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Apelada:  BV Financeira  Crédito,  Financiamento e  Investimento –  Adv.:
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EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE
EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTO.  SOLICITAÇÃO
PRÉVIA.  SENTENÇA  DE  EXTINÇÃO  SEM
RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO.  IRRESIGNAÇÃO.
POSICIONAMENTO  DO  COLENDO  STJ
PROFERIDO  EM  SEDE  DE  RECURSOS
REPETITIVOS APÓS DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO.
EXIGÊNCIA  DO  PRÉVIO  REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO AFASTADA. PROVIMENTO
DO RECURSO.

- Tendo sido a ação distribuída anteriormente
ao  entendimento  firmado  em  recurso
repetitivo,  pelo Colendo STJ,  não há que se
falar  em  exigência  de  prévio  requerimento
administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível

do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em dar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por João Batista
Carneiro de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 8ª
Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da  Ação de Exibição de
documentos  manejada por ele próprio contra  BV Financeira Crédito,



Financiamento e Investimento. 

 O  autor  ajuizou  ação  exibitória  contra  a  instituição
para ter acesso à cópia do contrato de crédito consignado nº 7529200,
celebrado em 19/02/2013, no valor de R$ 2.973,68 (dois mil novecentos e
setenta e três reais e sessenta e oito centavos), dividido em 58 (cinquenta
e oito) parcelas de R$ 84,75 (oitenta e quatro reais e setenta e cinco
centavos).

Ao  sentenciar  o  feito  (fls.  21/24),  a  magistrada  de
primeiro grau extinguiu o feito, sem resolução do mérito, tendo em vista
a inexistência da comprovação de solicitação administrativa.

Inconformado, o demandante recorreu, alegando, em
síntese,  que  realizou  a  solicitação  por  telefone,  sem  obter  nenhuma
resposta até a data do ajuizamento da ação, sendo esta prova suficiente
para  demonstrar  sua  tentativa  de  obtenção  do  documento
administrativamente. Ao final, pede que seja reformada a sentença, a fim
de se determinar a exibição do contrato questionado.

Contrarrazões (fls. 38/41). 

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça
opinou no sentido de dar provimento ao recurso (fls. 65/71). 

É o relatório.

V O T O

Verificada a presença dos pressupostos exigidos para a

admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. 

O objetivo do autor/apelante nesta fase processual é a

reforma da sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, sob o

argumento de que a solicitação por telefone, seria prova suficiente para

demonstrar sua tentativa de obtenção do documento administrativamente

requerido.

Impende-se  ressaltar  que  a  distribuição  da  presente

ação  se  deu  em  03/12/2013  (fl.  15),  quando,  ainda,  não  havia  sido

pacificado o entendimento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no



REsp nº  1349453/MS, que foi  julgado em 10/12/2014,  sob a ótica de

Recurso Repetitivo, e publicado no DJe em 02/02/2015.

Como  bem  observou  o  representante  do  Parquet,  à

época da instauração da demanda não havia obrigatoriedade na exigência

da prévia solicitação administrativa e, portanto, não há que se falar em

extinção do feito, sem resolução do mérito.

Dessarte, a exigência de prévio requerimento deve ser

afastada.

Outrossim, devem ser aplicadas as regras estabelecidas

pelo art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, segundo as quais é

necessária a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo,

inclusive  com  a  inversão  do  ônus  da  prova,  considerando  a

hipossuficiência  do  mesmo  de  apresentar  comprovação  acerca  do

requerimento realizado.

Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: 

[...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive

com a  inversão  do  ônus  da  prova,  a  seu  favor,  no

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil

a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo

as regras ordinárias de experiências;

É  sabido  que  tem  as  instituições  financeiras,  em

respeito  ao  princípio  da  boa-fé  objetiva,  o  dever  legal  de  exibir  os

documentos  referentes  aos  contratos  firmados  com  os  consumidores,

fornecendo-lhes,  inclusive,  todas  as  informações  necessárias  para  o

esclarecimento de quaisquer dúvidas que venham a surgir. 

Todavia, a lei nem sempre é observada pelas referidas

instituições e, quando assim se portam, inobservam vários postulados que

norteiam o Direito do Consumidor. 



Por outro lado, o princípio da inafastabilidade da função

jurisdicional para questões como a que se colocam no presente feito nem

sempre  é  observado  pelas  instituições  financeiras.  Segundo  o  art.  5º,

XXXV, da Carta Magna, in verbis:

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção

de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à

propriedade, nos termos seguintes: 

[...]

XXXV  -  a  lei  não  excluirá  da  apreciação  do  Poder

Judiciário lesão ou ameaça a direito; [...]

No  caso  sob  análise,  tem-se  que  o  apelante

demonstrou  claramente  a  relação  contratual  com  o  recorrido  e  a

necessidade e utilidade de sua postulação, relativa à exibição, porquanto

pretende  revisar  cláusulas  de  um  contrato  de  empréstimo  consignado

firmado com o apelado, viabilizando o acesso ao Judiciário para a tutela de

seus interesses.

Em face de todo o acima exposto, em harmonia com o

parecer ministerial,  DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a

sentença,  julgando  procedente  o  pedido  e  condenado  o  apelado  no

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em

R$ 1.000,00 (hum mil reais).

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do

julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos

Cavalcanti de Albuquerque – Relator, Maria das Graças Morais Guedes e o

Excelentíssimo Senhor Doutor João Batista Barbosa (Juiz convocado para

substituir o  Excelentíssimo Senhor Desembargador Saulo Henriques de Sá



e Benevides).

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor

Doutor Rodrigo Marques da Nóbrega – Promotor de Justiça convocado.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de

Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 06 de março de 2018.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
Relator
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