
Apelação Cível n. 2012.072838-7, de Itajaí
Relator: Des. Marcus Tulio Sartorato

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. ALEGADA OFENSA À HONRA MEDIANTE USO
INDEVIDO DE IMAGEM. VEICULAÇÃO DE REPORTAGEM
TELEVISIVA SOBRE TRAVESTIS. AUTOR FILMADO PELA
EMISSORA RÉ QUANDO SE APROXIMOU DA RUA ONDE
OCORRIA A GRAVAÇÃO. SUSCITADO ABALO MORAL POR
TER SUA IMAGEM ASSOCIADA A UM TRAVESTI E POR SE
TORNAR PÚBLICA A SUA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO SEM
O CONHECIMENTO DA NOIVA. INSUBSISTÊNCIA. PLENA
CIÊNCIA DO AUTOR ACERCA DA GRAVAÇÃO DA
REPORTAGEM EM LOCAL PÚBLICO. LIVRE APROXIMAÇÃO
PARA TIRAR UMA FOTO. ASSUMIDO O RISCO DE
EVENTUALMENTE SER FILMADO. IMAGEM NÃO ASSOCIADA
COMO CLIENTE DO TRAVESTI MAS COMO CURIOSO. MERO
ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE QUALQUER SITUAÇÃO
CONSTRANGEDORA CAUSADA PELA RÉ. DESÍDIA DO
PRÓPRIO AUTOR, QUE SE NÃO PODERIA APARECER
NAQUELE LUGAR PÚBLICO, DEVERIA TER PERMANECIDO
LONGE DO LOCAL DA FILMAGEM. NÃO COMPROVAÇÃO DO
PREJUÍZO MORAL. ÔNUS QUE CABIA AO AUTOR. EXEGESE
DO ART. 333, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.

1. O ser humano está sujeito a situações adversas, dia-a-dia
depara-se com problemas e dificuldades que, até serem
resolvidos, podem gerar desconforto, decepção ou desgosto.
Todavia, isso não caracteriza o dano moral, que pressupõe um
efetivo prejuízo causado à honra ou à imagem da pessoa.

2. Não há que se cogitar em responsabilidade civil por ato
ilícito e reparação de danos sem comprovação dos requisitos
insculpidos no art. 186 do atual Código Civil. Ademais, é da
dicção do art. 333, I, do Código de Processo Civil que incumbe ao
autor o ônus da prova acerca dos fatos constitutivos de seu
direito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.



2012.072838-7, da comarca de Itajaí (2ª Vara Cível), em que é apelante Ruan Pablo
Correia da Silva, e apelada Globo Comunicação e Participações S/A:

A Terceira Câmara de Direito Civil decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao recurso. Custas legais.

O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pelo Exmo. Sr. Des.
Fernando Carioni, com voto, e dele participou a Exma. Sra. Des.ª Maria do Rocio Luz
Santa Ritta.

Florianópolis, 30 de outubro de 2012.

Marcus Tulio Sartorato
RELATOR
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RELATÓRIO

Adota-se o relatório da sentença recorrida que é visualizado às fls.
145/147, por revelar com transparência o que existe nestes autos, e a ele
acrescenta-se que o MM. Juiz de Direito, Doutor José Carlos Bernardes dos Santos,
julgou improcedente o pedido, condenando o autor ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.000,00 (mil
reais), no entanto, com exigibilidade suspensa ante a concessão do benefício da
justiça gratuita (fl. 158).

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (fls. 164/171), no
qual alega que sua imagem foi veiculada, sem a devida autorização, em programa
televisivo denominado Profissão Repórter. Sustenta que fazia uma viagem turística
para o Rio de Janeiro, quando se aproximou de um travesti que estava sendo
entrevistado na rua, com o objetivo de tirar uma foto. Todavia, a mencionada pessoa
não gostou da atitude e manifestou a sua insatisfação, ordenando que apagasse o
registro de sua máquina. Dessa forma, assevera que foi alvo de constrangimentos e
abalo moral, uma vez que teve sua imagem atrelada a um travesti e, além disso, seu
relacionamento com a noiva foi abalado, pois esta não sabia da viagem àquele
Estado, o que se tornou público com a divulgação da reportagem. Diante de tais
fundamentos, pleiteia a reforma da sentença para que seja julgado procedente o
pedido de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (fls. 178/182), a ré pugna pela manutenção do
veredicto.

Gabinete Des. Marcus Tulio Sartorato



VOTO

A Carta Magna em seu art. 5º, X, estabelece que "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".

De igual sorte, está previsto no art. 186 do atual Código Civil que:
"Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar
direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Na mesma esteira e no que toca à obrigação de reparar o dano, não se
deve perder de vista o que restou disposto no art. 927 do mesmo diploma legal:
"Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a
repará-lo".

Sobre o tema ato ilícito, da doutrina, em especial dos ensinamentos de
Maria Helena Diniz, colhe-se que "para que se configure o ato ilícito, será
imprescindível que haja: a) fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou
omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano patrimonial
ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente"
(Código Civil anotado, Saraiva, 1999, 5ª ed., p. 169).

Para Serpa Lopes, responsabilidade "significa a obrigação de reparar
um prejuízo, seja por decorrer de uma culpa ou de uma circunstância legal que a
justifique, como a culpa presumida, ou por uma circunstância meramente objetiva"
(Curso de direito civil: fontes acontratuais das obrigações: responsabilidade civil,
Freitas Bastos, 2001, 5ª ed., v. 5, p. 160).

1Sobre a violação da honra, colhe-se da obra de Rui Stoco:
O direito à honra, como sabem, se traduz juridicamente em larga série de

expressões compreendidas como princípio da dignidade humana: o bom nome, a
fama, o prestígio, a reputação, a estima, o decoro, a consideração, o respeito.

[...] a honra da pessoa é um bem resguardado pela Lei Maior e pela legislação
infraconstitucional. Se ofendido, o gravame haverá de ser reparado, segundo os
reflexos nocivos ocorridos no mundo fático.

Deste modo, se atingido o patrimônio, a indenização terá caráter patrimonial.
Se, contudo, o prejuízo for apenas moral, mas efetivo, esse será a natureza da
indenização devida (Responsabilidade civil e sua interpretação jurisprudencial. 2ª ed.
São Paulo: RT. 1995, pp. 471-472).

2
3Acerca do mesmo tema, prelecionam, ainda, Yussef Said Cahali e Silvio de Salvo

Venosa, respectivamente:
[...] tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos
pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano
moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na
angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no
desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação
pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica,
nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas
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situações de constrangimento moral (Dano Moral, Revista dos Tribunais, 2000, pp.
20-21).

Somente haverá possibilidade de indenização se o ato ilícito ocasionar dano. O
dano deve ser atual e certo; não são indenizáveis danos hipotéticos. Sem dano,
patrimonial ou moral, não se corporifica a indenização. A materialização do dano
ocorre com a definição do efetivo prejuízo suportado pela vítima (Contratos em
Espécie e Responsabilidade Civil. São Paulo: Atlas, 2001, v. 3, p. 510).

4
5Na hipótese, constitui fato incontroverso nos autos que o autor foi filmado pela ré

durante a gravação do programa televisivo denominado Profissão Repórter, no dia
25.05.2010, conforme se constata pela visualização do CD acostado aos autos (fl.
102), vídeo este que também está disponível para reprodução no sítio eletrônico
"Youtube" (fl. 26).

6Alega o autor que fazia uma viagem turística para o Rio de Janeiro, quando se
aproximou de um travesti que estava sendo entrevistado na rua, com o objetivo de
tirar uma foto. Todavia, a mencionada pessoa não gostou da atitude e ordenou que
apagasse o registro da máquina fotográfica, bem como manifestou a sua insatisfação
dizendo o seguinte: "Você acha que travesti é bagunça-". Em suma, este é o teor do
vídeo.

7Diante disso, assevera o autor que foi alvo de constrangimentos e abalo moral, uma
vez que teve sua imagem atrelada a um travesti e, além disso, seu relacionamento
com a noiva foi abalado, pois esta não sabia da viagem àquele Estado, fato que se
tornou conhecido com a divulgação da reportagem.

8Contudo, razão não lhe assiste, pois a matéria jornalística estava sendo gravada em
local público, e o próprio autor reconhece na inicial que tomou conhecimento da
filmagem e se aproximou porque estava curioso, momento em que ocorreu a situação
narrada acima.

9Ora, se a viagem ao Rio de Janeiro foi feita sem o conhecimento de sua noiva, e o
autor queria evitar problemas mantendo isso em segredo, não deveria ter se
aproximado do local onde ocorria a gravação, pois, por se tratar de rua pública, corria
o risco de ser filmado.

10Saliente-se que em momento algum o autor foi associado como cliente do travesti,
porque todas as pessoas que se aproximaram com essa finalidade tiveram sua
imagem desfocada no vídeo, justamente para evitar algum tipo de situação
constrangedora.

11Assim, em momento algum restou evidenciado o dano moral sofrido, uma vez que o
autor não logrou demonstrar qualquer consequência gravosa à sua moral. A
pretensão indenizatória fundamentou-se apenas no aborrecimento causado pela sua
própria desídia.

12Conclui-se, portanto, que apesar do perigo de lesão, o dano moral em si não ocorreu
ante a inexistência de prejuízo. É evidente que o autor passou por transtornos e
inquietações em sua vida pessoal, mas isso não pode ser objeto de indenização, sob
pena de se favorecer a tão falada "indústria do dano moral".

13O ser humano está sujeito a situações adversas, dia-a-dia depara-se com problemas
e dificuldades que, até serem resolvidos, podem gerar desconforto, decepção ou
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desgosto. Todavia, isso não caracteriza o dano moral, que pressupõe um efetivo
prejuízo causado à honra ou à imagem da pessoa.

14A propósito, em casos semelhantes, assim decidiu esta Corte:
CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE TELEVISOR LCD.
CONSTATADO DEFEITO NO PRODUTO DURANTE O PRAZO DE GARANTIA.
CONSERTO FRUSTRADO. NEGATIVA DAS RÉS EM TROCAR O BEM OU
DEVOLVER A QUANTIA PAGA. PEDIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO
JULGADO PROCEDENTE. OBJETIVADA A CONDENAÇÃO DAS RÉS À
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO DIANTE DO
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER SITUAÇÃO
CONSTRANGEDORA. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO MORAL. ÔNUS QUE
CABIA AO AUTOR. EXEGESE DO ART. 333, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
ARBITRADOS DE MANEIRA INCENSURÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO [...] (AC n.º 2012.003636-3, deste Relator).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PERDAS E
DANOS. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. AQUISIÇÃO DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. COMPOSIÇÃO REALIZADA EM AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MORA NA TRANSFERÊNCIA POR PARTE DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BAIXA DO GRAVAME APÓS O LEVANTAMENTO DA
QUANTIA DEPOSITADA EM JUÍZO. PERDAS E DANOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
DANO MORAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO. DEVER DE COMPENSAR
AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO (AC n.º
2010.082823-4, Des. Fernando Carioni).

Apelação cível. Ação de indenização. Danos morais e materiais. Contrato de
financiamento para aquisição de veículo garantido por alienação fiduciária. Alegada
inércia por parte do banco réu na liberação de gravame, atinente à mudança de
residência do novo proprietário. Infração autuada pela autoridade de trânsito.
Ausência de prova consistente de que a demora na alteração do registro se deu por
desídia e/ou negligência do demandado. Fato, ademais, que não implica em abalo
moral. Aplicação do princípio da tolerância nas relações sociais. Ato ilícito não
configurado. Obrigação de indenizar afastada. Sentença mantida. Recurso
desprovido (AC n.º 2008.071983-5, Des. Ronaldo Moritz Martins da Silva).

Ora, cabia ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, à luz
do art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil. Acerca o ônus da prova, ensina
Ovídio A. Baptista da Silva:

O autor só poderá dar consistência objetiva à sua pretensão em juízo fazendo
afirmações sobre a existência de fatos e a pertinência deles a uma relação jurídica.
Enquanto ele afirma, deve naturalmente provar as afirmações que faz. Assim
também o réu se, ao defender-se, tiver necessidade de fazer afirmações em sentido
contrário. O réu poderá, certamente, limitar-se a negar os fatos afirmados pelo autor
e esperar que este tente demonstrar a sua veracidade. Se o réu limitar-se a simples
negativa, sem afirmar a existência de outros fatos incompatíveis com aqueles
afirmados pelo autor, nenhum ônus de prova lhe gravará; se, todavia, também ele
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afirma fatos tendentes a invalidar os fatos afirmados pelo autor, caber-lhe-á o ônus
de provar os fatos afirmados (Teoria Geral do Processo, RT, 2002, 3ª ed. p. 300).

A respeito do tema, colhe-se da doutrina:
Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a

prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de
perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do
direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque,
segundo a máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato
inexistente" (Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil, Forense,
1999, 26ª ed., v. 1, p. 423).

Como a simples alegação não é suficiente para formar a convicção do juiz
(allegatio et non probatio quasi non allegatio), surge a imprescindibilidade da prova
da existência do fato. E dada a controvérsia entre autor e réu com referência ao fato
e às suas circunstâncias (quaestiones facti), impondo-se, pois, prová-lo e prová-las,
decorre o problema de saber a quem incumbe dar a sua prova. A quem incumbe o
ônus da prova- Esse é o tema que se resume na expressão ônus da prova.

[...]
O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma

afirmação ensina CARNELUTTI é o do interesse da própria afirmação. Cabe provar
escreve ele a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma
pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção
cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas
(Moacyr Amaral Santos, Primeiras linhas de direito processual civil, Saraiva, 1997,
18ª ed., v. II, pp. 343-4 e 346).

A função de toda atividade probatória é fornecer ao julgador os elementos por
meio dos quais ele há de formar o seu convencimento a respeito dos fatos
controvertidos no processo. [...] Sempre, no entanto, que esta investigação sobre
pessoas ou coisas, inclusive documentos, exigir conhecimentos técnicos especiais
da pessoa encarregada de fazê-lo, estaremos frente à necessidade de prova pericial
(Ovídio A. Baptista da Silva, Curso de Processo Civil, RT, 2003, 6ª ed., p. 383).

Em situações semelhantes, decidiu esta Corte:
É da dicção do art. 333, I, do Código de Processo Civil que incumbe ao autor o

ônus da prova acerca dos fatos constitutivos de seu direito (AC n.º 2003.006224-6,
deste relator).

O ditame plasmado no art. 333, inc. I, do Código de Processo Civil, indica que
compete ao autor fazer a prova dos fatos constitutivos de seu direito. Consoante a
doutrina processual, fato constitutivo é aquele que é apto a dar nascimento à relação
jurídica que o autor afirma existir ou ao direito que dá sustentação à pretensão
deduzida pelo autor em juízo. A conseqüência do não-desincumbimento do ônus da
prova pelo autor é o julgamento de improcedência do pedido (actore non probante
absolvitur reus) (AC n.º 1997.008604-0, Des. Pedro Manoel Abreu).

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, a
teor do art. 333, I, do CPC. Não se desincumbindo do ônus probandi, é de ser
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rejeitado o pedido de reparação de danos morais (AC n.º 1999.019394-2, Des.
Mazoni Ferreira).

Para que a pretensão indenizatória seja exitosa, necessário faz-se que o autor
demonstre a existência do ato ou fato danoso ensejador do abalo moral alegado, do
contrário, a improcedência do pleito é medida que se impõe (AC n.º 2001.019466-0,
Des. Dionízio Jenczak).

Logo, ausente qualquer dos pressupostos enumerados no art. 186 do
Código Civil, precipuamente a prova do dano moral, ônus que cabia ao autor nos
termos do art. 333, I, do Codex Processual, não pode prosperar a responsabilização
civil da ré na esfera moral.

Os julgados abaixo reproduzidos firmaram o entendimento desta
Câmara acerca do assunto:

Não há que se cogitar em responsabilidade civil por ato ilícito e reparação de
danos sem comprovação dos requisitos esculpidos no art. 159 do Código Civil de
1916 (correspondente ao art. 186 do Código Civil de 2002) (AC n.º 2004.005793-8,
deste Relator).

'Em se tratando de responsabilidade civil por ato ilícito, o ônus da prova, em
regra, cabe ao lesado, que deve demonstrar, além da existência do dano, também a
culpa do réu no evento, sob pena de ver inacolhido o seu pleito' (AC n.º
1997.008460-9, Des. Eder Graf) (AC n.º 2004.004421-6, deste Relator).

Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana (art. 159,
CC/1916 e art. 186, CC/2002), para que seja reconhecido o direito à indenização, é
necessária a efetiva demonstração do dano, do comportamento ilícito (dolo ou culpa)
do agente e do nexo de causalidade entre ambos, ou seja, é imprescindível a
comprovação de que o postulante da indenização sofreu prejuízo diretamente
ocasionado pela conduta indevida da outra parte (AC n.º 2005.039539-9, Desª Salete
Silva Sommariva).

Ante o exposto, vota-se pelo desprovimento do recurso.
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