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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS. 
PROCEDÊNCIA  DA  AÇÃO.  CONDENAÇÃO  DA  PARTE 
PROMOVIDA  AO  PAGAMENTO  DE  HONORÁRIOS  DE 
SUCUMBÊNCIA.  CABIMENTO.  PRINCÍPIO  DA 
CAUSALIDADE.  ARTIGO  20,  CAPUT  E  §  4º,  DO  CPC. 
FIXAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL. INTELIGÊNCIA DO 
ART. 557, CAPUT, DO CPC. SEGUIMENTO NEGADO.

-  Conforme Jurisprudência  do  STJ,  “As ações  cautelares  de 
exibição de documento, por possuírem natureza de ação, e não 
de mero incidente processual, nos termos do art. 844 do CPC, 
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”1.

- “...é juridicamente possível o pedido à empresa de telefonia 
de exibição do nome do usuário de seus serviços que, utiliza-
se da internet para causar danos a outrem, até por ser o único 
modo  de  o  autor  ter  conhecimento  acerca  daqueles  que 
entende  ter  ferido  a  sua  reputação.  Recurso  Especial 
improvido”.  (REsp 879.181/MA, Rel. Ministro Sidnei Beneti, 3ª 
Turma, julgado em 08/06/2010, DJe 01/07/2010).

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela Telemar Norte Leste S/A 
contra  sentença  proferida  pelo  MM.  Juízo  da  5ª  Vara  da  Comarca  de  Campina 
Grande nos autos da ação de obrigação de fazer a qual julgou procedente a pretensão 
autoral,  determinando  que  o  requerido  promovesse  a  exibição  dos  documentos 

1 REsp 1428593/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, 3ª TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 14/03/2014.



pleiteados, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos 
reais) ao dia.

Condenou  a  parte  ré,  ainda,  ao  pagamento  das  custas  e 
honorários advocatícios arbitrados em R$ 700,00 (setecentos reais), na forma do art. 
20, § 4º, CPC.

Inconformada,  a  parte  promovida  ofertou  tempestivamente 
suas  razões  recursais,  pugnando  pela  reforma  da  sentença  quanto  aos  ônus 
sucumbenciais, argumentando, a ausência de pretensão resistida e a impossibilidade 
de condenação em honorários e ônus sucumbenciais.

Assevera,  outrossim,  a  impossibilidade  de  fixação  de  multa 
cominatória em sede de exibição de documentos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso. 

Contrarrazões às fls. 89/98

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público, 
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, § 
1º, do RITJPB c/c o art. 82 do CPC.

É o breve relatório.

Decido.

De início, compulsando os autos e analisando a casuística posta 
em  deslinde,  cumpre  adiantar  que  o  presente  feito  se  afigura  de  fácil  resolução, 
devendo-se negar seguimento ao recurso apelatório manejado pela Telemar  Norte 
Leste S/A.

A esse respeito,  fundamental destacar que o promovente,  ora 
apelante, aforara ação de exibição de obrigação de fazer com o objetivo de ter acesso 
aos IP´s dos computadores que foram utilizados para enviar as mensagens injuriosas 
à autora. 

É cediço que a parte promovida é a única capaz de apresentar o 
documento  solicitado  pela  apelada,  pois  é  quem  dispõe  das  informações 
técnico/digitais em relação aos IP´s (Internet Protocol), a fim de descobrir quem foi o 
autor do envio das mensagens injuriosas que alega, além do mais é hipossuficiente 
em relação ao caso, pelo fato de tratar de relação de consumo. 



Assim, de acordo com o princípio da transparência, o recorrido 
faz jus à obtenção de informações sobre sua linha telefônica em questão, para poder 
ingressar com o que entender de direito em face de outrem.

Outrossim,  embora  o  sigilo  das  comunicações  tenha  status 
constitucional,  não pode ser  absoluto  de  forma a  ceder  espaço para  a  prática  de 
atividades ilícitas, mormente se considerar que a autora está querendo informações 
da sua própria linha telefônica, e não de outrem.

Por isso, não se pode vislumbrar que o apelante não possui as 
informações pleiteadas, já que apenas a empresa telefônica é quem possui em seus 
arquivos tais informações, independentemente, do tempo transcorrido.

O  STJ  já  decidiu  que  a  empresa  telefônica  deve  exibir  os 
documentos requeridos, não podendo ter ressalvas, nem recusa, verbis:

"AÇAO  CAUTELAR  DE  EXIBIÇAO.  FORNECIMENTO  DE 
ELEMENTOS  IDENTIFICADORES  DO  USUÁRIO  DE 
COMPUTADOR.  UTILIZAÇAO  INTERNET.  DANOS. 
NULIDADE  DA  CITAÇAO.  INCOMPETÊNCIA  DO  JUÍZO 
CÍVEL.  IMPOSSIBILIDADE  JURÍDICA  DO  PEDIDO.  NAO 
OCORRÊNCIA. VIOLAÇAO A DISPOSITIVOS LEGAIS, FALTA 
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
(...)
5.-  É  juridicamente possível  o  pedido à  empresa de  telefonia  de 
exibição do nome do usuário de  seus  serviços  que,  utiliza-se  da 
internet para causar danos a outrem, até por ser o único modo de o 
autor ter conhecimento acerca daqueles que entende ter ferido a sua 
reputação.
Recurso  Especial  improvido"(REsp  879181/MA,  Relator  Ministro 
Sidnei Beneti, DJe de 1/7/2010).

Da mesma forma entende os Tribunais pátrios: 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR 
de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - NATUREZA SATISFATIVA - 
AÇÃO  PRINCIPAL  -  SIGILO  DOS  DADOS  -  GARANTIA 
CONSTITUCIONAL  RELATIVA  -  POSSIBILIDADE  DE 
AUTORIZAÇÃO  JUDICIAL  -  RECURSO  PROVIDO.  -  A  ação 
cautelar de exibição de documentos tem natureza satisfativa razão 
pela qual torna-se prescindível o autor declinar a ação principal a 
ser  ajuizada.  -  Embora  o  sigilo  das  comunicações  tenha  status 
constitucional, não pode ser absoluto de forma a ceder espaço para 
a prática de atividades ilícitas, as quais não poderão restar impunes 
em razão do mencionado sigilo. - (...)(TJ-MG   , Relator: Márcia De 
Paoli Balbino, Data de Julgamento: 26/09/2013, Câmaras Cíveis / 17ª 
CÂMARA CÍVEL) (grifou-se)



AÇÃO  CAUTELAR  DE  EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTO. 
ENDEREÇO  DE  IP.  INVASÃO  DE  CONTA  REDE  SOCIAL. 
DEVER DE EXIBIR. SÚMULA 372, DO COLENDO STJ. 
Tratando-se  de  documentos  comuns  às  partes  a  empresa  de 
telefonia  não pode se  negar  a  apresentá-los,  pois  o  Autor  tem o 
direito de obtê-los."(TJMG - Agr.Inst. nº 1.0024.12.031770-6/001, 10ª 
C.Cível, Rel. Des. Paulo Roberto Pereira da Silva, j.25/09/2012). 

Conclui-se, então, que o fornecimento de dados cadastrais em 
poder do provedor de acesso à internet, que permitam a identificação de prováveis 
autores  de  infrações  penais,  não  fere  o  direito  à  privacidade  e  o  sigilo  das 
comunicações, uma vez que dizem respeito à qualificação de pessoas, e não ao teor 
da mensagem enviada. 

No tocante aos honorários advocatícios,  concluo que o pleito 
recursal  formulado pela promovida deve ser rechaçado, especialmente porquanto, 
nos termos do princípio da causalidade,  a  instituição apelante dera,  sim, causa à 
presente condenação, devendo, pois, arcar com as despesas processuais, nos exatos 
termos do artigo 20, caput, do CPC, in verbis:

“Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as 
despesas  que  antecipou  e  os  honorários  advocatícios.  Esta  verba 
honorária  será  devida,  também,  nos  casos  em  que  o  advogado 
funcionar em causa própria.”

Por fim,  quanto  à  alegação de  impossibilidade de  fixação de 
multa astreinte pela não exibição de documentos, entendo não merecer acolhida, pelo 
simples fato de que a parte apelante já apresentou os referidos documentos às fls. 
69/71.

Além do mais, a multa só incidirá caso a parte deixe de cumprir 
a  determinação  judicial  contida  na  r.  sentença  de  primeiro  grau,  ou  seja, 
apresentando,  tempestivamente,  os  documentos  solicitados,  não  há  se  falar  em 
multa.

Em  razão  das  considerações  tecidas,  com  fulcro  no  art.  557, 
caput, do CPC, bem como, na Jurisprudência dominante do STJ, nego seguimento ao 
recurso apelatório, mantendo incólumes os exatos termos da sentença vergastada. 

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 27 de agosto de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
Juiz Convocado


