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DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL -  APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO
CAUTELAR  DE  EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS.
CONTRATO  DE  PARTICIPAÇÃO  FINANCEIRA.
SUBSCRIÇÃO DE  AÇÕES.  PRELIMINARES  DE
INCOMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  ESTADUAL  E
PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO NA DEMANDA E DE
ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DA SUCESSORA
DA  CONCESSIONÁRIA.  DESCABIMENTO.
REJEIÇÃO.  MÉRITO.  DOCUMENTOS  COMUNS
ÀS  PARTES.  DEVER  DE  EXIBIÇÃO
CARACTERIZADO.  INCIDÊNCIA  DO  ART.  844,
INCISO  II,  DO  CPC.  MANUTENÇÃO  DO
DECISUM.  ART.  557,  CAPUT,  DO  CPC.
SEGUIMENTO NEGADO. 

-  Por  ser,  reconhecidamente,  a  sucessora  da
TeIpa  S/A,  a  Telemar  Norte  Leste  S/A  possui
legitimidade para figurar no polo passivo da Ação
Cautelar de Exibição de Documentos.

- Os documentos perseguidos são comuns apenas
à parte autora e à Telemar, não havendo que se
falar  em  litisconsórcio  da  União  e,  por
consequência, da competência da Justiça Federal
para processar e julgar o feito.

- Em observância ao princípio da boa-fé objetiva e
da transparência da relação contratual, é dever da
instituição  informar  ao  contratante  todos  os
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negócios  que  se  originaram  do  trato,  o  que
reafirma o dever de exibição.

- Consoante entendimento do art.  557,  caput,  do
CPC,  “O  relator  negará  seguimento  a  recurso
manifestamente  inadmissível,  improcedente  ou
prejudicado, ou em confronto com súmula ou com
jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do
Supremo  Tribunal  Federal  ou  de  Tribunal
Superior”.

VISTOS, etc.

Trata-se de Apelação Cível interposta pela  Telemar Norte
Leste S/A, hostilizando sentença (fls. 114/118) prolatada pelo Juízo da 2ª
Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da ação Cautelar de Exibição
de Documentos ajuizada por Viviane Rodrigues de França. 

O  Magistrado  a  quo,  reconhecendo  o  direito  da  autora  à
informação, acolheu  o  pedido  constante  na  inicial,  determinando  que  a
promovida exiba, no prazo de 30 (trinta) dias, o contrato de participação
financeira  e  da  subscrição  das  ações,  dos  registros  acessórios  da
contratação  e  subscrição  das  ações,  de  cópia  do  livro  de  registro  e
transferência das ações nominativas na parte que se refere à promovente. 

Inconformada com a r. Sentença, apelou a promovida às fls.
120/146, suscitando, preliminarmente, a anulação da sentença de primeiro
grau, ante a incompetência da Justiça Estadual, defendendo a necessária
participação  da  União  e  competência  da  Justiça  Federal;  e  sua
ilegitimidade passiva, em razão das ações terem sido emitidas pela Telpa.

No mérito, afirma, em síntese, a impossibilidade de exibição
dos documentos requisitados pela autora, já que não fora a apelante quem
os  emitiu,  alegando  que  os  mesmos  estão  sob  a  responsabilidade  da
Telebrás. Com base nesses argumentos, postula o provimento do apelo, a
fim de que sejam acolhidas as preliminares suscitadas e, meritoriamente,
seja julgada improcedente a presente demanda,  ante a inexistência  dos
requisitos autorizadores das medidas acautelares, sobretudo por conta da
impossibilidade  física  e  jurídica  da  apresentação  dos  documentos
determinados pelo juízo. 

Contrarrazões às fls. 180/182, pugnando pelo desprovimento
do apelo.
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A douta Procuradoria de Justiça se pronunciou no sentido
de rejeitar as preliminares arguidas, mas, no mérito, não opinou, indicando
apenas o prosseguimento do feito por seu caminho natural. (fls. 191/194). 

É o relatório. 

DECIDO

Relataram  os  autos  que  Viviane  Rodrigues  de  França
ajuizou Ação Cautelar de Exibição de Documentos em desfavor da Telemar
Norte  Leste  S/A,  com  o  objetivo  de  obter  a  exibição  dos  seguintes
documentos: contrato de participação financeira em investimento telefônico
– plano de expansão; registros acessórios da contratação e da subscrição
das ações (valor do contrato, número de ações, data da integralização e da
emissão das ações); cópia do livro de registro e transferência das ações
nominativas relativas à requerente. 

O  Magistrado  de  primeira  instância  acolheu  o  pedido,
determinando  que  a  promovida  exibisse  a documentação  pretendida  na
exordial, no prazo de 30 (trinta) dias.

É contra esta decisão que se insurge a Telemar Norte Leste
S/A, suscitando as preliminares  que passo a analisá-las.

PRELIMINARES

Da  participação  e  interesse  da  União  Federal  e
competência da Justiça Federal

Alegou a recorrente a incompetência desta justiça Estadual
para julgar a presente lide, justificando haver necessidade de participação e
interesse da União para intervir no feito, o que atrairia, por conseqüência, a
competência para a Justiça Federal.

A competência da Justiça Federal tem raízes Constitucionais
expressamente  delimitadas.  Justamente,  para  essa  definição  de
competência cível federal, utilizou o constituinte como critério, de regra, a
natureza das pessoas envolvidas no processo, estabelecendo no art. 109, I,
da Carta Magna a seguinte disciplina:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I -  as causas em que a União,  entidades autárquica ou
empresa pública federal forem interessadas na condição
de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de
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falência,  as  de  acidentes  de  trabalho  e  as  sujeitas  à
Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

Destarte, sempre que quaisquer das entidades mencionadas
no aludido dispositivo constitucional figurarem na qualidade de autoras, rés,
ou requererem seu ingresso no processo na qualidade de assistentes ou
oponentes, a competência passará à Justiça Federal.  Contrariu sensu, a
competência permanecerá na Justiça Estadual.

Este entendimento encontra respaldo no STJ, em especial
no voto do  Ministro  Teori  Albino Zavascki  no julgamento  do Conflito  de
Competência n° 047497, publicado no dia 09.02.2005, concluindo que:

"Não  é  da  competência  federal,  e  sim da estadual,  por
isso,  a causa em que não figuram tais  entidades,  ainda
que a controvérsia diga respeito a matéria que lhes possa
interessar.  Neste  último  caso,  a  competência  passará  à
Justiça Federal se e  quando uma das entidades federais
postular  seu ingresso na relação processual,  até porque
"compete à Justiça Federal decidir  sobre a existência de
interesse jurídico que justifique a presença, no processo,
da União, suas autarquias ou empresas publicas" (Súmula
150/STJ) (grifo nosso).

Deve-se  ressaltar  que,  somente  poderiam  figurar  em
algumas das situações previstas na Constituição Federal, ou seja, autoras,
rés, assistentes ou oponentes, quando estivesse demonstrado o interesse
que justificasse seu ingresso no processo, interesse este do ponto de vista
jurídico,  e  não  meramente  econômico  ou  moral.  Este  interesse  jurídico
reflete  justamente  a  possibilidade,  em  maior  ou  menor  grau,  de  que
determinada decisão venha a interferir na esfera jurídica da União.

Sobre o tema, Candido Rangel Dinamarco assim discorre:

"inexiste  litisconsórcio  passivo  necessário  quando  a
decisão  da  causa  não  acarreta  obrigação  direta  para  o
terceiro chamado à lide" e assim "o único critério legítimo,
resultante  da  interpretação  sistemática  dos  textos  sern
desconsiderar a ratio  da necessariedade,  é o que reside
nesta  máxima:  o  litisconsórcio  será  necessário,  quando
sem a presença de todos os co-legitimados o provimento
não  puder  produzir  os  efeitos  que  lhe  sã  próprios"
(DINAMARCO, Candido Rangel, Litisconsórcio. 5 ed. São
Paulo, 1999).

No caso, entendo que não há interesse jurídico do referido 
ente a ponto de legitimar a formação de um litisconsórcio necessário com a 
empresa ré, visto que, independentemente da presença da União, a 
decisão da causa se revestirá de todos os seus efeitos.
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Dessa forma, duas situações nos apresentariam possíveis:
ou  seria  o  caso  de  litisconsórcio  necessário  e  a  União  figuraria
obrigatoriamente  como  ré,  deslocando  a  competência  para  a  Justiça
Federal, o que não é o caso conforme abordado alhures; ou a mencionada
entidade pleitearia seu ingresso na lide, incidentalmente, na qualidade de
assistente - fato este que não ocorreu.

Logo,  todos  os  argumentos  convergem  no  sentido  de
afastar  a  alegação de incompetência  da Justiça  Estadual, tendo em
vista não haver na espécie,  interesse jurídico da União que a legitime a
figurar no processo e, consequentemente, a deslocar a competência para a
Justiça Federal. 

Assim, rejeito a preliminar.

Da ilegitimidade passiva 

A legitimidade ad causam é uma das condições da ação,
prevista no art. 267, inciso VI, do CPC, e, por isso, pode ser reconhecida,
inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, à luz do §3º do
mesmo dispositivo:

Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:
(...)
VI  –  quando  não  concorrer  qualquer  das  condições  da
ação,  como  a  possibilidade  jurídica,  a  legitimidade  das
partes e o interesse processual;
(...)
§3º. O juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo e grau
de jurisdição, enquanto não proferida a sentença de mérito,
da matéria constante dos ns. IV, V e VI; 

Com o advento das privatizações, a Telemar S/A passou a
ser  a  sucessora  e  responsável,  via  concessão  de  serviço  público,  pela
aquisição dos serviços prestados pela Telpa S/A, possuindo o dever de
prestar  informações,  materializada  com a  documentação  requerida  pela
demandante.

Demais disso, considerando que compete à Administração,
através de sua agencia reguladora (ANATEL), estabelecer a estrutura das
antigas empresas de telefonia,  resta incontestável  a responsabilidade da
Telemar S/A, nos termos da Lei nº 9.472/97.

Assim, sendo a Telemar Norte Leste S/A sucessora daquela
concessionária  (Telpa)  responsável  pela  celebração  da  avença,  patente
está a sua legitimidade passiva ad causam.

Sobre o tema, já decidiu esta Egrégia Corte:
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APELAÇÃO.  EXIBIÇÃO  DE DOCUMENTOS.  CONTRATO
DE  PARTICIPAÇÃO  FINANCEIRA  EM  PLANO  DE
EXPANSÃO DE REDE DE TELEFONIA. SUBSCRIÇÃO ,DE
AÇÕES.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  RECURSO.
PRELIMINARES.  INCOMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA
ESTADUAL.  LEGrrIMÍDADE  PASSIVA  DA  TELEBRÁS.
REJEIÇÃO. INTERESSE DA UNIÃO.  DENUNCIAÇÃO DA
LIDE  DA  TELETRUST.  IMPOSSIBILIDADE.  MÉRITO.
REQUISITOS  DA  CAUTELAR  PREENCHIDOS.
DESPROVIMENTO.  A  manifesta  ilegitimidade  passiva  da
telebrás atesta a competência da Justiça Estadual, devido a
ausência de interesse da União Federal.  A Telemar norte
leste sucedeu a telpa, sendo responsável por todos os
direitos  e  obrigações  da  sucedida,  sendo,  portanto,
parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.
Nas relações regidas pela Iegislação consumerista é vedada
a denunciação da lide,  nos termos do art.  88 do CDC. A
empresa  de  telefonia  possui  o  dever  de  exibir  todas  as
informações  concernentes  ao  contrato  de  participação
financeira  celebrado  com  o  consumidor.  (1JPB;  AC
200.2008.038281-1/002;  Quarta  Câmara  Especializada
Cível;  ReI.  Juiz  Conv.  Wolfram  da  Cunha  Ramos;  DJPB
18/02/2013; Pág. 11) 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTO. Preliminar  de (...)  ilegitimidade passiva ad
causam. (...). Desprovimento.  A Telemar Norte Leste S/A
(...) revela-se sucessora da antiga TELPA S/A, devendo
responder  perante  os  antigos  usuários  desta  (...)
restando  evidente  a  sua  legítimidade  passiva  ad
causam. (...  )  (TJPB  -  IA  Câmara  Cível  -  AC
200.2008.038.248-0/001  -  Relator:  Des.  Manoel  Soares
Monteiro - DJPB: 28/02/2012; Pág. 11). (grifos nossos)

Em casos  semelhantes  já  decidiu  o  Superior  Tribunal  de
Justiça, no tocante à legitimidade das sucessoras das antigas empresas
públicas de telefonia. Senão vejamos:

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO. BRASIL TELECOM S.A. CONTRATO DE
PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
SÚMULAS  Nº  5  E  Nº  7  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA. PRECEDENTES. 1. Afronta as Súmulas nº 5 e nº
7 do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão em sentido
contrário à conclusão do tribunal estadual, que reconheceu,
com  base  nos  elementos  probatórios  dos  autos,  que  a
Brasil Telecom S.A., por ser sucessora da Telesc S.A.,
possui  legitimidade  passiva  para  a  demanda.
Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no
Ag  1397082/  ReI.  Ministro  RICARDO  VILLAS  BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe
09/08/2011). (grifo nosso)
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Destarte, rejeito igualmente a referida preliminar.

MÉRITO

A sentença merece ser mantida.

Isso  porque,  conforme  dito  anteriormente,  o  contrato  fora
firmado entre a autora e a antiga Telpa, sucedida pela Telemar Norte Leste
S/A.  Assim,  tem  esta  última  a  obrigação  de  manter  em  seu  poder  os
documentos dentro do prazo prescricional.

Com efeito,  em sendo  o  documento  comum às  partes,  o
dever  de  exibição  pela  parte  contrária  é  patente,  diante  da
necessidade/utilidade do provimento como forma de viabilizar o ingresso de
futura  e  eventual  ação  principal,  decorrente  da  relação  jurídica  firmada
entre as partes, que apenas se mostra possível com a ordem de exibição
requerida.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste E. Tribunal:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇAO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTO.  PRELIMINAR  DE  INCOMPETÊNCIA  DA
JUSTIÇA  ESTADUAL  E  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD
CAUSAM.  PRESCRIÇÃO.  INOCORRÊNCIA.  MÉRITO.
DOCUMENTO COMUM ENTRE AS PARTES. DEVER DE
GUARDA  PELO  PRAZO  PRESCRICIONAL.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. - Se
os documentos perseguidos são comuns apenas à autora e
à TELEMAR, não havendo que se falar em litisconsorte da
União  e,  por  conseqüência,  a  competência  da  Justiça
Federal  para  processar  e  julgar  o  feito.  A  Telemar  Norte
Leste S/A, por conseguinte, revela-se sucessora da antiga
Telpa S/A, devendo responder perante os antigos usuários
desta,  inclusive quanto à responsabilidade pela devolução
de supostos valores indevidamente não restituídos, restando
evidente a sua legitimidade passiva ad causam. - Quando a
relação  é  de  natureza  eminentemente  obrigacional,  visto
que se discute a abusividade de cláusulas de contrato de
participação financeira destinados a habilitar  os aderentes
ao uso de linha telefônica, bem corno à aquisição de ações
da  TELEBRÁS,  o  prazo  prescricional  a  ser  observado  é
aquele previsto nos arts. 177 do Código Civil de 1916 - 20
anos e 205 do Código Civil em vigor - 10 anos, observadas
as  regras  de  transição  estabelecidas  no  art.  2.028  do
Código Civil de 2002. - Em sendo o documento comum, o
dever de exibição-pela parte_contrária é_patente, mormente
em observado a necessidade/utilidade no provimento como
forma  de  viabilizar  o  ingresso  de  futura  e  eventual  ação
principal,  decorrente  da  relação  jurídica  firmada  entre  as
partes  que somente se mostra possível  com a ordem de
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exibição  requerida." (TJPB  -  Acórdão  do  processo
n°20020080382480001  -  Órgão  (1  CAMARA  CIVEL)  -
Relator  DES.  MANOEL  SOARES  MONTEIRO  -j.  em
23/02/2012)

No caso em disceptação,  os  documentos  requeridos  pela
promovente  encontram-se  em  poder  da  apelante,  razão  pela  qual  a
pretensão exibitória encontra amparo no art. 844, inciso II, do CPC.

Além do mais, em razão do princípio da boa-fé objetiva e da
transparência  da relação,  é  dever  da  instituição  informar  ao contratante
todos os negócios que se originaram do trato, o que reafirma o dever de
exibição.

Sobre o tema, confira o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS.  BRASIL  TELECOM  S/A.  DECADÊNCIA.
PRAZO DO ART. 806 DO CPC. A ação cautelar que busca
a exibição de documentos relativos a contrato firmado com
Companhia  Telefônica  tem  natureza  satisfativa,  sendo
inaplicável  o  prazo  do  art.  806 do cpc.  OBRIGAÇÃO DE
EXIBIR DOCUMENTOS.  A empresa de telefonia possui  o
dever  de  exibir  todas  as  informações  concernentes  ao
contrato  de  participação  financeira  celebrado  com  o
consumidor. Requisitos  da  cautelar  preenchidos.
DOCUMENTO  SUFICIENTE.  O  relatório  de  informações
cadastrais  contém  todos  os  elementos  necessários  ao
exercício  do direito  de ação,  razão pela  qual  é suficiente
para instruir e embasar pretensão envolvendo o contrato de
participação  financeira  celebrado  entre  as  partes.
Desnecessidade  de exibição  do instrumento contratual  ou
de outros documentos. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A
ação  cautelar  de  exibição  de  documentos  enseja  a
condenação em honorários advocatícios, mormente quando
há  resistência  à  pretensão  exibitória.  Principio  da
causalidade. Minoração da verba estabelecida na sentença.
APELAÇÃO  PARCIALMENTE  PROVIDA  (Apelação  Cível
NQ  70044941441,  Segunda  Câmara  Especial  Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior,
Julgado em 28/09/2011).

O TJPB já  enfrentou,  inclusive,  o  mérito  do  caso que se
vislumbra através desta ação cautelar, in verbis:

AÇÃO  DECLARATORIA  C/C  PEDIDO  DE  RESTITUIÇÃO
AQUISIÇÃO  DO  DIREITO  AO  USO  DE  LINHA
TELEFONICA E AÇÕES DA TELEBRÁS - DESISTÊNCIA -
RESSARCIMENTO  DOS  VALORES  PAGOS  -
PROCEDÊNCIA  -  IRRESIGNAÇÃO  -  PRELIMINAR  DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - PREJUDICIAL DE
PRESCRIÇÃO  -  TESE  REPELIDA  -  ALEGAÇÃO  DE
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IMPOSSIBILIDADE  DE  RESTITUIÇÃO  DOS  VALORES
PAGOS  PELA  AUTORA  –  PREVISÃO  CONTRATUAL  -
SITUAÇÃO DE EXTREMA DESVANTAGEM DA AUTORA
CLÁUSULA  NULA  -  RESTITUIÇÃO  DEVIDA
DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  -  Há  patente
legitimidade passiva da ré para figurar no polo passivo da
demanda quando a autora prova que celebrou contrato para
aquisição do direito ao uso de linha telefônica, bem como de
ações  pertencente  ao  sistema  TELEBRÁS.  -  Quando  a
relação  é  de  natureza  eminentemente  obrigacional,  visto
que se discute a abusividade de cláusulas de contrato de
participação financeira destinados a habilitar  os aderentes
ao uso de linha telefônica, bem como à aquisição de ações
da  TELEBRÁS,  o  prazo  prescricional  a  ser  observado  é
aquele previsto nos arts.  177 do Código Civil  de 1916 20
anos e 205 do Código Civil em vigor 10 anos, observadas as
regras de' transição estabelecidas no art. 2.028 do Código
Civil de 2002. - De acordo com a sistemática do CDC, é nula
a cláusula contratual relativa ao -me imenso de produtos e
serviços  que  impõe  situação  de  extrema  desvantagem  à
consumidora.  -  Declarada  -  nulidade  de  cláusula  que
impunha,  em  face  de  rescisão  contratual,  a  perda  dos
valores  pagos  pela  consumidora,  há  que  se  aferir  a
restituição  destes.(TJPB  -  Acórdão  do  processo
nr.00120070191679001 - Órgão (3ª Câmara Cível) - Relator
DES.  MARCIO  MURILO  DA  CUNHA  RAMOS  -  j.  Em
20/08/2009). 

Destarte, a negativa de seguimento do apelo, é medida que
se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, rejeito as preliminares e, no mérito,  NEGO
SEGUIMENTO ao  recurso  de  apelação,  dada  a  sua  manifesta
improcedência,  nos  termos  do  art.  557,  caput,  do  CPC,  mantendo-se
incólume a sentença de primeiro grau.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 26 de novembro de 2014.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ

                            Relator
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