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REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  CÍVEL.
AÇÃO  CAUTELAR  DE  EXIBIÇÃO  DE
DOCUMENTO  AJUIZADA  CONTRA  O  ESTADO
DA  PARAÍBA  E  O  COMANDANTE-GERAL  DA
POLÍCIA  MILITAR.  POLO  ATIVO  COMPOSTO
POR  EX  POLICIAL  MILITAR.  AÇÃO  JULGADA
PROCEDENTE  PARA  OBRIGAR  OS
PROMOVIDOS  A  ENTREGAREM  A
DOCUMENTAÇÃO  REQUERIDA  NA  INICIAL.
INADEQUAÇÃO  DA VIA PROCESSUAL  ELEITA.
IMPOSSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO  DO
PRINCÍPIO  DA  FUNGIBILIDADE.  NULIDADE
PROCESSUAL.  PROVIMENTO  DA  REMESSA  E
DO APELO PARA ANULAR O PROCESSO.

- Para estes casos, a Constituição Federal reservou
uma Ação própria (habeas data), não se admitindo,
sequer, a aplicação do princípio da fungibilidade, por
se caracterizar erro grosseiro o manejo de uma Ação
Cautelar de Exibição em seu lugar.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba,  por unanimidade,  PROVER A REMESSA E O APELO,
PARA ANULAR O PROCESSO, nos termos do voto do Relator e da certidão
de julgamento de fl. 76.
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RELATÓRIO

Trata-se  de  Remessa  Necessária  e,  de  Apelação  Cível

interposta pelo Estado da Paraíba, fls. 50/54, contra Sentença proferida pelo

Juízo da 5.ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos

da Ação Cautelar de Exibição de Documentos, fls.  46/48, proposta contra o

Estado da Paraíba e o Comandante-Geral da Polícia Militar paraibana, julgou o

pedido procedente para obrigar o Recorrente a fornecer ao Autor, em cinco

dias, os documentos listados na Petição Inicial, fls. 06/07.

Em  suas  razões  o  Recorrente  suscita,  preliminarmente,

ausência de interesse processual  do Recorrido, sustentando que o Apelado

possui todos os documentos inerentes ao seu afastamento, informando, ainda,

que em momento algum foi  dirigido requerimento do Comandante Geral  da

PMPB requerendo tais documentos, o que corrobora a ausência de interesse

processual.

No mérito, aduz que todos os documentos inerentes ao caso já

foram juntados, nestes autos, fls. 36 e ss., pugnando, ao final, pelo provimento

do Recurso, para julgar improcedente o pedido.

Instado  a  se  manifestar,  o  Ministério  Público  opinou  pela

rejeição da preliminar de carência de ação e, em consequência, pela extinção

do processo sem resolução do mérito.

É o Relatório.

VOTO.

Conheço  da  Remessa  Necessária  e  do  Apelo,  e  passo  a

analisá-los conjuntamente.

Entendo, desde logo, pela nulidade da presente Ação, uma vez

que esta não é o meio processual adequado para o resultado almejado pelo
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Apelado/Autor,  uma vez que o art.  844 do antigo Código de Processo Civil

previa:

Art.  844.  Tem lugar,  como procedimento preparatório,  a
exibição judicial:

I - de coisa móvel em poder de outrem e que o requerente
repute sua ou tenha interesse em conhecer;

II  -  de  documento  próprio  ou comum,  em poder  de  co-
interessado, sócio, condômino, credor ou devedor; ou em
poder  de  terceiro  que  o  tenha  em  sua  guarda,  como
inventariante, testamenteiro, depositário ou administrador
de bens alheios;

III  -  da  escrituração  comercial  por  inteiro,  balanços  e
documentos de arquivo, nos casos expressos em lei.

Vê-se,  desde  logo,  que  dentre  as  hipóteses  elencadas  pelo

antigo CPC, para que fosse deferida uma exibição judicial, nenhuma delas se

enquadra no caso dos autos, que busca a exibição de informações do Autor

constantes em registros de uma entidade governamental (Comando Geral da

Polícia Militar).

Ademais,  registre-se que, mesmo quando cabível  a Ação de

Exibição, é necessária a prova da recusa administrativa para a sua propositura,

sob pena de o Autor ser declarado carecedor da ação, por falta de interesse de

agir (Entendimento do STJ - REsp n. 1.349.453/MS, julgado em 26.11.2014,

sob o rito dos recursos repetitivos). 

Para  os  casos  como os  da  espécie,  a  Constituição  Federal

reservou  uma  Ação  própria  (habeas  data),  não  se  admitindo,  sequer,  a

aplicação do princípio  da  fungibilidade,  por  se  caracterizar  erro  grosseiro  o

manejo de uma Ação Cautelar de Exibição em seu lugar.

Isto posto,  DOU PROVIMENTO a Remessa e ao Apelo  para

anular o processo, pela inadequação da via processual eleita. 

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos  Santos.  Participaram do  julgamento,  além do  Relator,  Excelentíssimo
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Desembargador  Leandro  dos  Santos,  a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo  Doutor
Aluízio  Bezerra  Filho (Juiz  convocado  para  substituir  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto).

Presente à sessão o douto representante do Ministério Público,
Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível, “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 15 de dezembro de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
     Relator
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