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Ferreira

PROCESSSUAL CIVIL – Apelação cível –
Ação de Exibição de Documentos – Linhas
telefônicas – Pretensão de reconhecimento
da  titularidade  delas  –  Sentença  –
Possibilidade –  Irresignação –  Preliminar –
Pretensão  resistida  evidenciada  pela
empresa  –  Rejeição  –  Mérito  –  Sigilo
telefônico – Garantia constitucional que não
resguarda  eventual  prática  criminosa  –
Condenação ao  pagamento de honorários
pela  empresa  –  Cabimento  –  “Quantum”
afixado  –  Observância  de  princípios  da
razoabilidade  e  proporcionalidade  –
Manutenção  –  Sentença  bem-lançada –
Desprovimento.

-  A postura  processual  adotada  pela
demandada,  que,  apesar  de  registrar  a
possibilidade  de  apresentação  de  dados,
resistiu  a  pretensão  deduzida,  dá  azo  à
observância  do  princípio  da  causalidade,
devendo  arcar  com  o  eventual  ônus  da
verba de sucumbência.

- Os direitos à intimidade e à vida privada
não possuem caráter absoluto, encontrando
limitações nos demais direitos fundamentais



Apelação Cível nº 0016935-40.2013.815.0011

reconhecidos  a  qualquer  cidadão  pela
Constituição  Federal.  Portanto,  aqueles
direitos  não  podem  ser  utilizados  como
meios  de  resguardar  práticas  inidôneas,
atingindo  a  honra  e  a  dignidade  de
terceiros.

-  Sobre  o  valor  dos  honorários
sucumbenciais  arbitrados,  correta  a
afixação  observada  na  regra  vigente  à
época do julgado, qual seja, do art. 20, §§ 3
e 4º, do CPC/1973, restando atendidos os
princípios  da  proporcionalidade  e
razoabilidade na condenação da empresa.

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos da apelação cível acima identificados,

A C O R D A M, em Quarta Câmara Cível
do  egrégio  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  por  votação  unânime,  negar
provimento ao  recurso,  nos  termos  do  voto  do  Relator  e  da  súmula  de
julgamento retro.

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de  apelação  cível, interposta pela
Oi Móvel S/A, inconformada com a sentença de fls. 65/67, proferida pelo Juiz
de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, que, nos autos
da  “Ação  Cautelar  de  Exibição  de  Documentos”,  movida  por  Patrícia
Gomes de Carvalho, julgou parcialmente procedente o pedido.

Na  decisão  combatida,  o  Magistrado  de
piso condenou a empresa de telefonia a, no prazo de 20 dias, exibir em juízo
o detalhamento das ligações efetuadas para o número da autora, no período
compreendido entre julho de 2012 a abril  de 2013, bem como verificar  as
ligações  oriundas  de  números  indicados  na  inicial,  identificando  os
proprietários das respectivas linhas, além dos seus endereços.

Nas  razões  recursais  (fls.  71/82),  a  Oi
Móvel S/A argui,  preliminarmente,  em síntese,  a ausência de interesse de
agir,  pela  falta  de  pretensão  resistida,  não  tendo  a  empresa  se oposto  a
fornecer as informações requisitadas.

No mérito,  defende  a  apelante  a
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inviolabilidade  de  sigilo  de  comunicação  telefônica,  importando  prática  de
crime a inobservância da regra, só podendo fazê-la através de ordem judicial.

Conclui  que  “A  RÉ  NÃO  SE  OPÔS  A
FORNECER  AS  REFERIDAS  INFORMAÇÕES,  DESDE  QUE  FOSSE
DETERMINADA  POR  VIA  JUDICIAL,  EM  CONFORMIDADE  COM  A
LEGISLAÇÃO VIGENTE” (“sic”).

Por  fim,  defende  o  descabimento  da
condenação  ao  pagamento  de  honorários  advocatícios  sucumbenciais,
arbitrados  em R$  1.500,00  (um mil  e  quinhentos  reais),  por  ausência  de
pretensão resistida, sustentando, ainda, de forma subsidiária, a redução do
importe fixado.

Por fim, requer o provimento do apelo.

Petição  de  fls.  88/92,  registrando  dados
sobre as linhas telefônicas mencionadas na sentença.

Sem contrarrazões.

A douta Procuradoria de Justiça apresentou
parecer, fls. 194, sem manifestação de mérito.

É o relatório.

V O T O:

Conheço do recurso, eis que presentes os
pressupostos legais de sua admissibilidade.

PRELIMINAR

De início,  sustenta a empresa de telefonia
recorrente  a  preliminar  de  carência  da  ação,  pela  falta  de  interesse
processual, em razão da inexistência de pretensão resistida.

Todavia,  observa-se  que  a  autora  narrou
em sua vestibular  ter sofrido diversas violações à honra e à reputação, com
registro de boletins de ocorrência das práticas tipificadas no código penal. 

Vale  ressaltar que  o  pedido  exordial
consistiu  apenas  na  identificação  da  titularidade  das  linhas  telefônicas
utilizadas, sem que fosse requerida eventual interceptação telefônica.
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A  empresa  demandada,  na  contestação,
não  se  prontificou  a  apresentar,  de  plano,  os  referidos  dados  cadastrais
solicitados,  formulando  tese  de  impossibilidade  da  conduta  em  razão  da
quebra  de  sigilo  de  dados,  com  menção  argumentativa  a  dispositivos
constitucionais.

Ora, tendo a autora realizado registros de
ocorrência policiais, e possuindo a empresa de telefonia todos os registros de
ligações em seu sistema, a fim de certificar uma eventual situação antijurídica
narrada,  praticada  por  terceiro,  injustificável  a  defesa  de  não  ter  se
prontificada  a  apresentar  os  dados  em  virtude  de  desrazoada garantia
constitucional,  na medida em que estes direitos não estão previstos para o
resguarde de prática inidôneas.

Portanto,  a  postura  processual  adotada
pela  demandada,  que,  apesar  de  registrar  a  possibilidade  de
apresentação  de  dados,  resistiu  a  pretensão  deduzida,  dá  azo  à
o  bservância do princípio da causalidade   nos autos  , devendo arcar com  
o eventual ônus da verba de sucumbência.

Desta forma, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Alegou  a  empresa  promovida a
inviolabilidade  de  sigilo  de  comunicação  telefônica,  importando  prática  de
crime a inobservância da regra, só podendo fazê-la através de ordem judicial.

Ocorre que, como adiantado no fundamento
da  preliminar  acima  exposta,  tendo  a  autora  demonstrado  nos  autos  o
recebimento de mensagens difamantes e injuriosas, enviadas por terminais de
telefones móveis, é perfeitamente justificável que pleiteie a apresentação dos
dados dos respectivos titulares, a fim de que possa identificar os ofensores,
bem como tomar as medias cabíveis, nas esferas cível e criminal.

Vale assentar que foram apresentados três
documentos oriundos da delegacia de polícia, com apresentação, inclusive,
de  testemunha  no  caso,  onde  se  relatou  ter  a  vítima  sofrido  adjetivações
pejorativas e ofensivas a sua honra (“golpista, chifruda e piranha” - sic).

Negar  à  apelante  o  acesso  aos  dados
necessários para a identificação do autor das mensagens ofensivas, sob o
falso  pretexto  de  assegurar  a  privacidade  do  titular  da  linha  de  telefonia
móvel, implica em verdadeira perpetuação de um flagrante abuso de direito,
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decorrente da utilização de garantias individuais para acobertar a prática de
condutas antijurídicas.

Deve-se  destacar  que  os  direitos  à
intimidade  e  à  vida  privada  não  possuem  caráter  absoluto,  encontrando
limitações nos demais direitos fundamentais reconhecidos a qualquer cidadão
pela Constituição Federal. Portanto, conforme mencionado alhures, aqueles
direitos  não  podem  ser  utilizados  como  meios  de  resguardar  práticas
inidôneas, atingindo a honra e a dignidade de terceiros.

Sobre  a  relatividade  dos  direitos
fundamentais e a existência de limitações aos mesmos, existentes dentro do
próprio texto constitucional, mister se faz destacar a doutrina de Alexandre de
Morais:

"Os  direitos  humanos  fundamentais,  dentre  eles  os
direitos e garantias individuais e coletivos consagrados
no  art.  5º  da  Constituição  Federal,  não  podem  ser
utilizados  como  um  verdadeiro  escudo  protetivo  da
prática  de  atividades  ilícitas,  nem  tampouco  como
argumento  para  o  afastamento  ou  diminuição  da
responsabilidade civil ou penal por atos criminosos, sob
pena  de  total  consagração  ao  desrespeito  a  um
verdadeiro  Estado  de  Direito.  Os  direitos  e  garantias
fundamentais  consagrados  pela  Constituição  Federal,
portanto,  não  são  ilimitados,  uma  vez  que  encontram
seus limites nos demais direitos igualmente consagrados
pela  Carta  Magna."  (Direito  Constitucional,  8ª  ed.,
Editora Atlas, p. 58-59)

Assim,  não se sustenta  a  tese de  defesa
apresentada  na  ação  de  exibição  de  documentos  pela  promovida,  sendo
correta  a  sua  condenação  ao  pagamento  de  honorários  advocatícios
sucumbenciais.

Sobre  o  valor  dos  honorários
sucumbenciais arbitrados, correta a afixação  pelo Magistrado,  observada na
regra  vigente  à  época  do  julgado,  qual  seja,  do  art.  20,  §§  3  e  4º,  do
CPC/1973,  restando  atendidos  os  princípios  da  proporcionalidade  e
razoabilidade na condenação da empresa.

O valor  fixado em R$ 1.500,00 (um mil  e
quinhentos reais) bem atende aos requisitos dispostos na regra, a importância
da causa e o trabalho desempenhado pelo advogado.

Ante o exposto,  NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO, para manter inalterada a sentença proferida.
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É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Des.  Abraham
Lincoln  da  Cunha  Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e o Exmo.
Dr. Tércio Chaves de Moura, juiz convocado em substituição a Exma. Desa. Maria
das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de
Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 21 de junho de 2016.

 

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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