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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 

1008059-24.2017.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante 

DANIELE DE SOUZA HALLAI GARCIA, é apelada JULIANA ROCHA 

MACHADO (JUSTIÇA GRATUITA).

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25ª Câmara de Direito 

Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: 

Deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., 

de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO 

CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E EDGARD ROSA.

São Paulo, 17 de maio de 2018.

Hugo Crepaldi
Relator

Assinatura Eletrônica
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Apelação Cível nº 1008059-24.2017.8.26.0079
Comarca: Botucatu
Apelante: Daniele de Souza Hallai Garcia
Apelado: Juliana Rocha Machado
Voto nº 20.275

APELAÇÃO  AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO 
FAZER  Acordo firmado entre autora e o ex-
cônjuge que, de fato, não abarcou qualquer direito 
da ré, não prejudicando a reconvenção 
apresentada  Possibilidade de imediato 
julgamento nesta oportunidade, estando a causa 
madura nos termos do art. 1013, §3º do CPC  
Ausência de potencial afronta ao direito de 
intimidade e privacidade da ré, vez que a conversa 
de Whatsapp trazida aos autos foi retirada do 
aparelho celular do ex-cônjuge, e não do da ré  
Legitimidade daquele, em tese, para pleitear 
eventual indenização  Recurso parcialmente 
provido para afastar a extinção do processo e 
conhecer da reconvenção que, no mérito, é 
improcedente. 

Vistos.

Trata-se de Apelação interposta por DANIELE DE 

SOUZA HALLAI GARCIA, nos autos da ação de obrigação de não fazer que 

lhe move JULIANA ROCHA MACHADO, objetivando a reforma da sentença 

(fls. 303) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de 

Botucatu, Dr. Marcus Vinicius Bachiega, que homologou acordo e, com isso, 

extinguiu o processo. 

Apela a ré (fls. 338/358), sustentando que (i) não 

renunciou o seu direito de recorrer; (ii) o acordo firmado não abarcou seus 
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direitos; (iii) um terceiro não pode renunciar direito alheio; (iv) descabida a 

extinção do processo, pois há reconvenção pendente de julgamento, fazendo-

se necessária a anulação do feito para continuidade do processo em Primeiro 

Grau.  

 

Apresentadas as contrarrazões (fls. 361), os autos 

foram encaminhados a este órgão julgador. 

É o relatório.

De início, concedo a DANIELE o benefício da 

gratuidade da justiça, diante da documentação às fls. 233/239 e ausência de 

oposição da parte contrária. 

JULIANA narra na exordial que foi casada em 

regime de comunhão universal de bens com Rodrigo, tendo se divorciado em 

5 de julho de 2017 de maneira consensual, mediante representação da 

advogada DANIELE, ora ré. 

Ainda na constância do casamento, porém, o 

casal possuía a empresa Gois Participações Ltda., a qual é titular de um 

crédito existente nos autos do processo n. 00022227-48.2012.8.26.0452. Para 

fins de levantamento do crédito, acordaram as partes que ele seria depositado 

na conta de DANIELE, que também representou o casal no referido processo. 

A autora, porém, revogou os poderes outorgados 

a DANIELE, e solicitou que ela lhe transferisse a sua parte do levantamento 

das quantias da Gois Participações Ltda. Segundo a exordial, porém, 

DANIELE se recusa ao repasse das quantias. 

Mais que isso, afirma-se que DANIELE estava de 
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conluio com seu ex-marido Rodrigo, pois passaram a manter relações íntimas 

e DANIELE o aconselhou a esconder da autora os valores efetivamente 

recebidos. Por meio do ajuizamento da presente demanda, portanto, a autora 

pleiteou a tutela condenatória da obrigação de não fazer, a fim de impedir que 

DANIELE pratique qualquer ato como se ainda fosse sua representante. 

Em sua defesa, a ré DANIELE alegou inépcia da 

inicial, ilegitimidade passiva; impugnação à gratuidade da justiça e, no mérito, 

além de defender-se das alegações apresentadas pela autora, apresentou 

reconvenção. Nesta, alegou que houve invasão da intimidade da ré por parte 

da autora, que teve acesso não autorizado entre conversas de DANIELE com 

Rodrigo. Afirma, assim, que a autora praticou ilícito penal, atuou em litigância 

de má-fé, e praticou ilícito a ensejar indenização por danos morais. 

No curso do processo, ainda antes de qualquer 

atividade instrutória, às fls. 298/299 DANIELE requer a homologação de um 

acordo firmado entre Rodrigo e JULIANA (fls. 274/277). No acordo, consignou-

se que Rodrigo pagaria R$ 30.000,00 a JULIANA, e JULIANA desistiria do 

presente processo, inclusive abrindo mão do prazo recursal. 

Com base nisso, o Juízo a quo homologou o 

processo, e extinguiu a demanda contra DANIELE. Esta, por sua vez, insurge-

se afirmando que atou apenas como representante dos interesses de Rodrigo. 

O acordo, porém, não abarcou qualquer direito de sua titularidade, não 

havendo prejudicado a reconvenção apresentada. 

E o recurso merece parcial provimento. 

De fato, a leitura do acordo revela que ele 

somente foi firmado entre JULIANA e Rodrigo, contendo a assinatura de 

DANIELE apenas como advogada de Rodrigo, sem que quaisquer de seus 
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direitos fossem discutidos, negociados, transigidos às fls. 274/277. Até porque, 

como bem pontuou a apelante, não é possível a disposição de direito alheio e 

não houve qualquer manifestação de vontade de DANIELE no sentido de 

renunciar à reconvenção. 

Dessa forma, o acordo firmado e homologado 

pelo Juízo a quo não prejudicou a reconvenção apresentada por DANIELE, 

vez que somente JULIANA desistiu expressamente da demanda por ela 

interposta e renunciou a qualquer prazo recursal. Nesse ponto, vale lembrar a 

autonomia entre a demanda “principal”  assim chamada por ser anteriormente 

ajuizada, mas sem relação de subordinação  e a reconvenção, sendo 

plenamente possível que a extinção daquela não prejudique a continuidade 

desta:

“Apresentada a reconvenção, esta passa a ser autônoma relativamente à 

ação originária, de forma que, se por qualquer razão, a ação originária for 

extinta sem resolução do mérito, inclusive a desistência do autor, tal 

extinção não afetará a reconvenção, que prosseguirá normalmente (art. 

343, §2º, do Novo CPC). O mesmo ocorre se a reconvenção for 

prematuramente extinta, prosseguindo normalmente a ação originária” 

(Daniel Amorim Assumpção Neves”, In “Novo Código de Processo Civil 

comentado artigo por artigo”, Juspodivm, p. 600). 

Ocorre que, diferentemente do que requereu 

DANIELE, não há que se falar em remessa dos autos à Primeira Instância 

para continuidade do julgamento da reconvenção. 

Isso porque, nos termos do art. 1.013, §3º, inciso 

III, do CPC, a causa encontra-se madura para julgamento, tratando-se de 

questão controvertida unicamente jurídica, e cuja solução já se encontra posta 

nos autos. 

Com efeito, todas as preliminares já foram 
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suficientemente afastadas pelo Juízo a quo às fls. 232, restando enfrentarmos 

apenas o mérito da reconvenção, i.e., a existência ou não de dano moral 

indenizável.

Aduz a apelante que:

“Em decorrência deste fato, o (sic) Requerida experimentou situação 

constrangedora, angustiante, tendo sua moral abalada, face a indevida a tal 

exposição, bem como a incerteza do conhecimento de sua vida íntima pela 

requerente, tendo quem vista que no dia anterior da conversa bem como no 

própria da conversar com seu namorado a requerida teve problemas de 

saúde e manteve conversa com seu namorado informado, e com certeza a 

requerente teve acesso as conversar pela proximidades das datas e diante 

os reflexos prejudiciais da presente demanda, da qual a requerida despende 

tempo e angústia para se defender, sendo suficiente a ensejar danos 

morais, até porque, invadiu o sigiloso de sua profissão.”

Em síntese, sustenta a apelante a ocorrência de 

danos morais por afronta ao seu direito à intimidade e privacidade, vez que a 

autora, na exordial, demonstrou ter tido acesso a conversas trocadas por 

whatsapp entre DANIELE e Rodrigo. 

Ocorre que a conversa trazida por JULIANA 

revela que ela teve acesso ao celular de Rodrigo (fls. 6), não tendo agido 

diretamente contra o direito à intimidade de DANIELE. 

Pelo contrário, se algum direito à intimidade foi 

violado, tal realidade somente caberia ser alegada por Rodrigo, quem 

supostamente teria tido violado o acesso ao seu dispositivo móvel. 

Até porque, nada impede que Rodrigo tenha 

autorizado o acesso à conversa, razão pela qual somente ele possui 

legitimidade em afirmar eventual violação de intimidade e de sigilo, direito não 
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tutelado à DANIELE nesse caso concreto. 

Da mesma forma, uma vez na posse da 

informação retirada do aparelho de Rodrigo, o uso dela neste processo não 

representou qualquer abuso, mas, pelo contrário exercício regular do direito. 

Em síntese, JULIANA não afrontou diretamente o 

direito à intimidade ou qualquer outro direito personalíssimo de DANIELE a fim 

de justificar o pedido indenizatório. Houve acesso às informações utilizadas 

por meio do aparelho de celular de Rodrigo, quem seria, em tese, o legitimado 

a afirmar eventual afronta a direito de personalidade. 

Disso decorre que não há que se falar em 

litigância de má-fé por parte de JULIANA, assim como não há indícios de 

crime praticado. Se DANIELA assim entender, nada a impede de provocar 

diretamente o Ministério Público. 

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, 

para anular parcialmente a sentença, no tocante à extinção do processo. E, no 

mérito, conheço diretamente do pedido reconvencional, o qual deve ser 

julgado improcedente, condenando a reconvinte ao pagamento de custas, 

despesas processuais e honorários fixados em 10% do valor da causa da 

reconvenção, observada a gratuidade da justiça. 

HUGO CREPALDI
Relator
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