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ACÓRDÃO 

MEDIDA CAUTELAR - Exibição de Documentos - Admissível a formação de 
incidente contra terceiro, nos termos do artigo 360 do Código de Processo 
Civil, presentes os pressupostos a autorizá-lo - Agravo provido. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE 
INSTRUMENTO n° 940.584-1, da Comarca de São Paulo, sendo agravante 
MICROSOFT LICENSING INC. e agravada DINEXIM CORPORATION DO 
BRASIL ASSESSORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.. 

ACORDAM, em Terceira Câmara do Primeiro Tribunal de 
Alçada Civil, por votação unânime, dar provimento ao recurso. 

É agravo de instrumento, interposto em processo de "ação 
cautelar de busca e apreensão com pedido liminar", contra a decisão por meio da 
qual a MM. Juíza indeferiu a formação de incidente contra terceiro, para exibição 
de documentos. A agravante argumenta que o oficial de justiça, em diligência 
realizada junto ao mesmo terceiro (a empresa FBL Equipamentos e Acessórios 
para Escritório Ltda.), visando a buscar e apreender os softwares de que trata o 
processo, foi informado de que esses bens haviam sido devolvidos à empresa 
agravada, por meio de notas fiscais emitidas em nome do duplicador autorizado, a 
empresa Bandeirantes Indústria Gráfica S/A, notas tais que seriam apresentadas 
em juízo no prazo de cinco dias. É certo, entretanto, que essa promessa não foi 
cumprida. Daí a necessidade da citação daquela empresa, FBL Equipamentos e 
Acessórios para Escritório Ltda., nos termos do art. 360 do CPC, para que exiba 
tais notas fiscais, que são necessárias à localização dos bens e sua posterior 
apreensão. 

Denegado o efeito ativo, o recurso foi regularmente 
processado, sem resposta. 

É o relatório. 

A MM. Juíza indeferiu a pretensão porque a empresa, contra 
quem é dirigida, não é parte no processo. Segundo seu entendimento, "deverá ser 
tal pretensão formulada em adequada demanda". 

Data venia, essa decisão não merece subsistir. 

Pois é certo que, para situação como essa, em que os 
documentos necessários à instrução do processo acham-se em poder de terceiro, 
o Código de Processo Civil prevê, no art. 360, a possibilidade de ajuizamento de 
ação exibitória íncidental contra esse terceiro. 

Em diligência já realizada pelo juízo junto à terceira^erflõfèsa 
contra quem agora é ajuizada incidentalmente a ação de exjbiçãp}yfojj3fefía,a a 
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informação de que os bens objetos da ação de busca e apreensão já haviam sido 
devolvidos à requerida, com emissão de respectivas notas fiscais. A pessoa que 
prestou a informação, que consta ser representante legal daquela empresa, 
comprometeu-se a entregar tais documentos em juízo, mas não cumpriu essa 
promessa. 

As notas fiscais, que são documentos padronizados, segundo 
regras ditadas pelo Fisco, servirão como prova da devolução dos suftwares e 
poderão viabilizar a busca e apreensão desses bens, que, até agora, apesar das 
diligências realizadas, não foram localizados. 

São documentos que envolvem interesse da ora agravante, 
eis que dizem respeito aos produtos de informática que lhe pertencem, 
reproduzidos que foram por outra empresa autorizada. 

De modo que estão presentes os pressupostos legais para a 
formação do incidente, não havendo justificativa para a remessa da questão a via 
processual mais penosa. 

Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso. 

Presidiu o julgamento o Juiz TÉRSIO NEGRATO e dele 
participaram os Juizes ROQUE MESQUITA e LUIZ AUGUSTO DE SALLES 
VIEIRA. y 

São Paulo, 20 d&#jnho de 2000. 
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