
  

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0000447-72.2015.815.0000
RELATOR :Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
AGRAVANTE :Ipelsea Ind. de Papel da Paraíba S/A
ADVOGADA        :Daniella Ronconi
AGRAVADA :NBF Comércio e Representações de Papéis LTDA
ADVOGADO :Jaciratan Ramos Filho

DIREITO  INTERTEMPORAL  –  Vigência
do  Novo  Código  Civil  –  Recurso
interposto  sob  a  Égide  do  Código  de
1973 – Marco temporal – 18 de março de
2016  –  Respeito  aos  atos  praticados
antes do Novo Diploma – Tutela Jurídica
das situações consolidadas no tempo –
Recurso anaisado com base no Código
de 1973 – Ultratividade Excepcional  da
Lei revogada.

–  O apelo  interposto  antes  do  dia  18  de
março de 2016, dia de início da vigência do
Novo  Código  de  Processo  Civil,  deve
atender aos ditames do antigo diploma de
1973, sob pena de malferir-se os artigos 1º,
14 e 1.046,  todos dk CPC/2015,  além do
art. 6º da LINDB e art. 5º, inciso XXXVI da
Constituição Federal

PROCESSUAL  CIVIL  –  Agravo  de
instrumento – Ação cautelar de exibição de
documento – Obrigatoriedade de guarda da
parte contratante – Desprovimento.

–  O  empregador  ou  contratante  deve
manter  os  documentos  trabalhistas,
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previdenciários,  comercial  e fiscal  em boa
guarda  pelo  prazo  prescricional
determinado pela legislação.

V I S T O S,  relatados e discutidos estes
autos da apelação cível em que figuram como partes as acima mencionadas.

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do relator e de súmula de julgamento de folha
retro.

RELATÓRIO

Trata-se  de  agravo  de  instrumento,  com
pedido de efeito suspensivo,  interposto pela empresa  IPELSA INDÚSTRIA
DE PAPEL DA PARAÍBA S/A, objetivando reformar, a final, decisão prolatada
inicialmente na Justiça do Estado do Rio Grande do Norte e mantida, após
declarada incompetência  da  Justiça  do  referido  Estado,  pelo  MM.  Juiz  de
Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande que, nos autos da
“ação  cautelar  de  exibição  de  documentos”,  sob  o  nº  0018230-
78.2014.815.0011, promovida por  NBF COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
DE PAPÉIS LTDA, concedeu a tutela antecipada.

Aduz  a  empresa  agravante,  em  síntese,
que  os documentos foram elaborados e emitidos pela agravada, razão pela
qual esta deveria se responsabilizar pela guarda e manutenção dos mesmos,
por ter responsabilidade legal e fiscal.

Verbera,  ademais,  caso  tocasse  à
agravante o dever de guarda, este estaria prescrito em virtude da ocorrência
de ter decorrido mais de 05 (cinco) anos. Salienta também que a finalidade
declarada pela agravada pode ser obtida por outros meios, como declarações
de imposto de renda e registro contábil. 

Pedido de efeito suspensivo deferido às fls.
252/257.

O MM. Juiz  “a quo” deixou de apresentar
informações,  bem  como  não  foram  oferecidas  contrarrazões  ao  recurso.
(fls.262 e 265)

Instada  a  se  pronunciar,  a  Douta
Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo  prosseguimento  do  recurso  sem
manifestação  meritória  porquanto  ausente  interesse  público  primário,  fls.
268/270.

É o que tenho a relatar.
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V O T O

Esclareço,  inicialmente,  que,  como  este
recurso interposto antes da entrada em vigor do novo Código de Processo
Civil  (lei  nº  13.105/2015),  o presente julgamento deverá ser  norteado pelo
antigo  diploma  (lei  nº  5.869/1973),  levando  em  conta,  inclusive,  as
interpretações  jurisprudenciais  dadas,  até  então,  conforme  orientação
emanada do Superior Tribunal de Justiça no Enunciado Administrativo nº 2,
proclamado em sessão plenária realizada em 02 de março de 2016:

“Enunciado  Adminsitrativo  nº  02:  Aos  recursos
interpostos  com  fundamento  no  CPC/1973
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016)  devem  ser  exigidos  os  requisitos  de
admissibilidade  na  forma  nele  prevista,  com  as
interpretações dadas, até então, pela jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça.”

Encontram-se  presentes  os  requisitos  de
admissibilidade do recurso. 

Pretende o agravante a reforma da decisão
agravada para revogar a liminar que fora concedida em primeiro grau.

O “thema decidendum” gravita em torno da
ação de exibição de documentos,  prevista  nos arts.  844 e 845 ambos do
Código de Processo Civil de 1973.

Na exibição de documentos o autor pleiteia
conhecer e fiscalizar uma determinada coisa ou documento de seu interesse e
que se encontra em poder de outrem.

Há  no  CPP/73  dois  meios  de  se  obter  a
referida exibição: como incidente processual, previsto nos arts. 355 a 363 ou
como  ação  autônoma  (arts.  844  e  845).  Tanto  num como  noutro  caso  o
procedimento  é  o  mesmo,  por  força  do  disposto  no  art.  845  do  mesmo
diploma.

Art. 845. Observar-se-á, quanto ao procedimento, no que
couber, o disposto nos arts. 355 a 363, e 381 e 382.

Discute-se na doutrina se a ação autônoma
de exibição teria natureza cautelar ou meramente satisfativa. Muito embora a
citada ação esteja prevista no ordenamento jurídico brasileiro como cautelar
nominada  (específica),  tem prevalece  o  entendimento  de  que “a  ação  de
exibição  poderia  ser  considerada  cautelar,  se  se  interpretasse  de  modo
bastante amplo a expressão ´garantir a eficácia”1. É que, como é cediço, a

1 WAMBIER, Luiz Rodrigues et all, Curso avançado de processo civil, 4. ed. Sal Paulo : RT, 2002, p. 81.
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cautelar serve para assegurar o resultado útil do processo, seja de cognição,
seja  de  execução.  Quando  se  busca  a  exibição  de  documento  para  que
futuramente se embase outra ação, tem se dito que seria cautelar a natureza
dessa exibição.

De qualquer sorte, a exibição de documento
se justifica quando determinado documento de interesse de alguém (de regra,
do autor) esteja em poder de outrem.

Nesse  contexto,  a  exibição  pode  ser
intentada contra o devedor (parte contrária) de uma relação jurídica ou contra
terceiro que esteja em poder do documento ou da coisa. A depender de em
face de quem se litigue, a ação poderá ter conseqüências jurídicas diversas.

Se o demandante mover a ação em face da
parte contrária, esta poderá, no prazo de 5 (cinco) dias, argüir em sua defesa:
a) a negativa da posse do documento ou coisa; b) se recusar a exibir; c) ou
meramente silenciar. 

O  próprio  código  prescreve  quais  são  os
motivos em que o juiz não admitirá a recusa. Veja-se:

Art. 358. O juiz não admitirá a recusa:
I - se o requerido tiver obrigação legal de exibir;
II - se o requerido aludiu ao documento ou à coisa, no
processo, com o intuito de constituir prova;
III - se o documento, por seu conteúdo, for comum às
partes.

Observa-se que no caso em tela, de fato o
contratado não tem a obrigação de exibir os documentos que foram emitidos
pela demandante, sendo dela a guarda e conservação obrigatória e legal.

Ante o  exposto,  NEGA-SE PROVIMENTO
ao agravo de instrumento,  mantendo em todos os seus termos a decisão do
MM. Juiz “ a quo”.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Exmo.  Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Abraham
Lincoln  da  Cunha  Ramos,  o  Exmo.  Dr.  Carlos  Eduardo  Leite  Lisboa,  juiz
convocado,  com jurisdição plena,  em substituição ao Exmo. Des.  Oswaldo
Trigueiro  do  Valle  Filho  e  o  Exmo.  Dr.  Tércio  Chaves  de  Moura,  juiz
convocado, com jurisdição plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das
Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.
Francisco Antônio de Sarmento Vieira, Promotor de Justiça Convocado.
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Sala  das  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 13 de dezembro de 2016.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator  
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