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APELAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS.   PORTABILIDADE NUMÉRICA
DE  LINHA  TELEFÔNICA. PRETENSÃO  DE
RECEBIMENTO  DA  GRAVAÇÃO  TELEFÔNICA
MEDIANTE  SISTEMA  DE  PROTOCOLO  DA
EMPRESA.  PROCEDÊNCIA.  INSURREIÇÃO.
MULTA  COMINATÓRIA.  SÚMULA  Nº  372  DO
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
OBSERVÂNCIA  PELO  SENTENCIANTE.
DOCUMENTO  COMUM.  IMPOSSIBILIDADE  DE
RECUSA.  DEVER  DE  EXIBIÇÃO.  INTELIGÊNCIA
DO  ART.  844,  II,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO
CIVIL.  CONSUMIDOR.  HIPOSSUFICÊNCIA
COMPROVADA.  DIREITO  À  INFORMAÇÃO.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 6º, III, DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR.  MANUTENÇÃO DA

Apelação Cível nº 0031276-18.2013.815.2001                                                                                                                                                                                   1



SENTENÇA. SEGUIMENTO NEGADO. 

-  “Na ação de exibição de documentos,  não cabe a
aplicação  de  multa  cominatória”,  nos  termos  da
Súmula  nº 372, do Superior Tribunal de Justiça. 

- Verificado o dever de exibir, nos termos do art. 844,
II, do Código de Processo Civil, deve ser mantida a
sentença  de  primeiro  grau  e,  por  conseguinte,  ser
negado  seguimento  ao  recurso  interposto  pela
empresa sucumbente.

-  Considerando  o  direito  à  informação,  ao
consumidor deve ser assegurado o direito à exibição
das  gravações  correspondentes  aos  protocolos
discriminados na petição inicial, para conhecimento
pormenorizado de seus termos, haja vista tratar-se de
documento comum entre as partes.

- Cabe ao Relator, por meio de decisão monocrática,
negar  seguimento  a  recurso  em  confronto  com
súmula de Tribunal Superior, nos termos do art. 557,
caput, do Código de Processo Civil.

Vistos.

Trata-se  de  APELAÇÃO,  fls.  90/95,  interposta  pela
TNL PSC S/A, desafiando sentença, de fls. 83/88, prolatada pelo Juiz de Direito da
3ª Vara Cível da Comarca da Capital, que julgou procedente o pedido inicial, na Ação
de Exibição de Documentos manejada por Ênio Saraiva Leão.

Nas  razões  recursais,  a  apelante  sustenta  a
impossibilidade de exibir os documentos, pois já se encontram em poder do autor,
sendo responsabilidade dele o arquivamento, bem como a obrigação em fornecer os
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documentos comprobatórios de suas alegações. Defende a não aplicação do art. 359,
do  Código  de  Processo  Civil,  ao  caso  em  epígrafe,  haja  vista  cuidar-se  de  ação
preparatória.  Discorre sobre a inviabilidade de se imputar  multa cominatória nas
exibições de documentos, conforme a Súmula nº 372, do Superior Tribunal de Justiça.
Postula, portanto, o provimento do apelatório.

Contrarrazões, fls. 114/116, ao tempo em que refutam
as assertivas da apelação, defendem o direito de acesso às gravações telefônicas ora
perseguidas.

A  Procuradoria de Justiça, através  da Dra. Vanina
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, não opinou no mérito, fls. 122/124. 

É o RELATÓRIO.

DECIDO

Tenciona a TNL PCS S/A reformar a sentença de fls.
83/88,  na qual, ao julgar procedente o pedido inserto na Ação Cautelar de Exibição
de Documentos ajuizada por Ênio Saraiva Leitão, determinou a respectiva exibição
do  arquivo  de  mídia  das  ligações  realizadas  pelo  autor,  correspondentes  à
portabilidade do telefone de nº (83) 9314-4642, precisamente os seguintes protocolos:
201300073161225;  201300073463815;  201300073880092;  201300077733160;
201300078565413; 2013000799936332 e 201300081606311, no prazo de cinco dias.

Nada obstante as alegações da recorrente,  o campo
de abrangência  da vertente cautelar cinge-se a obrigação,  ou não,  da empresa de
telefonia em exibi-los. Apenas isso.

Em que pese a afirmação acerca de impossibilidade
de se aplicar  o  art.  359,  do Código de Processo  Civil,  na espécie,  presumindo-se
verdadeiros os fatos que a parte pretendia provar, não se vislumbra no provimento
combatido, menção a tal regramento. 
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Ao enfrentar o mérito, repise-se, o Magistrado não se
reportou a esse dispositivo, consignando apenas o dever de apresentar documento
comum. 

A  sublevação  referente  à  multa  cominatória
desmerece maiores considerações, uma vez que o Julgador já atentou para o teor da
Súmula nº 372, do Superior Tribunal de Justiça, doravante reproduzida, dispondo:
“(…) deixo de fixar multa para o caso de descumprimento da presente decisão”, fl.
88. 

A propósito do enunciativo mencionado:

Na  ação  de  exibição  de  documentos,  não  cabe  a
aplicação da multa cominatória.

No mais, permanece o dever de exibição.

Com  efeito,  a  medida  cautelar  preparatória  de
exibição de documento, embora prevista nos arts. 844 e 845, ambos do Código de
Processo Civil, segue, no que couber, o procedimento incidental constante dos arts.
355 a 363 e 381 a 382.

Logo,  extreme  de  dúvidas,  a  documentação  cuja
exibição  se  requer  refere-se  à  relação  negocial  envolvendo  ambas as  partes,  bem
assim, denominado  de comum, conforme  se  extrai  da  doutrina  de  Humberto
Theodoro Júnior:
 

…  documento comum não é,  assim,  apenas  o  que
pertence  indistintamente  a  ambas  as  partes,  mas
também o que se refere a uma situação jurídica que
envolva  ambas  as  partes,  ou  uma  das  partes  e
terceiro. É o caso, por exemplo, do recibo em poder
do  que  pagou,  mas  que  interessa  também  ao  que
recebeu;  o  da  via  do  contrato  em  poder  de  um
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contraente  quando  o  outro  perdeu  a  sua;  ou  das
correspondências  em  poder  do  destinatário  nos
contratos  ajustados por  via  epistolar  (In.  Curso de
Direito Processual Civil, Forense, 14ª Ed. Ano 1995,
vol II, pág. 475). 

Cuidando-se de documento comum aos envolvidos
no contrato, partes nesta demanda, não poderia haver recusa em sua exibição, haja
vista a regra esculpida no art. 844, II, do Código de Processo Civil:

Art.  844  -  Tem  lugar,  como  procedimento
preparatório, a exibição judicial:
I – omissis; 
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;  -
negritei.

Demais  disso,  inegável  se  apresenta  a  índole
consumerista do vínculo jurídico existente entre os interessados, confirmando-se  a
hipossuficiência da parte apelada, porquanto essa resta presumida pela aplicação ao
caso das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. 

De  acordo  com referido  diploma legal,  o  acesso  à
informação  é  um direito  básico,  garantido  aos  consumidores.  Nesse  sentido,  é  a
prescrição do art. 6º, III:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 
(...) 
III  -  a  informação  adequada  e  clara  sobre  os
diferentes  produtos  e  serviços,  com  especificação
correta  de  quantidade,  características,  composição,

Apelação Cível nº 0031276-18.2013.815.2001                                                                                                                                                                                   5



qualidade  e  preço,  bem como  sobre  os  riscos  que
apresentem. 

Assim, também sob a ótica do amparo da sistemática
estabelecida  pelas  normas  do  direito  consumerista,  relativamente  ao  direito  à
informação, é devida por parte da instituição recorrente a exibição pleiteada.

Deste modo, entendo deva ser mantida a sentença de
primeiro grau, inclusive, diga-se, no pertinente ao ônus sucumbencial.

Para arremate,  conforme o disposto no  art.  557, do
Código de Processo Civil, permite-se ao Relator negar seguimento a recurso, através
de  decisão  monocrática,  quando  este  estiver  manifestamente  inadmissível,
improcedente,  prejudicado  ou  em confronto  com Súmula  ou com Jurisprudência
dominante  do  respectivo Tribunal,  do  Supremo Tribunal  Federal,  ou de  Tribunal
Superior.

Ante  o  exposto,  monocraticamente,  NEGO
SEGUIMENTO ao recurso. 

P. I. 

João Pessoa, 15 de dezembro de 2014.

João Batista Barbosa
Juiz de Direito Convocado

Relator
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