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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CAUTELAR  DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. PRELIMINAR.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.  REJEIÇÃO.
MÉRITO.  CONTRATO  DE  TELEFONIA  E
EXTRATO  DE  LIGAÇÕES.  DOCUMENTO
COMUM.  DEVER  DE  EXIBIR.  RECUSA
INJUSTIFICADA. DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.

-  O  princípio  da  dialeticidade  impõe  à  parte,  ao
manifestar  sua  contrariedade  ao  provimento
jurisdicional  proferido,  o  dever  de  indicar  os
fundamentos fáticos e jurídicos, pelos quais entende
merecer reparo a decisão guerreada, nos limites desta.

- A ação cautelar de exibição tem por escopo conferir
ao  postulante  o  conhecimento  do  teor  de  certos
documentos  ou  coisas  a  que  não  tenha  acesso,
oportunizando uma inspeção em seu conteúdo.

- A negativa da empresa não pode prosperar, já que os
documentos  trazidos  pela recorrida demonstram,  de
maneira  inequívoca,  que  existe  um  contrato  de
telefonia firmado em seu nome com a apelante.

-  Tratando-se  de  instrumento  comum  a  ambas  as
partes,  não  poderia  haver  recusa  em  sua  exibição,
haja vista a regra esculpida no art. 844, II, do Código
de Processo Civil.
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VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  em
sessão ordinária,   rejeitar a preliminar, à unanimidade. No mérito, por igual
votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  pela Telemar  Norte
Leste S/A contra sentença proferida às fls. 931/34 pelo juízo da 2º Vara Cível
da  Comarca  da  Capital,  nos  autos  da  Ação  Cautelar  de  Exibição  de
Documento ajuizada por Josefa da Silva.

A parte autora ajuizou a presente ação em face da empresa de
telefonia referida, sustentando, em síntese, que embora nunca tenha solicitado
linha  telefônica  junto  à  demandada,  passou  a  receber  faturas  de  cobrança
referente a  serviços de telefonia. Requereu,  assim, a exibição  do contrato de
consumo em poder da ré, além do extrato de todas as ligações efetuadas.

O juiz a quo decidiu a querela, proferiu sentença, às fls. 31/34,
cujo dispositivo transcrevo a seguir:

“Isto posto, atendendo ao mais que dos autos consta
e princípios de direitos atinentes à espécie, ACOLHO
o pedido exordial para reconhecer à autora o direito
à informação perseguida na inicial e determinar que
o réu entregue a via autêntica ou cópia autenticada
do contrato  de  consumo em nome  da promovente,
tendo os números da cliente: 2571814109, 11 95412
4337 e  11  95409  8278,  e  os  extratos  de  todas  as
ligações inerentes  as  linhas de telefonia móvel,  no
prazo de 20 dias, sob pena de busca e apreensão dos
documentos pretendidos.
Condeno a demandada nas  custas,  bem assim nos
honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, na
forma do art. 20, §4º do CPC” (fls. 34)

Inconformada com a decisão,  a demandada interpôs a presente
apelação (fls. 35/48), alegando, em suma, que as linhas telefônicas contestadas
pela autora foram devidamente requisitadas e instaladas, após a apresentação
de  toda  a  documentação  exigida.  Afirma  ainda  a  impossibilidade  de
cumprimento  da  determinação  judicial,  pois  não  mais  detém as  gravações
requeridas, por não ter obrigação legal de mantê-las disponíveis por período
superior a 90  (noventa) dias,  conforme disposto no Decreto nº 6.523/2008.
Ressalta, por fim, ser incabível a fixação da sanção descrita no art.359 do CPC
nas ações cautelares de exibição de documento.

Devidamente intimada, a autora apresentou contrarrazões  (fls.
79/83),  requerendo,  preliminarmente,  o  não  conhecimento  do  recurso  por
ausência de dialeticidade. No mérito, pugna pela manutenção do decisum. 
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O  Ministério  Público  (fls.  88/91),  em  parecer  da  lavra  do
eminente  Procurador  de  Justiça,  Valberto  Cosme  de  Lira,  opinou  pelo
prosseguimento do recurso, sem emitir pronunciamento a respeito do mérito,
por entender que não estão presentes quaisquer das hipóteses previstas no art.
82 do CPC.

É o relatório.

VOTO.

Preliminar – Ausência de Dialeticidade

Inicialmente,  cumpre  analisar  a  preliminar  de  ofensa  ao
princípio da dialeticidade suscitada pela apelada, em sede de contrarrazões.

O  referido  preceito,  norteador  da  sistemática  processual
atinente aos recursos cíveis, traduz a necessidade de que a parte descontente
com o provimento jurisdicional proferido indique os fundamentos fáticos e
jurídicos, pelos quais entende merecer reparo a decisão guerreada, nos limites
desta. 

Assim,  com  a  maestria  que  lhe  é  peculiar,  conceitua  o
processualista Araken de Assis:

“Entende-se por princípio da dialeticidade o ônus de
o  recorrente  motivar  o  recurso  no  ato  de
interposição.  Recurso  desprovido  de  causa  hábil
para subsidiar o pedido de reforma, de invalidação
ou de integração do ato impugnado, à semelhança
da petição que forma o processo, ou através da qual
partes e terceiros deduzem pretensões, in simultaneo
processu, revela-se inepto. É inadmissível o recurso
desacompanhado  de  razões”.  (in  Manual  dos
Recursos. 3. ed. rev., atual. e ampl. de acordo com as
Leis 12.216/2009 e 12.322/2010. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2011, p. 1101.

No  caso  dos  autos,  entendo  que  não  merece  guarida  tal
insurgência,  pois,  de uma breve análise do recurso apelatório,  identifica-se,
facilmente, os fatos e fundamentos de discordância com a decisão hostilizada,
havendo respeito,  portanto,  ao teor  disposto  no art.  514,  II,  do  Código de
Processo Civil, o qual preleciona:

“Art.  514.  A  apelação,  interposta  por  petição
dirigida ao juiz, conterá: 
I – o nome e a qualificação das partes;
II – os fundamentos de fato e de direito;
III – o pedido de nova decisão”. (grifo nosso) 
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Assim,  como  o  recorrente  se  desincumbiu  de  seu  ônus  de
impugnar  especificamente  a  decisão  vergastada,  apontando  motivação
necessária de seu inconformismo, não há como acolher tal alegação.

Logo, rejeito a preliminar aventada pela recorrida.

Mérito

Ao que  se  extrai  dos  autos,  o  autor  ajuizou  a  ação  com  o
objetivo de compelir a promovida a exibir contrato de telefonia supostamente
firmado entre as partes, além do extrato das ligações a ele referente,  sob o
argumento de que jamais solicitou a prestação de serviços da apelante, motivo
pelo  qual  necessitaria  dos  referidos documentos,  a  fim  de  apurar suposta
fraude de contratação feita em seu nome.

A  ação  cautelar  de  exibição  tem  por  escopo  conferir  ao
postulante o conhecimento do teor de certos documentos ou coisas a que não
tenha acesso, oportunizando uma inspeção em seu conteúdo.

A meu sentir,  a  negativa  da  empresa  de  telefonia não  pode
prosperar,  já  que  os  documentos  trazidos  pela recorrida  demonstram,  de
maneira inequívoca, que existe um contrato de telefonia firmado em seu nome
com a apelante (fls. 09/11).

Sendo  assim,  a  presente  medida  cautelar  de  exibição  de
documentos mostra-se necessária à satisfação dos interesses do autor, pois de
outro modo não poderá ter conhecimento do conteúdo que neles se encontram
encartados  e,  de  tal  forma,  assegurar  a  busca  pelo  seu  direito  perante  o
Judiciário.

Sobre  o  tema,  lecionam  Nelson  Nery  Júnior  e  Rosa  Maria
Andrade Nery:

“Aquele  que  entender  dever  mover  ação  contra
outrem e necessitar, para instruir o pedido, conhecer
o teor de documento ou coisa a que não tenha acesso
poderá  valer-se  deste  procedimento  preparatório
para obter os dados que necessita e armar-se contra
o  futuro  e  eventual  adversário  judicial  que  tiver.
(...)  ...  se  houver  a  exibição  do  documento  e  o
interessado  não  encontrar  nenhuma irregularidade
que  lhe  autorize  tomada  de  atitude  mais  severa
contra  aquele  em  cujo  desfavor  a  prova  foi
produzida,  haveremos  de  reconhecer  o  caráter
satisfativo  da  medida,  que  não  ensejará  nenhuma
ação a respeito da qual  se possa dizer ter caráter
principal.”

No mais, tratando-se de instrumento comum a ambas as partes,
não poderia haver recusa em sua exibição, haja vista a regra esculpida no art.
844, II, do Código de Processo Civil, a seguir transcrito:
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“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”;  (…)
(grifo nosso).

Presente, pois, o fumus boni iuris, diante da resistência da ré em
apresentar  os  documentos  requeridos.  Já  o  periculum  in  mora resta
demonstrado  pela  necessidade  do  titular  ou  seu  representante  ter  acesso  a
contrato que consta como parte contratante.

Nesse  palmilhar  de  ideias,  orienta-se  a  jurisprudência  do
Tribunal da Cidadania:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  PRELIMINAR  DE
SUSPENSÃO  DO  PROCESSO.  DESCABIMENTO.
AÇÃO  CAUTELAR  DE  EXIBIÇÃO  DE
DOCUMENTOS.  EXTRATOS  BANCÁRIOS.
INTERESSE  DE  AGIR.  PRECEDENTE  DA
SEGUNDA  SEÇÃO.  RECURSO  REPETITIVO.
DECISÃO MANTIDA.
1.  O  STF  determinou  a  suspensão  de  todos  os
processos em trâmite no País que tenham por objeto
a  discussão  sobre  expurgos  inflacionários
decorrentes de Planos Econômicos.  Caso, contudo,
onde  se  analisa  somente  a  obrigação  de  as
instituições  financeiras  exibirem  os  extratos
bancários.
2.  A Segunda  Seção  desta  Corte,  em  julgamento
submetido ao rito dos recursos repetitivos, pacificou
o entendimento de que "é cabível a inversão do ônus
da prova em favor  do  consumidor  para  o  fim de
determinar às instituições financeiras a exibição de
extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a
eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação
decorrente  de  lei  e  de  integração  contratual
compulsória,  não  sujeita  à  recusa  ou
condicionantes,  tais  como  o  adiantamento  dos
custos  da  operação  pelo  correntista  e  a  prévia
recusa administrativa da instituição financeira em
exibir  os  documentos" (REsp  n.  1.133.872/PB,
Relator  Ministro  MASSAMI  UYEDA,  DJe
28/3/2012).
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3. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a
parte  agravante  não trouxe,  nas  razões  do  agravo
regimental, argumentos aptos a modificar a decisão
agravada, que deve ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg  no  AREsp  335.071/RJ,  Rel.  Ministro  LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
01/10/2013, DJe 15/10/2013) (grifei)

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO  -  MEDIDA  CAUTELAR  DE
EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS  -
PREQUESTIONAMENTO  -  AUSÊNCIA  -  DEVER
DE  EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS
CONFIGURADO  -  DECISÃO  AGRAVADA
MANTIDA - IMPROVIMENTO.
I - (...).
II  -  Conforme assente  jurisprudência desta  Corte,
tratando-se de documento comum às partes, não se
admite a recusa de exibi-lo,  notadamente quando a
instituição recorrente tem a obrigação de mantê-lo
enquanto não prescrita eventual ação sobre ele.
III - (...).
IV - (...).
V  -  Agravo  Regimental  improvido”.  (AgRg  no  Ag
1325670/SP,  Rel.  Ministro  SIDNEI  BENETI,
TERCEIRA TURMA,  julgado  em  28/09/2010,  DJe
13/10/2010) (grifo nosso).

Outrossim,  não  merece  guarida  o  argumento  da  apelante  no
sentido de que não teria obrigação legal de manter as gravações telefônicas
requeridas disponíveis  por  período superior  a  90  (noventa)  dias,  conforme
disposto no Decreto nº 6.523/2008.

Isso porque, não há qualquer indício de que a contratação tenha
se dado através de contato telefônico.  Ao contrário, e toda  a argumentação
alinhavada  na  peça  contestatória  conclui-se que  o ajuste  tenha  ocorrido de
forma presencial, uma vez que a recorrente é categórica a afirmar que as linhas
foram instaladas e habilitadas “após a apresentação pelo interessado de toda
a documentação exigida”  (fls. 19), embora em nenhum momento colacione
sequer a cópia destes documentos.

Some-se  a  isso  que  ainda  que  a  contratação tivesse  se  dado
através de contato telefônico, conforme aduz a apelante, não se pode olvidar
que a  Resolução da Anatel  nº  477/2007,  que regula o serviço de telefonia
móvel, estatui expressamente, em seu art. 15, §8º, que as empresas de telefonia
possuem a obrigação de manter registro de eventuais contatos efetuados com
seus  clientes, pelo  prazo no  mínimo  de  seis  meses  após  a  realização  da
chamada.  Confira-se:
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“Art. 15. Omissis. 

§  8º  A  prestadora  deve  manter  à  disposição  do
Usuário  a  gravação  das  chamadas  efetuadas  ao
Centro de Atendimento pelo prazo mínimo de 6 (seis)
meses da data da realização da chamada.”

Ademais,  não  há  nenhum  elemento  presente  nos  autos  que
aponte em que data teria ocorrido a suposta contratação, fato que, por si só,
impede a  averiguação do decurso do prazo acima mencionado,  a  afastar  a
obrigação da empresa da guarda do registro telefônico.

Logo, andou bem o magistrado  a quo ao julgar procedente a
pretensão  da  parte  autora,  inclusive  com  condenação  nas  verbas  da
sucumbência,  visto que a instituição financeira, apesar de devidamente citada,
não apresentou o documento pretendido.

No que se refere à incidência da confissão ficta quanto aos fatos
afirmados, prevista art.359 do CPC, melhor sorte não assiste ao apelante, uma
vez que sequer houve determinação neste sentido

De uma leitura detida do comando decisório, o juiz sentenciante
cingiu-se  a  determinar  a  busca  e  apreensão  dos  documentos,  caso  haja
descumprimento da ordem de exibição, em virtude da expressa previsão legal
neste sentido (art. 362 do Código de Processo Civil).

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  REJEITO  A PRELIMINAR
aventada e, no mérito, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,  mantendo
incólume a sentença vergastada.

É COMO VOTO.

Presidiu a  sessão o  Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro do  Valle
Filho.   Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho,  o  Exmo.  Dr.  José  Ferreira  Ramos  Júnior  (juiz  convocado,  para
substituir a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira)
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Tatjana Maria Nascimen-
to Lemos, Promotora de Justiça convocada. 

Sala  de  Sessões  da  Segunda Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 26 de agosto de 2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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