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APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO –
EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO
NO PRIMEIRO GRAU -  CONTRATO DE ADESÃO – FALTA DE
INTERESSE  PROCESSUAL  –  NECESSIDADE,  UTILIDADE  E
ADEQUAÇÃO  – MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  -
DESPROVIMENTO DO APELO.

Afigura-se  desnecessária  a  provocação  do  Poder  Judiciário
objetivando impor a operadora de telefonia móvel a exibição de
contrato  de  adesão  de  ampla  divulgação,  sem  que  o  autor
demonstre,  minimamente,  a  adequação  da  demanda  face  a
suposta  relação  jurídica  entabulada,  bem  como  a  utilidade  da
ação para o fim pretendido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Paulo Sérgio da Silva Matos,
hostilizando a sentença do Juízo de Direito, que nos autos da Ação Cautelar de
Exibição de Documento manejada contra OI TNL PCS S/A, extinguiu o processo
sem resolução do mérito.
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Nas razões recursais (fls. 20/22), alega o  apelante que  a  linha
telefônica é da bandeira OI, e que se trata de telefone pré-pago.

Alega ainda, que não tem como provar uma situação cujo controle é de
competência da ré, requerendo que o apelado junte a cópia do cadastro individual do
usuário da dita linha.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A apelada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo prosseguimento do
recurso, sem manifestação do mérito. (fls. 31/32)

É o relatório.

V O T O

O cerne da questão consiste na sentença do Magistrado singular, que
extinguiu o processo sem resolução de mérito, ao reconhecer a falta de interesse
processual.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença merece ser mantida,
pois está em consonância com o que disciplina o Código de Processo Civil.

A teoria  moderna do processo leciona que o interesse de agir  está
baseado  no  trinômio  necessidade,  utilidade  e  adequação.  Analisando-se
abstratamente a questão apresentada, vislumbramos a desnecessidade do apelante
em recorrer ao Poder Judiciário para conseguir os documentos pleiteados na inicial,
quai sejam “contrato de cadastramento da linha oi móvel” e “extrato analítico dos
pagamentos feitos pelo autor ao réu” (fl. 05).

Já a inutilidade do provimento jurisdicional direciona-se no sentido de
que o apelante poderá dispor do contrato de adesão e eventuais detalhamentos de
gastos apenas com a consulta no site da empresa ré e/ou mediante requerimento ao
serviço de atendimento ao consumidor, quando terá a possibilidade de verificar a
conveniência de buscar outras medidas que entenda pertinentes à defesa dos seus
direitos. Ademais, a finalidade desejada com a presente demanda não está clara na
exordial,  o  que,  via  de  consequência,  impede  sobremaneira  a  verificação  de
qualquer outra utilidade na procedência dos pedidos do ponto de vista prático.

Juiz Ricardo Vital de Almeida  
2



Apelação Cível nº 0004824-28.2014.815.2003

Para a aferição da presença, ou não, da condição da ação em debate,
faz-se imprescindível traçar a situação fática dos autos, os quais versam unicamente
sobre a relação jurídica entre o autor e a ré cujo objeto é uma linha telefônica pré-
paga, ou seja, com inerente limitação de consumo. Nesse sentido, os precedentes
exarados pelo  Colendo Superior Tribunal de Justiça afirmando a  configuração do
interesse de agir do autor da ação cautelar de exibição de documento diferem do
caso  versado,  porquanto  tratam  de  relações  jurídicas  diversas  com  objetos
igualmente distintos (contratos bancários, documentos societários, entre outros). 

Vejamos julgados sobre o tema em questão:

DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.  EMPRESA DE
TELEFONIA. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. MODALIDADE
PRÉ-PAGO.  AUSÊNCIA  DE  PROVA  MÍNIMA  DOS  FATOS
CONSTITUTIVOS. ARTIGO 333, INCISO I, DO CPC. SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.  1. Quando inexiste contrato
assinado entre as partes. visto que a prestação de serviços
da ré é telefonia pré-paga., ou qualquer outro documento que
demonstre  minimamente a  relação jurídica entre  as  partes,
restará impossibilitado o pedido de exibição. 2. Os contratos
de adesão são  disponibilizados pelas  operadoras  em seus
respectivos.  Sites.,  podendo  ser  acessado  por  qualquer
pessoa, notadamente porque se trata, em caso, de contrato
de adesão ao Serviço Móvel  Pessoa Física Pré-Pago.[...] 4.
Não há que se falar em inversão do ônus da prova (art.  6º,
inciso  VIII  do  CDC)  para  determinar  que  a  parte  requerida
apresente o contrato mencionado, pois é da parte autora o
ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.  A
despeito da inversão dos ônus da prova, excepcionalmente,
ser autorizada nas relações de consumo, com base no artigo
6º, VIII, do CDC, tal benefício não exime a parte de instruir sua
peça  vestibular  com  os  documentos  minimamente
indispensáveis à propositura da ação. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO  CONHECIDO  E  DESPROVIDO.  (TJDF;  Rec
2012.03.1.026539-0; Ac. 800.100; Primeira Turma Cível; Rel. Des.
Alfeu Machado; DJDFTE 10/07/2014; Pág. 65) 

APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  PRIVADO  NÃO  ESPECIFICADO.
AÇÃO  CAUTELAR  DE  EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS.
TELEFONIA.  CONTRATO  DE  ADESÃO.  SERVIÇO  DE
TELEFONIA MÓVEL MODALIDADE PRÉ-PAGO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. Documento que pode ser obtido
por comando nos autos da ação principal. II. Ademais, contratos

Juiz Ricardo Vital de Almeida  
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de  adesão  são  disponibilizados  pelas  operadoras  em  seus
respectivos "sites",  podendo ser acessado por qualquer pessoa.
Recurso de apelação desprovido.  Unânime. (TJRS; AC 479151-
86.2013.8.21.7000;  Porto Alegre;  Décima Sétima Câmara Cível;
Relª  Desª  Liege  Puricelli  Pires;  Julg.  19/12/2013;  DJERS
30/01/2014)

Sequer há indício da resistência do apelado em fornecer o contrato de
adesão padrão ao qual aderiu o apelante no ato da compro do “chip” da operadora
de telefonia OI, de modo que resta clarividente a ausência de interesse de agir do
autor/apelante.

Ressalte-se,  ainda,  que  o  requerido  “contrato  de  cadastramento  da
linha  oi  móvel”,  na  verdade,  é  o  regulamento  de  adesão  ao  plano  de  serviço
promocional “OI pré-pago”, disponível no site da operadora. 

Outrossim, com a possibilidade de realização de portabilidade, ou seja,
a  migração  de  um  número  originariamente  de  uma  operadora  para  outra  de
preferência do usuário, não há também qualquer indício de que o número citado pelo
autor encontra-se realmente vinculado aos serviços prestados pela ré, desatendendo
também o interesse de agir quanto ao elemento adequação. 

Ante o exposto, DESPROVEJO O APELO, mantendo a sentença em
todos os seus termos.

 
É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº.Sr. Des. Leandro dos Santos, Presidente em
exercício. Participaram do julgamento, além do Relator, o Exmº. Dr. Ricardo Vital de
Almeida,  a Exmª.  Drª.  Vanda Elizabeth Marinho (Juíza convocada para substituir o
Des. José Ricardo Porto) e o Exmº. Sr. Des. Leandro dos Santos. Presente à sessão
a Exmª. Drª. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador  Mário
Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em  31 de março de
2015.

Juiz Ricardo Vital de Almeida
             RELATOR

G/06
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