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ACÓRDÃO

APELAÇÃO N.º 0013282-74.2013.815.2001.
ORIGEM: 7ª Vara Cível da Comarca da Capital.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Banco do Brasil S/A.
ADVOGADOS: Sérvio Túlio de Barcelos (OAB/PB 20.412-A) e José Arnaldo Jansen Nogueira
(OAB/PB 20.832-A).
APELADOS: Carlos Eduardo da Silva e Ana Augusta da Silva.
ADVOGADO: Jean Câmara de Oliveira (OAB/PB 11.144).

EMENTA:  REANÁLISE  DE  JULGAMENTO  DE  APELAÇÃO,  NOS
TERMOS DO ART. 1.040, II, DO CPC/2015. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO.
DESNECESSIDADE  DE  PRÉVIO  REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO
PARA  AJUIZAMENTO  DA  AÇÃO.  TESE  FIRMADA  PELO  SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO AI. 126.739, MG, EM SEDE
DE REPERCUSSÃO GERAL E DO  SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO
AgRg  no  REsp  1492148/SC.  MANUTENÇÃO  DO  ACÓRDÃO
REANALISADO. 

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº. 126.739, MG, em sede de
Repercussão  Geral,  uniformizando  o  entendimento  sobre  a  matéria,  decidiu  que,
havendo contestação por parte do Réu, desacompanhada do documento solicitado,
configura-se  a  pretensão  resistida  e,  portanto,  é  dispensável  requerimento
administrativo para a propositura da Ação.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no REsp 1492148 / SC,
consolidou  entendimento  no  sentido  de  que  quando  a  pretensão  do  Autor  for
resistida pelo Réu, que, no mérito, em sua contestação, demostrar que o pedido não
seja atendido, na forma pretendida pelos agravados, resta, assim, suprida eventual
falta de interesse processual.

VISTO,  relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente  à
APELAÇÃO  N.º  0013282-74.2013.815.2001,  em que  figuram como  Apelante  o
Banco do Brasil S/A e como Apelados Carlos Eduardo da Silva e Ana Augusta da
Silva.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando o voto do Relator, em manter o Acórdão reanalisado.

VOTO.

Trata-se de reanálise de Acórdão impugnado por Recurso Especial interposto
pelo Banco do Brasil S/A nos autos da Ação de Exibição de Documentos em face
dele ajuizada por  Carlos Eduardo da Silva, provocada por suposta contrariedade
entre a tese esposada por este Colegiado quando do julgamento do Apelo interposto
pelo Réu, f.  59/63, e o que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial nº 1.349.453/MG.

Esta  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  negou  provimento  à  Apelação



manejada  pelo  Banco  do  Brasil  S/A,  mantendo  a  Sentença  que  o  condenou  ao
pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), por
ter apresentado resistência na exibição do instrumento contratual.

A  Presidência  deste  Egrégio  Tribunal  proferiu  Despacho  de  f.  105/106,
entendendo que o STJ, ao julgar o Recurso paradigmático, assentou a tese de que “a
propositura de ação 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”.

O Exmo. Sr. Presidente asseverou também que o julgamento desta Quarta
Câmara Especializada Cível divergiu da orientação do STJ, uma vez que garantiu ao
Autor  a  obtenção  do  seu  direito  pelos  motivos  acima  expostos,  determinando  a
remessa dos autos a esta Relatoria para fins de exercício do juízo de retratação ou a
manutenção do decisum, tal como preceituado pelos art. 1.030, II, c/c o art. 1.040, II,
do CPC/20151. 

É o Relatório.

Em que pese o Superior Tribunal de Justiça haver fixado o entendimento no
sentido de considerar obrigatório prévio requerimento administrativo anteriormente
ao ajuizamento de ação que almeja a  exibição de documentos,  por  dar  ensejo à
pretensão resistida justificadora da necessidade de intervenção do Poder Judiciário,
entendo  que  a  sua  ausência,  in  casu,  acompanhada  de  contestação,  f.  46/48v  é
suficiente  para  a  dispensa  do  requerimento  administrativo,  demonstrando  a
resistência da Instituição Financeira na exibição do contrato, entendimento que se
coaduna com a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça2. 

1  Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para
apresentar  contrarrazões  no  prazo  de  15  (quinze)  dias,  findo  o  qual  os  autos  serão  conclusos  ao
presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

[…];
II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão
recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça
exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;

Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:
[…];
II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência
originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar
a orientação do tribunal superior;

2 PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
ESPECIAL.  DIREITO  À  SAÚDE.  FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTO.  AUSÊNCIA  DE
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE, NO CASO. PRETENSÃO
RESISTIDA. CONTESTAÇÃO QUE SE INSURGE, NO MÉRITO, CONTRA O PEDIDO E AFIRMA
A IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO DA PRETENSÃO. INTERESSE DE AGIR PRESENTE.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I.  Recurso Especial  manifestado contra acórdão que,  nos
autos de ação na qual os ora recorridos postulam o fornecimento de medicamentos, manteve sentença
que extinguira o feito, sem exame do mérito, por ausência de prévio requerimento administrativo. II. No
caso, o ESTADO DE SANTA CATARINA, ora agravante, arguiu, na defesa, a preliminar de ausência
de interesse de agir dos autores da demanda, e, no mérito, contestou a pretensão da inicial, alegando que
(a) o fornecimento do medicamento Miflasona 400mg seria de competência dos Municípios; e (b) o
medicamento Clomipramina 25g não é disponibilizado pelo Ministério da Saúde, de modo que a parte
autora deveria submeter-se às alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS e pela Secretaria Estadual de
Saúde.  Nesse  contexto,  mostra-se  inócua a  exigência de prévio requerimento administrativo,  pois  a
pretensão  dos  autores  fora  expressamente  resistida  pelo  réu,  que,  no  mérito,  em  sua  contestação,



Ao  julgar  a  Apelação  interposta  pelo  Réu,  este  Colegiado  seguiu
entendimento do referido precedente do Pretório Excelso e do Superior Tribunal de
Justiça, que se referem à desnecessidade de requerimento administrativo.

Posto isso, com base nos precedentes do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça, mantenho a decisão, determinando o retorno dos
Autos à Escrivania, para regular prosseguimento da instrução processual.

É como voto.

Presidi o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta Quarta Câmara Es-
pecializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 13 de março de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho. Presente à sessão o Excelentíssimo Promotor de Justiça convoca-
do Dr. Rodrigo Marques da Nóbrega.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

demonstrou que o pedido não seria atendido, na forma pretendida pelos agravados, restando, assim,
suprida eventual falta de interesse processual. III. Ainda que assim não fosse, o Superior Tribunal de
Justiça possui jurisprudência no sentido de que "a mera inclusão de determinado fármaco na listagem de
dispensação não assegura sua concreta e real disponibilidade nos postos de atendimento, de modo que o
interesse de agir se mantém íntegro diante dessa circunstância" (STJ, AgRg no AREsp 715.208/SC, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/09/2015). Nesse sentido: STJ, AgRg
no REsp 1.407.279/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2014;
AgRg no AREsp 419.834/PR,  Rel.  Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
06/03/2014. IV. Assim, levando em consideração o teor da contestação apresentada pelo agravante e a
ausência de demonstração efetiva de que a medicação pleiteada esteja sendo fornecida, não há falar em
ausência de interesse de agir dos agravados. V. Agravo Regimental improvido. 


