
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0055520-74.2014.815.2001.
Origem : 6ª Vara Cível da Comarca da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Embargante     : Veruska Montenegro Resende Portela e outro.
Advogado : Caius Marcellus Lacerda (OAB/PB nº 5.2017).
Embargado : Mapfre Vida S/A.
Advogado : David Sombra Peixoto(OAB/PB nº 16.477A).

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,  OBSCURIDADE  OU  ERRO
MATERIAL.  INOCORRÊNCIA.  PRETENSÃO
DE REDISCUSSÃO DO JULGADO.  IMPOSSI-
BILIDADE.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
REJEIÇÃO. 

- Verificando-se que o acórdão embargado solucionou
o recurso interposto, apreciando as questões suscita-
das no caderno processual de forma devidamente fun-
damentada,  após  pormenorizada  análise  fática  e  ju-
rídica dos dados constantes nos autos, não há que se
cogitar em falha que possa ser sanada por meio de
embargos de declaração.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  rejeitar  os
embargos de declaração, à unanimidade, nos termos do voto do relator.

Trata-se de  Embargos de Declaração  (fls.  180/184) opostos
por   Veruska Montenegro Resende Portela e  outro contra  Acórdão (fls.
168/178) que, em sede do julgamento de Apelação Cível interposta nos autos
“Ação Cautelar Exibitória de Documentos”, suscitou e acolheu, de ofício, a
preliminar de cerceamento do direito de defesa, nos seguintes termos:

“Face  ao  exposto,  REJEITO  A  PRELIMINAR
arguida  em  sede  de  contrarrazões,  bem  como
SUSCITO  E  ACOLHO,  DE  OFÍCIO,  A
PRELIMINAR de cerceamento do direito de defesa,
em razão de erro no procedimento adotado, e, assim,
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decretar a nulidade da sentença,  devendo os  autos
serem retornados ao juízo a quo, a fim de que seja
observada a regra de transição acima delineada, com
o sobrestamento do feito e a intimação do autor para
apresentação de requerimento administrativo junto à
empresa demandada. Resta prejudicada a análise do
Recurso Apelatório”. (fls. 178)

Em suas razões, a embargante indica a existência de omissão no
julgado, argumentando que, no caso em apreço, a solicitação administrativa já
se encontra nos autos,  tratando-se das cópias dos e-mails  que a promovida
enviou para a seguradora (fls. 26/29).

Assevera  que  “resta  plenamente  demonstrado  que  os
embargantes  já  requereram  administrativamente  tendo  como  resposta  a
negativa  de  existência  da  falecida  nos  seus  registros,  o  que  comprova
diretamente os documentos aqui apresentados”.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios com efeitos
infringentes, tendo em vista da omissão sustentada.

Devidamente  intimada,  a  parte  contrária  apresentou
contrarrazões (fls. 186/189), pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO.

Nos termos do art. 1022 do Novo Código de Processo Civil –
NCPC, são cabíveis embargos de declaração quando houver, na sentença ou
no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Desse modo,
pressupõe para sua interposição, por exemplo, a falta de clareza na redação e a
possibilidade  de  eventualmente  permitir  duplo  sentido  na  interpretação.
Permite-se, assim, através deste recurso, aclarar-se o texto, de forma a que seja
amplamente entendido o respectivo teor.

Pois  bem,  no  caso  dos  autos,  percebe-se  nitidamente  um
inconformismo com o resultado do julgamento, inexistindo vício embargável a
ensejar o acolhimento de recurso aclaratório. 

Registre-se,  inicialmente,  que,  em  sua  construção
argumentativa,  o  embargante  procura  enquadrar  o  Acórdão recorrido  como
dotado  de  vício  de  julgamento,  mais  especificamente  como  incurso  em
omissão,  especificamente  no  que  diz  respeito  ao  suposto  requerimento
administrativo comprovado nos autos.

Todavia, ao contrário do que alega o embargante, o conteúdo
das cópias dos e-mails, às fls. 26/29, foram devidamente analisadas por meio
do  Acórdão  ora  recorrido,  oportunidade  em que  restou  consignado  que  as
referidas  mensagens  eletrônicas  não  continham  pedido  administrativo
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expresso  a  respeito  dos  documentos  perquiridos  nos  autos,  não  sendo
suficientes para comprovar a solicitação pela via administrativa.

Neste  ínterim,  cumpre  transcrever  excerto  da  decisão
embargada, vejamos:

- Da preliminar de ofício: cerceamento do direito de
defesa:

Consoante relatado, trata-se de demanda de exibição
de  documento,  em  que  almeja  a  parte  autora  a
apresentação pelo promovido da apólice de seguro
em nome da Sra. Miriam Montenegro Rezende.

O  magistrado  sentenciante  extinguiu  o  feito  sem
resolução  de  mérito,  pontuando  ausência  de
comprovação de prévia solicitação administrativa.

Tenho, pois, merecer anulação a decisão de base, de
ofício,  por  cerceamento  do  direito  de  defesa,  em
virtude de erro no procedimento adotado pelo juiz a
quo.

Como  é  sabido,  são  três  as  condições  da  ação
referidas  no  Código  de  Processo  Civil:  a
possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade das
partes e o interesse processual, também denominado
de interesse de agir.

O exame do interesse de agir passa pela verificação
do binômio necessidade mais adequação, ou seja, a
prestação jurisdicional deve ser um meio necessário
para a solução da lide e o instrumento utilizado deve
ser adequado. 

Acerca  do  interesse  de  agir,  leciona  Humberto
Theodoro Júnior:

“O interesse de agir, que é interesse instrumental e
secundário, surge da necessidade de obter através do
processo  a  proteção  ao  interesse  substancial.
Entende-se,  dessa  maneira,  que  há  interesse
processual  "se  a  parte  sofre  um  prejuízo,  não
propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar
esse  prejuízo,  necessita  exatamente  da  intervenção
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dos  órgãos  jurisdicionais.  Localiza-se  o  interesse
processual  não  apenas  na  utilidade,  mas
especificamente  na  necessidade  do  processo  como
remédio  apto  à  aplicação  do  direito  ao  caso
concreto". (in Curso de Direito Processual Civil, v.I.,
41 ed., Rio de Janeiro: Forense, 2004, p.55). 

Especificamente quanto à demanda de  exibição de
documentos,  a  jurisprudência  dominante  era  no
sentido  da  desnecessidade  de  prévia  solicitação
administrativa para a configuração do interesse de
agir. 

Contudo,  o Tribunal da Cidadania, por ocasião do
julgamento  do  REsp.  1.349.453/MS,  julgado  como
recurso repetitivo, revendo posicionamento até então
uníssono,  passou  a  entender  que,  em  ações
cautelares  de  exibição  de  documentos  bancários,
deve o autor demonstrar o prévio requerimento de
exibição  à  instituição  financeira  ré,  a  fim  de
justificar  a  provocação  do  Poder  Judiciário.  O
acórdão restou assim redigido:

“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.” (REsp 1349453/MS, 2ª Seção, Rel.
Min.  Luis  Felipe  Salomão,  j.  10/12/2014,  DJE
02/02/2015). 
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 Desse  modo,  para a Corte  Superior,  verifica-se o
interesse de agir quando houver a demonstração de:
a) existência de relação jurídica entre as partes; b)
prévio requerimento administrativo não atendido em
prazo razoável; e c) pagamento do custo do serviço
conforme normatização da autoridade monetária.

Nesse  contexto,  curvo-me  ao  recente  entendimento
esposado pelo Tribunal da Cidadania a respeito da
matéria,  corte  responsável  por  uniformizar  a
interpretação  e  aplicação  do  direito  federal
infraconstitucional em todo o território nacional.

Importante destacar que o referido posicionamento
já vem sendo perfilhado pelas Cortes de Justiça de
outros  estados,  em  situações  análogas,  consoante
asseguram os arestos adiante sumariados: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -  CAUTELAR DE
EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS  -  CONTRATO
BANCÁRIO  -  AUSÊNCIA  DE  REQUERIMENTO
EXTRAJUDICIAL PRÉVIO - FALTA DE INTERESSE
DE  AGIR  -  CARÊNCIA  DE  AÇÃO  -  RECURSO
REPETITIVO STJ - ART. 543-C DO CPC - EFEITO
TRANSLATIVO. I - Nos termos da decisão proferida
pelo STJ no REsp. nº 1349453/MS, representativo de
controvérsia,  "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." II - Ausente demonstração do
requerimento  administrativo  prévio,  mostra-se
desnecessária  a  demanda,  e,  por  conseqüência,
impõe-se a extinção do feito por carência de ação,
dada a falta de interesse de agir.” 

(TJMG  -  Agravo  de  Instrumento-Cv
1.0707.15.002624-3/001,  Relator(a):  Des.(a)  João
Cancio  ,  18ª  CÂMARA  CÍVEL,  julgamento  em
10/03/2015, publicação da súmula em 16/03/2015).

“Alienação  Fiduciária  de  Imóvel.  Cautelar
incidental de exibição de documentos. Pedido prévio
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à  Instituição  financeira  e  pagamento  do  custo  do
serviço. Posicionamento do STJ no Recurso Especial
Representativo  de  Controvérsia  1.349.453-MS.
Recurso parcialmente provido, com observação.”

(TJ-SP -  AI:  22222502420148260000 SP 2222250-
24.2014.8.26.0000, Relator: Bonilha Filho, Data de
Julgamento:  11/03/2015,  26ª  Câmara  de  Direito
Privado, Data de Publicação: 12/03/2015).

(...)

Sobre  o  tema,  o Supremo  Tribunal  Federal,  por
ocasião julgamento dos Recursos Extraordinários nº.
631.240,  839.314  e  824.704,  também  revendo
posicionamento  até  então  uníssono,  passou  a
entender, de igual forma, que, em ações que buscam
concessão de benefícios previdenciários em face do
INSS, bem como nas de cobrança do seguro DPVAT,
deve  o  autor  justificar  a  provocação  do  Poder
Judiciário, demonstrando a existência de pretensão
resistida,  esta consubstanciada na prova do prévio
requerimento administrativo.

Outrossim, segundo o RE nº 631.240, tendo em vista
a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria,
inclusive  no  Supremo  Tribunal  Federal,  restou
delineado  procedimento  de  transição  dos  recursos
paradigmas.

Assim, para as ações ajuizadas antes de 03/09/2014,
se  for  verificada  a  contestação  meritória  da
seguradora  promovida,  resta  demonstrada  a
resistência  à  pretensão  autoral,  subsistindo  o
interesse  de  agir.  Caso  não  haja  impugnação  ao
pedido  autoral,  deve  o  feito  ser  sobrestado,
determinando-se a intimação da parte  autora para
que apresente requerimento administrativo em até 30
(trinta) dias,  sob pena de extinção do feito.  Sendo
apresentado  o  pedido  na  via  administrativa,  a
seguradora  terá  o  prazo  de  até  90  (noventa)  dias
para decisão. Em se constatando o atendimento do
pleito  autoral  ou  não  sendo  o  mérito  do  pedido
apreciado por ato de responsabilidade do requerente,
a demanda judicial será extinta. Não se averiguando
qualquer dessas duas situações, persistirá o interesse
de  agir  e  o  feito  judicializado  terá  regular
processamento e julgamento.
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A referida  regra  de  transição  vem sendo  aplicada
também às demandas exibitórias, em harmonia com
o procedimento já adotado em ações previdenciárias
e de DPVAT, como decidiu esta Corte de Justiça, em
situação semelhante:

“APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  EXIBIÇÃO  DE
DOCUMENTO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA
DEMONSTRAÇÃO  DO  REQUERIMENTO.  TEMA
SUBMETIDO  AO  RITO  DA  REPERCUSSÃO
GERAL  JULGADA  PELO  SUPREMO  TRIBUNAL
FEDERAL.  AÇÃO  AJUIZADA  ANTERIORMENTE
AO JULGAMENTO EM SEDE DE REPERCUSSÃO
GERAL.  INCIDÊNCIA  DA  REGRA  DE
TRANSIÇÃO. PROVIMENTO. O Supremo Tribunal
Federal,  ao  apreciar  o  tema  relacionado  à
demonstração  da  resistência,  entendeu  pela
aplicabilidade  do  mesmo  posicionamento  que  vem
sendo  utilizado  nas  questões  de  natureza
previdenciária,  cuja  repercussão  geral  fora
reconhecida  no  RE  631.240,  Rel.  Min.  Roberto
Barroso, qual seja, a necessidade de comprovação de
prévio  requerimento  administrativo  para  o
ajuizamento  de  ação  visando  a  exibição  do
documento, Nas ações ajuizadas antes do julgamento
dos recursos sob rito da repercussão geral, o autor
será  intimado  a  dar  entrada  no  pedido
administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do
processo. Comprovada a postulação administrativa,
a  parte  contrária  será  intimada  a  se  manifestar
acerca do pedido em até 90 dias,  prazo dentro do
qual  a  seguradora  deverá  colher  todas  as  provas
eventualmente necessárias e proferir decisão.” 

(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00018392920128150331,  3ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  DA  DESEMBARGADORA  MARIA
DAS  GRAÇAS  MORAIS  GUEDES  ,  j.  em  20-09-
2016) 

(...)

Logo,  tendo  a  presente  ação  sido  ajuizada  em
13/08/2014, data anterior à fixação do entendimento
pela  constitucionalidade  da  interpretação  da
necessidade  de  requerimento  administrativo  como
demonstração do interesse de agir em determinadas
demandas judiciais, bem como diante da ausência de
contestação meritória – apenas houve a alegação de
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questões preliminares - deve-se observar a regra de
transição  firmada  no  Recurso  Extraordinário  nº
631.240/MG, anulando-se a sentença de ofício, por
cerceamento  do  direito  de  defesa  e  erro  no
procedimento adotado, para que seja determinado o
sobrestamento  do  feito  em  primeiro  grau,  com  a
consequente  intimação  do  autor  a  fim  de  que
apresente, em 30 (trinta) dias, pedido administrativo
de exibição de documento junto ao promovido, sob
pena de extinção da demanda.

Consigne-se, por fim, que os e-mails juntados pela
parte  autora  (fls.  26/29)  não  contém  pedido
administrativo expresso a respeito dos documentos
perquiridos  nos autos,  não sendo suficientes  para
comprovar  a  solicitação  pela  via  administrativa,
motivo pelo qual deverá observar os termos da regra
de transição acima explanados”. 

Não  se  requer  maiores  considerações,  portanto,  para  se
constatar a especificidade e análise pormenorizada de todas as circunstâncias
fáticas que envolveram a demanda, tendo sido suficientemente fundamentada
a conclusão judicial. 

A despeito de todo esforço retórico, percebe-se claramente que
a decisão colegiada não incorre em quaisquer dos vícios embargáveis, sendo
coerente com as alegações das partes e com os elementos de prova formados
nos  autos,  tendo  ocorrido  apreciação  por  demais  detalhada  do  litígio  em
questão.

Desta maneira, verifica-se que o entendimento normativo sobre
a matéria foi devidamente explicitado, as circunstâncias fáticas de igual forma
foram  demasiadamente  detalhadas  e  a  entrega  jurisdicional  se  revelou
condizente com o devido processual legal, em conformidade com os ditames
do Novo Código de Processo Civil. 

A conclusão  do  julgado  é  que  se  revelou  contrária  ao  que
postulado pela embargante, de forma que não há qualquer vício embargável a
justificar o acolhimento destes aclaratórios.

Por tudo o que foi exposto, não havendo qualquer vício a ser
sanado  na  decisão  combatida,  não  merecem  ser  acolhidos  os  presentes
embargos não havendo outro caminho a trilhar a não ser manter a decisão
recorrida pelos seus próprios fundamentos. 

Ante  o  exposto,  REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. 

É COMO VOTO. 
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Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos,  e  o  Exmo.   Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  Presente  ao
julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,06 de março de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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