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APELAÇÃO.  AÇÃO  CAUTELAR  DE  EXIBIÇÃO.
REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO  POR  MEIO  DE
PROTOCOLO. CONTRATO NÃO EXIBIDO. AJUIZAMENTO DA
AÇÃO.  DOCUMENTO  APRESENTADO  COM  A
CONTESTAÇÃO.  PRETENSÃO  RESISTIDA.  PRINCÍPIO  DA
CAUSALIDADE. HONORÁRIOS. CABIMENTO. PROVIMENTO
DO RECURSO.

- A obrigação da instituição financeira de exibir a documentação
requerida decorre de lei, de integração contratual compulsória, não
podendo ser objeto de recusa nem de condicionantes, em face do
princípio da boa-fé objetiva.

- Não tendo o documento sido apresentado pelo Banco demandado
na via administrativa, mas somente após o ajuizamento da ação,
com  a  peça  de  contestação,  resta  configurada  a  resistência  da
instituição bancária, devendo, assim, ser condenada ao pagamento
dos  honorários  advocatícios  em  atenção  ao  princípio  da
causalidade.

VISTOS,  relatados e discutidos estes autos, em que figuram como
partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, por unanimidade, dar provimento ao apelo, nos termos do voto do
relator, integrando a decisão a súmula de julgamento juntada à fl. 73.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por José Jaelson Neri contra sentença
prolatada  pelo  Juízo  da  14ª  Vara  Cível  da  Comarca  da  Capital,  Exmo.  Dr.  Alexandre
Targino Gomes Falcão, nos autos da ação cautelar de exibição de documento ajuizada pela



apelante em desfavor do Banco GMAC S.A., apelado.

Na sentença recorrida, o magistrado a quo julgou procedente o pedido
exordial e deixou de condenar o réu em honorários advocatícios, ao considerar a ausência
de resistência à pretensão da parte promovente. 

Em  suas  razões  recursais,  aduz  o  apelante,  em  suma,  que  a
condenação em honorários advocatícios de sucumbência é plenamente possível no caso
em tela,  uma vez que o réu apenas cumpriu com a obrigação de apresentar cópia do
documento contratual após a propositura da demanda judicial.

Ao final, pede o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença
e  julgar  procedente  o  pedido,  condenando  a  parte  recorrida  a  pagar  os  honorários
advocatícios.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Diante  da  desnecessidade  de  intervenção  do  Ministério  Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169, § 1º,
do RITJPB, c/c o artigo 178, do Código de Processo Civil vigente.

É o relatório. 

VOTO

Compulsando-se os autos, verifica-se que a parte autora pleiteou, por
meio da presente ação cautelar de exibição de documentos, a apresentação do contrato
bancário,  alegando  para  tanto  que,  mesmo  tendo  requerido  administrativamente
(Protocolo n. 012761), a instituição financeira deixou de apresentá-lo.

Ao sentenciar, o magistrado a quo, conforme relatado, considerou que
não houve resistência pelo demandado, por ter o mesmo apresentado a documentação em
contestação,  julgando  procedente  a  pretensão  vestibular,  sem,  todavia,  condená-lo  ao
pagamento dos honorários advocatícios.  É contra essa decisão que se funda a presente
insurgência. 

Pois  bem.  A  controvérsia  devolvida  ao  crivo  desta  instância
jurisdicional transita, tão somente, em torno da fixação de honorários advocatícios.

Como cediço, a condenação em honorários advocatícios é pautada no
princípio da causalidade, isto é, somente aquele que deu causa à demanda ou ao incidente
processual deverá arcar com as despesas dela decorrentes. 

Nesta referida linha, como bem anota o Ministro José Delgado,  “o
princípio  da  sucumbência,  adotado  pelo  art.  20,  do  CPC,  encontra-se  contido  no



princípio  da  causalidade,  segundo  o  qual  aquele  que  deu  causa  à  instauração  do
processo deve arcar com as despesas dele decorrentes”(STJ - REsp n. 316.388/MG -Rel.
Min. José Delgado – T1 –  DJ de 10.09.2001).

Sobre o tema acima perfilhado, os juristas pátrios Nelson Nery Jr. e
Rosa Maria de Andrade Nery sustentam que, “pelo princípio da causalidade, aquele que
deu causa à  propositura da demanda ou à  instauração de incidente processual  deve
responder pelas despesas daí decorrentes”(Código de Processo Civil e legislação extravagante. 10.

ed.. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 222.).

No mesmo sentido, confiram-se alguns precedentes do STJ:

"O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido
de  que  as  ações  cautelares  de  exibição  de  documento,  por
possuírem natureza de ação, e não de mero incidente processual,
nos termos do art. 844 do Código de Processo Civil, ensejam, na
hipótese  de  sua  procedência,  a  condenação  da  parte  vencida  ao
pagamento dos ônus sucumbenciais, tendo em vista a aplicação do
princípio  da  causalidade  (Código  de  Processo  Civil  e  legislação
extravagante.  10.  ed..  São  Paulo:  Revista  dos  Tribunais,  2007,  p.
222)" 

“PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  CAUTELAR.  LITIGIOSIDADE
CONFIGURADA.  CONDENAÇÃO  EM  HONORÁRIOS.
CABIMENTO.  1.  Diante  do  Princípio  da  Causalidade  e  da
resistência da parte contrária à pretensão deduzida em juízo, o STJ
já  firmou  o  entendimento  de  que  é  possível  a  condenação  em
honorários advocatícios em Ação Cautelar.  2. Agravo Regimental
não provido (STJ – Ag no Resp 900855 – Min. Herman Benjamin –
T2 – 24/03/2009.)”

Com efeito, trasladando-se tal entendimento ao caso, vislumbro que,
tendo a parte autora formulado requerimento administrativo, por meio do Protocolo de n.
012761, e não havendo a devida apresentação pelo banco demandado, resta caracterizada
a resistência deste, haja vista a negativa de exibição do documento naquela oportunidade,
sendo necessária a propositura do presente feito a fim de alcançar a pretensão posta nos
autos. 

Assim,  entendo  que  restou  suficientemente  demonstrado  a
recalcitrância do banco recorrido em fornecer o contrato, considerando que nada trouxe
aos autos para contrapor a alegação autoral, deixando, inclusive, de se insurgir em face do
protocolo  apontado  pelo  promovente.  Sobre  o  tema,  aliás,  não  é  demais  transcrever
julgado do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul:

“A  relação  contratual  entre  usuário  e  empresa  de  telefonia



contratada para prestar serviços de fornecimento de internet/banda
larga  é  regulada  pela  Lei  nº  8.078,  de  11  de  setembro  de  1990
(Código de Defesa do Consumidor).  Havendo a hipossuficiência
técnica do consumidor e a verossimilhança de suas alegações, deve
o juiz inverter o ônus da prova, com base no art. 6º, inciso VIII, da
referida lei, para que a empresa demonstre a não veracidade das
alegações do autor, uma vez que possui mais condições técnicas –
protocolos  de  atendimento,  gravação  das  ligações,  pedidos
realizados  pelo  cliente  por  telefone,  resolução  dos  problemas
indicados, entre outros”. (TJ-MS - APL: 00350428820098120001 MS
0035042-88.2009.8.12.0001, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira,
Data  de  Julgamento:  15/03/2016,   2ª  Câmara  Cível,  Data  de
Publicação: 17/03/2016)

Nesses  termos,  considerando  que  o  demandado  deu  motivo  ao
ajuizamento  da ação,  é  de  se  condená-lo  em honorários  advocatícios,  com alicerce  no
princípio da causalidade. 

A propósito, assim decidiu o STJ:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
ESPECIAL.  CAUTELAR  DE  EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS.
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  PRINCÍPIO  DA  CAUSALIDADE.
VALOR  ARBITRADO  NA  SENTENÇA.  MANUTENÇÃO.
RAZOABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A cautelar de exibição
de documentos, por possuir natureza de ação, e não de mero incidente
processual,  legitima  a  condenação  da  parte  vencida  ao  pagamento  da
verba honorária, tendo em vista a aplicação do princípio da causalidade.
2. Não se altera o valor dos honorários advocatícios arbitrado na sentença
com base no art. 20, § 4º, do CPC e mantido em sede de recurso especial
quando  condizente  com  o  trabalho  realizado  pelos  patronos  da  parte
vencedora na condução do feito e na elaboração de peças processuais nas
instâncias ordinária e superior. 3. Agravo regimental desprovido.  (STJ -
AgRg  nos  EDcl  no  REsp:  1301372  RS  2012/0009031-2,  Relator:  Ministro
JOÃO  OTÁVIO  DE  NORONHA,  Data  de  Julgamento:  10/09/2013,  T3  -
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2013)

Portanto,  arbitro  em  R$  1.000,00  (mil  reais)  o  valor  a  título  de
honorários advocatícios, atendendo, assim, aos ditames do art. 85, § 2º, do CPC.

Diante  das  considerações  expostas,  dou  provimento  ao  recurso
apelatório, para fixar os honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), a
serem pagos pelo banco demandado em favor da parte autora.

É como voto.



Decisão.

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba decidiu,  por unanimidade, dar provimento ao recurso,  nos termos
do voto do relator.

Presidiu a Sessão Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
Participaram do julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva (relator), o Des. Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho, e o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente ao julgamento o Dr. José Raimundo de Lima, Procurador de
Justiça.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 15 de maio de 2018.

João Pessoa, 18 de maio de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


