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RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
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ADVOGADO : Bruno de Farias Cascudo
1º AGRAVADO : Thompson Jorge Gouveia Cavalcanti         
2º AGRAVADO : TNL PSC S/A – OI Móvel
ADVOGADOS : Wilson Sales Belchior e Outros
ORIGEM : Juízo da 6ª Vara de Família da Capital 
JUIZ : Almir Carneiro da Fonseca Filho

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  MEDIDA 
CAUTELAR  INOMINADA  INCIDENTAL. 
INFORMAÇÃO SOBRE REGISTRO DE DADOS DE 
TELEFONIA CELULAR. LIMINAR CONCEDIDA EM 
PARTE. IRRESIGNAÇÃO. OFENSA A INTIMIDADE 
DE  TERCEIRO  NÃO  INTEGRANTE  DA  LIDE. 
AUSENTE  OFENSA  AO  CONTRADITÓRIO  E 
AMPLA  DEFESA.  DESPROVIMENTO  DO 
AGRAVO.

-   A quebra do sigilo telefônico de terceiro, por gerar 
violação a uma garantia e a um direito fundamental, 
(direito à intimidade, consagrado no X do art. 5º da 
Constituição  Federal),  deve  ser  encarado  como 
situação  excepcional,  e  somente  deferido  quando 
acompanhado  de  prova  contundente  da 
necessidade, bem como quando se apresentar como 
último  expediente  ao  alcance  do  postulante  para 
alcançar a demonstração de seu direito. Hipóteses 
não comprovadas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, antes identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER  o recurso,  nos termos do voto 
do Relator e da certidão de julgamento de fl. 281.

                              RELATÓRIO

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento  com  Pedido  de  Efeito 

Suspensivo interposto por  Fabíola Ferreira Franco Gouveia Cavalcanti  contra 
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decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Família da Comarca de Capital, que 

deferiu parcialmente a tutela antecipada, para que as operadoras de telefonia 

celular prestem informações de terminais telefônicos apenas no nome ou com 

CPF do primeiro Agravado.

Em suas razões recursais, a Recorrente alega que a decisão 

agravada contraria garantia constitucional do contraditório e ampla defesa, de 

maneira que o indeferimento do pedido de informações sobre a titularidade de 

número de terceiro impossibilita a adoção de qualquer medida judicial.

Ao final, requereu a atribuição de efeito suspensivo, a fim de 

que seja reformada a decisão.

O  recurso  veio  instruído  com  a  cópia  da  decisão  agravada 

(fls.08/10),  da  prova  da  intimação  (fl.11)  e  das  procurações  outorgadas  ao 

advogados  do  Agravante  e  Agravados,  além  de  outros  documentos  que 

entendeu pertinentes.

É o relatório. 

VOTO

A Agravante insurge-se contra o indeferimento de informação 

sobre a  titularidade da linha telefônica de terceira pessoa não integrante da 

lide principal.

Pois bem. O fundamento da Ação Anulatória de Casamento é a 

ocorrência de erro essencial quanto à pessoa do cônjuge da autora, que teria 

tido um relacionamento amoroso duradouro antes do casamento.

Nesse contexto, o relevante, a princípio e de acordo com a tese 

da  autora,  para  a  anulação  do  casamento  será  a  comprovação  desse 

relacionamento, mas não a identificação de quem seria essa pessoa.

Identificar a terceira pessoa que teria mantido o relacionamento 
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amoroso  com  o  primeiro  Agravado  é  absolutamente  desnecessário,  e 

penalizará quem não é parte na lide.

Ademais,  com a quebra do sigilo telefônico do réu, inclusive 

quanto às mensagens que ele supostamente enviou para o número indicado, 

ter-se-á ou não a comprovação da união anterior, e repito, irrelevante será a 

identificação de quem fora o personagem desse enlace.  

A Constituição Federal preserva o direito à intimidade, no art. 

5º, X, que segue:
“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer  natureza,  garantindo-se  aos  brasileiros  e  aos 
estrangeiros  residentes  no  País  a  inviolabilidade  do 
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e 
a  imagem  das  pessoas,  assegurado  o  direito  a 
indenização pelo dano material ou moral decorrente de 
sua violação”

Deste modo, determinar à empresa de telefonia a quebra do 

sigilo telefônico apenas para identificar a pessoa detentora do uso da linha que 

recebem as mensagens do réu é violar, flagrantemente, a intimidade de quem 

não comenteu qualquer ilícito, e isso sim seria um absurdo.

E mesmo na quebra do sigilo telefônico, relativo ao conteúdo 

das mensagens, há que se ter a preocupação de não se revelar o nome da 

pessoa interlocutora do réu, providência a cabo do juízo de origem, caso esteja 

revelado nesses escritos.

Por tais razões, DESPROVEJO O AGRAVO DE 
INSTRUMENTO, mantendo a decisão recorrida.

É o voto.
Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 

Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do  julgamento,  além  do 
Relator,  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  os 
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos  Cavalcanti  de 
Albuquerque e José Ricardo Porto.
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Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, 
Dra. Janete Maria Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça. 

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 02 de setembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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