatório.

VOTO. 

A  irresignação  da apelante  limita-se  a  sua  condenação  em  custas  e
honorários advocatícios. Pugna reforma da sentença para inverter os ônus sucumbenciais. 

Pois bem. 

Registre-se  inicialmente,  no  caso  de  ação  cautelar  de  exibição  de
documentos,  esta relatoria vinha entendendo que não havia o que se falar  em comprovação de
requerimento administrativo como condição ou pressuposto de admissibilidade para a propositura
de  exibitória  de  documentos.  O  ajuizamento  da  ação  de  exibição  de  documentos,  portanto,
prescindia do exaurimento da via administrativa.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão datada de 02/02/2015
no  Recurso  Especial  nº  1.349.453/MS,  Relator  Ministro  Luis  Felipe  Salomão,  julgado  sob  a
sistemática  de  Recursos  Repetitivos  (art.  543-C  do  Código  de  Processo  Civil  de
1973/correspondente art. 1.036 do NCPC), firmou o entendimento de que nas ações cautelares de
exibição  de  documentos,  para  se  configurar  a  presença  do  interesse  de  agir,  é  necessária  a
demonstração 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.

Confira-se: 

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". (Recurso Especial
nº 1.349.453/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 10/12/2014, DJe de 02/02/2015). 

Acontece que, tendo a presente demanda sido ajuizada em data anterior
à referida decisão (20/10/2014), o requerimento administrativo era prescindível, conforme dito
alhures.

Pois bem. 

Os  documentos  que  foram  pleiteados  pela  demandante,  ora  apelada,  se
inserem no inciso II do art. 844 do CPC, pois possuem natureza de “comuns às partes”. 

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:



PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE
AS  PARTES  COMPROVADA.  CABIMENTO.  FALTA  DE  PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS NS. 282 E 356 DO STF.1. A firme jurisprudência desta Colenda Corte é no
sentido de que a propositura de cautelar de exibição de documentos, em se tratando de
documentos comuns às partes, é cabível como medida preparatória a fim de instruir a
ação principal, bastando a demonstração de relação jurídica entre as partes. 2. A simples
indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem referência ao disposto no acórdão
confrontado, obsta o conhecimento do recurso especial, em razão da incidência do verbete
das Súmulas ns. 282 e 356 do STF. Precedentes do STJ.3. Agravo regimental a que se nega
provimento.(AgRg no AREsp 207.848/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 08/10/2012)

No presente caso, conforme alegado na inicial, a parte demandante tentou,
por diversas vezes, obter a cópia do contrato questionado, inclusive citando o número do protocolo
de atendimento (nº 9560706251), mas não teve êxito no seu pedido administrativo.

Assim, existe pedido administrativo, via contato telefônico, com número de
protocolo, cabendo ao banco, nesse caso, contrapor tal afirmação, de modo a demonstrar que o
número de protocolo apresentado não corresponde ao requerimento alegado, o que não foi feito pela
instituição bancária.

Deste modo, o banco estava obrigado a apresentar os documentos comuns
às partes, nos termos do art. 844, inc. II, do CPC. 

Com relação a verba honorária, o Código de Processo Civil, ao dispor sobre
os ônus processuais, adotou o princípio da sucumbência, segundo o qual incumbe ao vencido o
pagamento  dos  honorários  ao  vencedor.  Entretanto,  o  referido  princípio  deve  ser  analisado em
consonância com o princípio da causalidade, sob pena de aquele que não deu causa à propositura da
demanda se ver prejudicado.

De  acordo  com o  entendimento  do  STJ,  utilizando-se  dos  princípios  da
sucumbência  e  da  causalidade,  no  caso  de  exibição  de  documento,  para  haver  condenação  a
honorários advocatícios, deve estar caracterizada a resistência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.  EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE
CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO
DA  CAUSALIDADE.  AUSÊNCIA  DE  PRETENSÃO  RESISTIDA  RECONHECIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Nas
ações de exibição de documento, a instituição financeira é condenada em honorários
advocatícios quando houver pretensão resistida em fornecer os documentos pleiteados,
aplicando-se os princípios da sucumbência e da causalidade. 2. O Tribunal de origem
consignou que não houve pretensão resistida, diante da falta de pedido administrativo e da
apresentação dos documentos junto com a contestação. Alterar essa conclusão demandaria
o reexame da prova dos autos,  inviável  em recurso especial ante o óbice da Súmula n.
7/STJ.  3.  Agravo regimental  a  que  se  nega  provimento.  AgRg no  AREsp 575367 MS
2014/0221600-0 Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA T4 - QUARTA TURMA DJe
02/12/2014

Em regra, em virtude da documentação solicitada ter sido apresentada com
a contestação,  não  seria  cabível  a  aplicação do ônus  de  sucumbência  em face  do  demandado.
Acontece que a parte autora afirma a solicitação administrativa do contrato, inclusive informando o
número do protocolo fornecido pela empresa, cabendo a esta a desconstituição das alegações da
parte promovente.



Jurisprudência deste Tribunal de Justiça: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. Sentença
que extinguiu o feito sem resolução de mérito. Necessidade de reforma. Interesse de agir
demonstrado.  Comprovação  DA  PRENTENSÃO  RESISTIDA.  SOLICITAÇÃO  VIA
CALL CENTER. Número de protocolo informado.  Sentença nula. APLICAÇÃO DO
ART.  1.013,  §4º,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  CAUSA  MADURA.
JULGAMENTO  IMEDIATO.  DOCUMENTO  COMUM  ÀS  PARTES.  DEVER  DE
EXIBIÇÃO. PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. CONDENAÇÃO DO DEMANDADO
AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. - Consoante recente entendimento
firmado  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça,  por  ocasião  do  julgamento  do  REsp.
1.349.453/MS, representativo da controvérsia, a caraterização do interesse de agir em ações
cautelares  de  exibição  de  documento  bancário  depende  da  comprovação  de  prévio
requerimento administrativo pelo autor. - Presente a prova do requerimento administrativo,
mostra-se descabida a extinção do processo sem resolução de mérito, - Estando a causa
madura para julgamento, deve a instância revisora seguir no exame do mérito, por força do
disposto no artigo 1.013, § 3º,  I,  do Novo Código de Processo Civil.  -  Tratando-se de
instrumento comum a ambas as partes, em poder do apelado, não poderia haver recusa em
sua exibição, haja vista a regra esculpida no art. 844, II, do Código de Processo Civil de
1973, vigente à época do ajuizamento da demanda.  (TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO do
Processo  Nº  00663673820148152001,  2ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES.
OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em 20-06-2017) 

Desta maneira, diante da informação do número do protocolo de solicitação
do  documento  em  questão,  uma  vez  não  rebatida  a  alegação,  deverá  ser  considerada  como
verdadeira, entendendo-se que a parte promovida deu causa à demanda, de modo que cairá sobre
este o ônus da sucumbência.

Sendo  assim,  a  decisão  proferida  pelo  juízo  de  primeiro  grau  merece
reforma para inverter a condenação dos ônus sucumbenciais, aplicando à instituição financeira o
pagamento das custas e honorários sucumbenciais ao suplicante.

Feitas estas considerações,  dou provimento  ao recurso, para reformar a
sentença, condenando o banco apelado ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, no
importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque. Participaram, ainda, a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes e o Exmo. Des.
Saulo Henriques de Sá e Benevides.

Presente, também, o Exmo. Dr. Marcus Vilar Souto Maior, Procurador de
Justiça.

João Pessoa, 08 de maio de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
RELATOR



ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

Apelação Cível nº 0064006-48.2014.815.2001 — 11ª Vara Cível da Capital

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Maria Helena Oliveira Gondim
de Moura em face da sentença de fls. 103/106, proferida pelo juiz da 11ª Vara Cível da Capital, nos
autos  da  ação  cautelar  de  exibição  de  documentos  movida  pelo  apelante em face  do  Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimento S/A, que julgou procedente o pedido inicial. Condenou a
autora em custas e despesas processuais, ficando o pagamento suspenso, nos termos do art. 98, § 3º
do CPC.

O apelante, em suas razões recursais (fls. 108/116), pugna pela condenação
do banco apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais. 

Contrarrazões desentranhadas, conforme certidão de fl. 135.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  não  ofereceu
parecer opinativo, alegando falta de interesse público que enseje sua intervenção obrigatória (fls.
126/128).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 26 de março de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
RELATOR


