
Apelação Cível n. 0016393-93.2010.8.24.0005, de Balneário Camboriú
Relatora: Desembargadora Denise Volpato

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INIBITÓRIA COM PEDIDO 
DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO ÍNTIMO NA INTERNET. 
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 

RECURSO DO DEMANDADO. PEDIDO DE 
CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE. 
PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 
DECORRENTE DE DECLARAÇÃO FIRMADA E DE FATO 
SUPERVENIENTE OCORRIDO NOS AUTOS. 
PREVALÊNCIA DA GARANTIA FUNDAMENTAL DO 
AMPLO ACESSO À JUSTIÇA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 
5º, XXXV E LXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDO. 

MÉRITO. PLEITO OBJETIVANDO A REFORMA DA 
SENTENÇA, SOB ALEGAÇÃO DE A AUTORA TER 
CONSENTIDO COM A PUBLICAÇÃO DOS VÍDEOS, BEM 
COMO PELA FALTA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO 
ENSEJADORA DE ABALO MORAL INDENIZÁVEL. 
INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO 
CONSENTIMENTO DA AUTORA QUANTO À DIVULGAÇÃO 
DOS VÍDEOS. ÔNUS QUE INCUMBIA AO REQUERIDO. 
EXEGESE DO ARTIGO 373, II, DO NOVO CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE 
PRIVACIDADE E INTIMIDADE CONFIGURADOS. OFENSA 
AO DISPOSTO NO ARTIGO 5º, INCISO X, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988. ILICITUDE DO ATO 
CARACTERIZADA. ABALO MORAL PRESUMIDO. 
SITUAÇÃO INEQUIVOCAMENTE VEXATÓRIA E NOCIVA À 
HONRA E À IMAGEM DA REQUERENTE. DEVER DE 
INDENIZAR MANTIDO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 20 DO 
CÓDIGO CIVIL/2002.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 
(DEZ MIL REAIS) NO PRIMEIRO GRAU. PEDIDO DE 
MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. VALOR ARBITRADO QUE 
ATENDE OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E 
RAZOABILIDADE, ALÉM DO CARÁTER INIBIDOR E 
PEDAGÓGICO IMPRESCINDÍVEIS À REPRIMENDA. 
SENTENÇA MANTIDA.
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RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 
0016393-93.2010.8.24.0005, da comarca de Balneário Camboriú 4ª Vara Cível 
em que é Apelante Blaidior Ramos e Apelado Gisele Larissa Andregtoni.

A Sexta Câmara de Direito Civil decidiu, por votação unânime, 
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento. Custas legais.

Participaram do julgamento, realizado nesta data, o Excelentíssimo 
Desembargador Stanley Braga e o Excelentíssimo Desembargador André Luiz 
Dacol.

Florianópolis, 22 de agosto de 2017.

Desembargadora Denise Volpato
Presidente e Relatora
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RELATÓRIO

Gisele Larissa Andregtoni ajuizou ação inibitória com pedido de 

tutela antecipada e indenização por danos morais em face de Blaidior Ramos, 

aduzindo, em síntese, ter mantido relacionamento amoroso com o demandado 

durante o período compreendido entre 2000 à 2004. Relatou ter sido gravado 

durante o período de namoro, vídeo íntimo entre as partes, sem qualquer 

intenção de divulgação de sua parte. Asseverou, porém, ter sido surpreendida, 

anos após o término do relacionamento, com a divulgação do referido vídeo na 

internet pelo demandado, sem o seu consentimento. Discorreu sobre o abalo 

psicológico suportado ao ver sua intimidade exposta na internet, postulando a 

concessão da tutela antecipada para que o requerido retire o material da internet, 

bem como a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, 

em valor equivalente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Requereu, ainda, o 

deferimento da benesse da justiça gratuita, valorou a causa e juntou documentos 

(fls. 10/18).

Deferidos os pedidos de antecipação de tutela e concessão do 

benefício da justiça gratuita (fls. 20/22).

Devidamente citado, o demandado apresentou contestação (fls. 

35/43), defendendo, preliminarmente, a ocorrência da prescrição. Explicou ter o 

fato em questão ocorrido entre os anos de 2003 a 2004, postulando a 

aplicabilidade do prazo prescricional previsto no artigo 206, §3º, V, do Código de 

Processo Civil. Discorreu sobre o relacionamento vivenciado pelas partes, bem 

como sobre a origem dos vídeos, asseverando ter a parte autora autorizado a 

sua publicação na internet. Afirmou que o conteúdo dos vídeos não tem o 

condão de prejudicar a imagem e moral da requerente, sustentando tratar-se 

apenas de reprodução de dança mundialmente conhecida (dança do ventre). 

Admitiu ter postado o vídeo na internet com edição de som no ano de 2008, 

questionando a demora da requerente no ajuizamento da presente ação. 
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Ressaltou ter retirado os vídeos da internet antes de sua citação, impugnando a 

assertiva de que o material divulga a troca de carícias eróticas entre as partes. 

Mencionou, ainda, o fato de o vídeo ter tido poucas visualizações, afirmando não 

ter informado o endereço do site a qualquer pessoa. Ponderou a questão de não 

ter sido procurado pela autora na esfera extrajudicial para resolver a situação, 

rechaçando o montante indenizatório sugerido a título de indenização. Sublinhou, 

por fim, a ausência de comprovação do abalo moral alegado, postulando pelo 

acolhimento da preliminar aventada, ou então, pela improcedência do pedido 

indenizatório formulado na exordial. Requereu, ainda, em caso de eventual 

condenação, a fixação do quantum indenizatório de forma comedida, pleiteando, 

por derradeiro, a concessão da justiça gratuita. 

Às fls. 56/59, o demandado acostou aos autos cópia dos vídeos que 

ensejaram o ajuizamento da presente ação, impugnando as testemunhas 

arroladas pela autora. 

Apresenta réplica (fls. 63/64), foi designada Audiência de Instrução 

e Julgamento (fls. 75 e 93), tendo a parte autora peticionado a redesignação do 

ato, ou então a sua dispensa em virtude do seu estado gestacional avançado (fls. 

106/108).

Dispensada a presença da requerente, foi realizada Audiência, com 

a oitiva de duas informantes indicadas pela autora e uma testemunha arrolada 

pelo demandado (fls. 109/113).

As partes apresentaram alegações finais por memoriais (autora às 

fls. 118/122, e requerido às fls. 123/125).

Ato contínuo, sobreveio Sentença (fls. 126/134), da lavra do 

Magistrado Rodrigo Coelho Rodrigues, julgando a lide nos seguintes termos: 

"Dante do exposto, com resolução do mérito (art. 269, I, do CPC), JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação inibitória c/c 

reparação por danos morais proposta por GISELE LARISSA ANDREGTONI, em 
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face de BLAIDIOR RAMOS, e, por via de consequência: 1) CONFIRMO a tutela 

concedida às fls. 20-22 pra que o réu se abstenha de divulgar em qualquer meio 

de comunicação os links elencados na petição inicial sob pena de multa diária de 

R$ 1.000,00 (um mil reais); 2) CONDENO a parte requerida a pagar à requerente 

a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação por danos 

morais, com correção monetária (INPC) a partir do arbitramento e juros de mora 

(1% ao mês) a contar do evento danoso. Condeno, ainda, o réu ao pagamento 

das custas e despesas processuais e à satisfação dos honorários advocatícios 

da parte requerente, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, ex vi do art. 20, §3º, do CPC, pois nada obstante o zeloso trabalho 

realizado pelo procurador da parte autora, a causa é de natureza singela e foi 

julgada com base em precedentes pacificados pela jurisprudência. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos, promovendo-se a movimentação de caráter 

situacional correspondente (cód. 005.01), conforme Orientação CGJ nº 11, de 

15/5/2007, de modo a que o presente processo seja baixado junto ao SAJ/pg, 

tudo de acordo com o disposto nos arts. 261 a 265 do Código de Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça. Antes, contudo, cumpra-se o disposto no 

Provimento nº 08/2007 da Corregedoria Geral da Justiça (Gecof). Destaque-se 

que requerida a execução nos primeiros seis meses após o trânsito em julgado, 

não serão cobradas as despesas de desarquivamento (art. 475-J, §5º, do CPC, e 

Orientação CGJ nº 7, de 12/12/2006). Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

Irresignado, o demandado interpôs recurso de apelação (fls. 

138/143), insurgindo-se contra sua condenação ao pagamento de indenização 

por danos morais. Alega terem sido os vídeos publicados com o consentimento 

da requerente enquanto mantinham o relacionamento amoroso, asseverando 

inexistir qualquer imagem de conotação sexual. Afirma que os vídeos retratam 

demonstrações leves de carinho entre namorados e não tem o condão de afetar 

a honra da requerente. Atribui à autora o ônus de comprovar que não consentiu 
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com a divulgação dos vídeos, sustentando a não ocorrência de abalo moral 

indenizável. Pugna, em caso de eventual manutenção da condenação, pela 

minoração do quantum indenizatório, sublinhando o fato de não trabalhar há 

mais de dez anos, bem como encontrar-se, atualmente, cumprindo pena pelo 

crime de estelionato na cidade de São Paulo/SP. Por derradeiro, requer seja 

deferida a concessão da justiça gratuita. 

Contrarrazoado o recurso (fls. 149/152), ascenderam os autos a 

este Tribunal.

Este é o relatório.
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VOTO

1. Prefacial: direito intertemporal

Inicialmente, imperioso destacar que a sistemática processual civil 

brasileira, atualmente positivada na Lei n. 13.105/2015 (em seu artigo 14), adota 

o princípio do isolamento dos atos processuais.

Extrai-se do Novo Código de Processo Civil:

"Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável 
imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais 
praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma 
revogada."

Referido princípio nada mais é do que o desdobramento processual 

do princípio geral da irretroatividade da lei nova, previsto na Constituição Federal 

e no Decreto-Lei n. 4.657/1942 (Lei de Introdução às normas do Direito 

Brasileiro), que importa em relativa ultratividade da lei velha no tocante ao 

reconhecimento de regularidade dos atos processuais praticados sob sua égide.

No aspecto, salutar destacar-se a norma positivada acerca do 

direito intertemporal:

Constituição Federal

"Art. 5º [...]
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a 

coisa julgada;"

Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro

"Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato 
jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. (Redação dada pela Lei nº 
3.238, de 1957)

§ 1º Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente 
ao tempo em que se efetuou. (Incluído pela Lei nº 3.238, de 1957)

§ 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou 
alguém por êle, possa exercer, como aquêles cujo comêço do exercício tenha 
têrmo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem. 
(Incluído pela Lei nº 3.238, de 1957)

§ 3º Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já 
não caiba recurso. (Incluído pela Lei nº 3.238, de 1957)"

Aplicar-se-á, pois, ao julgamento do presente recurso as 

disposições constantes no revogado Código de Processo Civil (Lei n. 
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5.869/1973), vigente à época da prática do ato processual impugnado, sem 

descurar-se, contudo, das questões de ordem cogente concernentes à 

viabilidade da demanda na nova sistemática processual.

2. Admissibilidade

É consabido que o procedimento recursal exige o preenchimento de 

pressupostos específicos, necessários para que se possa examinar o mérito do 

recurso interposto. Portanto, torna-se imperiosa, num primeiro momento, a 

análise dos pressupostos recursais, em razão de constituírem a matéria 

preliminar do procedimento recursal, ficando vedado ao Tribunal o conhecimento 

do mérito no caso de não preenchimento de quaisquer destes pressupostos.

Tais pressupostos são classificados como intrínsecos (cabimento, 

interesse recursal, legitimidade recursal, inexistência de fato extintivo do direito 

de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo). Os 

pressupostos intrínsecos estão atrelados ao direito de recorrer, ao passo que os 

extrínsecos se referem ao exercício desse direito.

In casu, o apelante interpôs recurso de Apelação Cível sem juntar o 

respectivo preparo, requerendo a concessão da benesse da Justiça Gratuita, ao 

argumento de ser incapaz de custear a demanda sem prejuízo do seu sustento 

próprio.

Pois bem.

Nos termos do artigo 4º da Lei n. 1.060/1950 (artigo 99 do NCPC), a 

simples declaração da parte de sua hipossuficiência basta para lhe ser devido o 

benefício da justiça gratuita - isenção de custas, senão vejamos:

"4º. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante 
simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de 
pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo 
próprio ou de sua família."

Sobre referida prova documental, acrescente-se, ainda, o disposto 

no artigo 1º da Lei n. 7.115/83, in verbis:

"Art. 1º - A declaração destinada a fazer prova de vida, residência, 
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pobreza, dependência econômica, homonímia ou bons antecedentes, quando 
firmada pelo próprio interessado ou por procurador bastante, e sob as penas da 
Lei, presume-se verdadeira."

"Nessa esteira, na perspectiva constitucional de amplo acesso à 

prestação jurisdicional (artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal), a simples 

declaração de hipossuficiência realizada pela parte, atestando a impossibilidade 

de arcar com os dispêndios processuais sem prejuízo do sustento próprio e da 

família, adquire presunção relativa de veracidade (artigo 4º, § 1º, da Lei n. 

1.060/50 - artigo 99, § 3º, do NCPC), e afigura-se suficiente à concessão do 

benefício da Justiça Gratuita.

Não se desconhece que essa presunção é relativa, por isso que, 

em aportando aos autos elementos que demonstrem a capacidade da parte de 

custear a demanda, é de se indeferir o benefício da gratuidade da Justiça, sendo 

lícito ao Magistrado, ainda, condicionar a concessão do benefício (ou a 

continuidade de sua percepção) à demonstração concreta de pobreza." (TJSC, 

Apelação Cível n. 2010.060501-4, de Itajaí, Rel. Desa. Maria do Rocio Luz Santa 

Ritta).

Dito isso, infere-se do processado ter o requerente acostado à fl. 47 

declaração de hipossuficiência econômica. Porém, a eficácia do referido 

documento foi rejeitada pelo Juízo a quo, que, diante da viagem internacional 

relatada nos autos pelo próprio requerido (fls. 77/92) reconheceu que o mesmo 

dispunha de condições financeiras para arcar com as custas processuais.

Ressalte-se, no entanto, que, apesar do louvável entendimento 

adotado pelo Juízo de Primeiro Grau, o conjunto probatório em questão – 

declaração de hipossuficiência (fl. 47), cópia da carteira de trabalho 

demonstrando o último emprego formal do requerido no ano de 2002 (fls. 45/46), 

e cópia de processo judicial na esfera criminal, demonstrando a prisão do 

demandado em 2016 (fl. 142) – exprime a hipossuficiência financeira alegada 

pelo demandado.

Além disso, infere-se das mesmas provas utilizadas pelo 
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Magistrado a quo para indeferir a benesse da justiça gratuita ao demandado (fls. 

77/92) que, a viagem internacional noticiada contava com o patrocínio de 

empresas e entidades, o que leva a crer que o requerido não custeou a 

integralidade do referido passeio.

Frente a esses argumentos, há de prevalecer a garantia 

constitucional do amplo acesso à Justiça, em consonância com o disposto no 

artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Até mesmo porque, a concessão da benesse da Justiça Gratuita 

deve ser entendida como instrumento a serviço da jurisdição, em benefício dos 

próprios jurisdicionados, a fim de incentivá-los a apresentar seus litígios ao 

Estado para resolução, jamais podendo configurar obstáculo ao exercício pleno 

da cidadania. 

Como consequência, dispensa-se o apelante do recolhimento do 

preparo recursal, ante o deferimento do benefício da Justiça Gratuita e, 

preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, passa-se à análise das 

demais insurgências aventadas no recurso.

3. Mérito

Trata-se de ação inibitória c/c pedido de indenização por danos e 

tutela antecipada aforada por Gisele Larissa Andregtoni em face de Blaidior 

Ramos, objetivando, em síntese, a retirada imediata de vídeos pessoais íntimos 

da internet, com a consequente condenação do demandado ao pagamento de 

indenização por danos morais.

Sentenciado o feito, o Magistrado a quo reconheceu a ilegalidade 

da conduta do requerido, determinando a imediata exclusão dos vídeos íntimos 

da requerente da internet, bem como condenando o demandado ao pagamento 

de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

acrescidos dos consectários legais. 

Em suas razões recursais, o requerido sustenta que os vídeos 
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foram publicados com o consentimento da autora durante o período em que 

mantiveram relacionamento amoroso, alegando não terem as imagens o condão 

de denegrir a honra da requerente. Defende, ainda, a não ocorrência de abalo 

moral indenizável, postulando, em caso de eventual manutenção da condenação, 

pela minoração do quantum indenizatório.

Cinge-se, portanto, o recurso à análise da ocorrência ou não de 

ilicitude na conduta do demandado, bem como na verificação da existência do 

abalo moral indenizável, com a consequente quantificação do valor da 

indenização.

Pois bem.

A moderna Teoria do Direito Civil divide a responsabilidade civil 

(stricto sensu, ou extrapatrimonial) em duas espécies bem definidas e distintas: 

responsabilidade civil subjetiva e objetiva.

A primeira dessas espécies tem como base a responsabilização do 

causador do dano em razão da prática de ato doloso ou em afronta aos deveres 

legais de cautela do homem médio (culpa), enquanto que a segunda funda-se na 

responsabilização do causador do dano pelo simples risco que a atividade 

habitualmente por ele exercida gera a outrem.

No direito das obrigações, a regra geral é a da imputação do dever 

de indenizar somente quando o requerente demonstrar a ocorrência de conduta 

dolosa ou culposa do requerido, ficando a responsabilização objetiva limitada a 

casos previamente especificados em Lei.

In casu, está-se diante da modalidade clássica de responsabilidade 

civil pois a discussão fulcrada na ofensa à honra supostamente sofrida pela 

autora não decorre da prática de nenhuma atividade de risco (assim como 

atribuída em Lei) pelo demandado.

Destarte, tratando-se de responsabilidade subjetiva, necessário seja 

analisada a demanda sob a previsão dos artigos 186 e 927, do Código Civil, 
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verbis:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 
moral, comete ato ilícito."

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 
outrem, fica obrigado a repará-lo."

A responsabilidade civil subjetiva pressupõe, assim, a 

demonstração da culpa ou dolo do agente, do nexo de causalidade entre o ato 

ilícito e o dano, e o prejuízo "que viole qualquer valor inerente à pessoa humana 

ou atinja coisa do mundo externo que seja juridicamente tutelada" (Fernando 

Noronha, Direito das obrigações, Saraiva, 2003, 1ª ed., v. 1, p. 474).

Esclarecido isso, extrai-se, incontroverso dos autos a divulgação 

pelo demandado de vídeos íntimos da requerente na internet (art. 334, II, do 

CPC – fls. 36/39).

Nesse ponto, imprescindível ressaltar, estar o direito à imagem 

tutelado pela Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5º, 

inciso X, do qual infere-se inegável a responsabilidade civil daquele que utiliza de 

imagem não autorizada.

No presente caso, denota-se do processado que a questão 

controvertida gira justamente em torno da verificação da autorização ou não da 

autora quanto a divulgação dos referidos vídeos, merecendo, neste ponto, a 

Sentença de fls. 128/130, da lavra do Eminente Juiz de Direito Rodrigo Coelho 

Rodrigues, ser adotada como razão de decidir, com fulcro no artigo 150 do 

Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, in verbis:

"Alega a autora que os vídeos de fls. 58/59 foram postados no site 
'youTube' por seu ex namorado, ora réu, sem o seu conhecimento ou 
autorização.

Inicialmente, consigne-se que a divulgação dos vídeos é incontroversa 
(artigo 334, II, do CPC), tendo o réu inclusive admitido que realizou as 
postagens (fls. 36-39). A questão controvertida gira em torno da autorização da 
autora para a publicação das gravações.

O requerido sustenta ter postado os vídeos em um site à guisa de 'cópia 
de segurança' de seus arquivos, 'para que não viesse perder os materiais que 
possuía gravados em seu computador' (fl. 124) e que a requerente tinha 
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conhecimento desse fato. A requerente, por sua vez, afirma que as gravações 
possuem conteúdo íntimo e que jamais autorizou a suja publicação para 
qualquer fim.

Do exame do material anexado (vídeos de fls. 58/59) percebe-se que se 
trata de uma apresentação de dança do ventre realizada pela autora para o réu, 
seu namorado na época.

A demonstração da dança, por si só, não possui qualquer teor 
depreciativo, uma vez que, mesmo contendo certo viés sensual, trata-se de um 
famoso aspecto cultural do Oriente Médio, bastante praticado e difundido pelo 
mundo, existindo, inclusive, escolas especializadas em seu ensino – disponível, 
em certas academias, até mesmo para crianças.

Frise-se, também, que a autora permanece vestida durante toda a 
duração do vídeo, com trajes normais de dança do ventre.

O ponto discutível do presente caso reside, portanto, no aspecto intimista 
da apresentação e nas carícias trocadas pelo casal durante a dança.

Realmente é possível verificar nos vídeos contato íntimo entre a autora e 
o réu em diversas ocasiões, o qual, embora esteja muito distante de qualquer 
ato sexual propriamente dito, ultrapassa carícias normais que poderiam – 
fazendo-se uma comparação para aferir a dimensão da intimidade da conduta – 
ser feitas em público por um casal.

À vista disso, não se torna crível que a autora tenha consentido que tais 
gravações fossem disponibilizadas ao público, muito menos que tenha realizado 
a demonstração de dança com pretensão exibicionista para impulsionar uma 
possível carreira de atriz.

Igualmente inverossímil é a alegação do réu de que publicou o material 
como forma de não perder os arquivos guardados em seu computador, sendo 
que o procedimento adequado para manter os dados protegidos notoriamente 
não inclui compartilhá-los com o mundo. Do contrário, seria apropriado 
questionar o réu se os seus extratos bancários, senhas e exames médicos 
foram igualmente publicados em 'nuvens online' juntamente com os vídeos 
íntimos do casal.

Desse modo, verifica-se no presente caso notável a violação aos direitos 
de personalidade da requerente, o que justifica, além da retirada da internet dos 
vídeos publicados, uma reparação pelos danos morais visivelmente causados 
pela conduta do réu, relembrando que neste tipo de caso 'os fatos falam por si e 
o dano imaterial, em razão da sua natureza in re ipsa, afasta a exigência de sua 
comprovação, bastando a demonstração do fato, cujos efeitos são capazes de 
violar a dignidade, privacidade, a imagem ou a moral da pessoa ou de produzir 
abalo psicológico relevante.' (1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis 
e Criminais do Distrito Federal – Apelação Cível do Juizado Especial nº 
0016282-56.2014.8.07.0001, rel. Juiz Luís Gustavo Barbosa de Oliveira, j. Em 
18.11.2014). (TJSC. RI nº 0700061-03.8.24.0038, de Joinville. Rel. Des. 
Roberto Lepper, j. 07-10.2015).

De fato, é indiscutível que descobrir um vídeo com sua intimidade exposta 
na internet ao alcance de qualquer pessoa transborda a fronteira do mero 
aborrecimento, alcançando o terreno do abalo moral significativo.
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Assim, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil/2002, resta claro 
o dever de compensar os danos (...)." 

Nessa senda, consoante bem delineado pelo Juízo de Primeiro 

Grau, é possível afirmar que a autora não consentiu com a divulgação dos 

vídeos que expõe a sua intimidade, restando totalmente descabidas as 

assertivas defendidas pelo demandado.

Ressalte-se que, o consentimento da autora era fato impeditivo que 

deveria ter sido provado pelo demandado (art. 373, II. Do NCPC). Todavia, as 

assertivas defendidas pela autora, aliadas aos depoimentos prestados pelas 

testemunhas ouvidas na Audiência de Instrução e Julgamento (fls. 109/113), 

provam o contrário. Demonstram na verdade que o vídeo íntimo foi veiculado 

sem a permissão da requerente, causando-lhe constrangimentos perante a 

sociedade.

Com efeito, extrai-se do depoimento da informante Martha Menezes 

Leal Nunes (fl. 110):

"(...) que Gisele mencionou não ter autorizado o réu a publicar os tais 
vídeos na internet; que nem mesmo na época em que estavam juntos foi 
autorizada a publicação; que pelo que sabe a publicação dos vídeos aconteceu 
após o término do relacionamento das partes, (...)." 

 No mesmo norte, é o depoimento da informante Anna Carolina 

Cristofolini Martins (fl. 111):

"(...) que o réu nunca concordou com o término do relacionamento e por 
um período incomodou a autora mandando mensagens com ameaças no 
celular; que criou um perfil falso no orkut com o nome Gigica Global, que era 
como se referiam ao nome da autora contendo fotos íntimas dos dois, sem 
roupas, inclusive a do perfil era íntima e no álbum tinha umas seis fotos; que 
acredita que o réu tenha criado o perfil falso, porque quando descobriram a mãe 
da autora entrou em contato com ele e gentilmente o perfil acabou sendo 
retirado; que através deste perfil falso fois solicitado inclusive pedido de 
amizade com o namorado da autora; que depois disso o réu parou de 
incomodar a autora por um tempo e posteriormente a própria depoente digitou 
no google o nome do requerido e encontrou um vídeo da autora dançando com 
roupa de dança do ventre; que quando a autora assistiu o vídeo pela primeira 
vez a depoente estava junto com ela e logo que viu sua imagem, a autora 
colocou a mão na tela e pediu que a depoente não assistisse; que pediu para 
fechar a tela e passou a chorar dizendo que isso nunca ia ter fim; (...) que a 
autora nunca concordou com a divulgação deste vídeo na interne; (...)." 
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O depoimento da testemunha arrolada pelo requerido – Patrick de 

Miranda Assad, técnico de informática que teria formatado o computador do 

demandado –, por sua vez, em nada contribuiu para corroborar a versão dos 

fatos por si sustentada, senão vejamos (fl. 113):

"que é técnico de informática e atendeu pedidos do requerido para 
formatação de computador, tendo comparecido na residência dele; que nunca 
chegou a assistir qualquer vídeo que estivesse no computador do réu, em 
especial aqueles indicados na inicial; que não se recorda em qual ano 
compareceu a residência do réu; que com certeza faz mais de nove anos, pois 
atualmente tem uma loja de informática; que foi feito o back up de todo o 
conteúdo do computador antes da formatação; que o réu perguntou como faria 
para salvar seus arquivos e o depoente indicou que encaminhasse para o e-
mail; que não chegou a indicar um site específico para salvar os artigos; que se 
recorda que tinha uma moça uma vez em que esteve na residência do réu, de 
cabelos loiros, que essa pessoa não interferiu e nem perguntou nada sobre o 
trabalho que estava desenvolvendo o depoente." . 

Nessa senda, a míngua de provas capazes de atestar a assertiva 

defendida pelo demandado – ônus que lhe incumbia, por força do disposto no 

artigo 373, II, do Novo Código de Processo Civil – conclui-se terem sido os 

vídeos publicados sem o consentimento da requerente. 

Em consequência disso, infere-se ilícita a conduta do requerido que, 

ao divulgar na internet vídeo contendo cenas íntimas da autora, feriu o disposto 

no artigo 5º, X, da Constituição Federal/1988, in verbis:

"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;"

Assim sendo, inegável a prática de conduta ilícita pelo demandado 

ao violar a intimidade da autora sem o seu consentimento.

Tocante ao dano moral, este consiste em prejuízo de natureza não 

patrimonial capaz de afetar o estado anímico da vítima, seja relacionado à honra, 

à imagem, à liberdade, à vida ou à incolumidade física e psíquica.
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A respeito, explica Antonio Jeová Santos:

"Quanto existe dano moral, principalmente quando o ataque é a um direito 
personalíssimo, honra, intimidade, vida privada e imagem, ou quando fica 
restrita ao pretium doloris, com muito maior razão não deve mediar razões que 
justifiquem a exigência da prova direta. O dano, em especial nestes casos, deve 
ter-se por comprovado in re ipsa. Pela comum experiência de vida, estes fatos 
são considerados como agravos morais, passíveis de condenação." (in Dano 
Moral Indenizável. 4. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2003, p. 519)

In casu, trata-se de dano moral presumido, que independe da 

comprovação do prejuízo material sofrido pela parte lesada ou da prova objetiva 

do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto são presumidas as 

consequências danosas resultantes desse fato, emergindo de forma cristalina o 

dever de indenizar os danos morais causados.

Ou seja, tratando-se de violação ao direito à honra e à imagem 

basta a comprovação do ilícito, uma vez que os prejuízos decorrentes de tal ato 

são presumidos ou dano in re ipsa, qual seja, aquele que independe da produção 

de outras provas.

Isso porque, o abalo ao patrimônio anímico é uma consequência 

cognoscível pelo julgador como uma decorrência lógica do ilícito - in re ipsa -, 

nos termos do artigo 375 do Novo Código de Processo Civil, verbis:

Art. 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas 
pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de 
experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial." 

Ora, evidente abalo moral sofrido pela autora, ao ser surpreendida 

com a veiculação na internet de vídeos contendo material explícito da sua 

intimidade. 

Ressalte-se, ademais, que, sob a perspectiva do senso comum, a 

divulgação do vídeo da forma como foi executada pelo demandado, tem força 

suficiente para atingir a honra de qualquer pessoa, sendo desnecessário maior 

suporte probatório.

Além disso, nos termos do artigo 20 do Código Civil/2002, não há 

duvidas quanto à obrigação de indenizar daquele que utiliza a imagem de outra 
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pessoa no intuito de agredir a honra, a boa fama ou a respeitabilidade. 

Com efeito, dispõe o artigo 20, do Código Civil;2002, verbis:

"Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da 
justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a 
transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem 
de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da 
indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a 
respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais."

Portanto, não merecem prosperar os argumentos levantados pelo 

requerido, no sentido de não haver prova sobre os danos alegados pela autora, 

pois a existência do evento danoso é decorrência da própria ilicitude do ato (ipso 

facto), sendo sua existência presumida (art. 375 do NCPC), ante o elevado grau 

de subjetividade que permeia esse tipo de abalo anímico.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça:

"Os danos morais em virtude de violação do direito à imagem decorrem 
do próprio uso indevido, sendo prescindível a comprovação da existência de 
dano ou prejuízo, pois o dano é in re ipsa. Teor da Súmula nº 403/STJ." (STJ, 
AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1150859 / PE, Relator Min. Ricardo Villas Bôas 
Cueva, julgado em 23/04/2013).

A respeito do tema, extrai-se do acervo jurisprudencial catarinense:

"APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
DIVULGAÇÃO DE FOTOS ÍNTIMAS DA AUTORA, NA REDE MUNDIAL DE 
COMPUTADORES, POR MEIO DE CORREIO ELETRÔNICO SEM O SEU 
CONSENTIMENTO. DEMANDA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE 
EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. 

RECURSO DO PRIMEIRO RÉU. EVIDENCIADO NOS AUTOS O 
REPASSE PERPETRADO PELO APELANTE DE FOTOS DE CUNHO SEXUAL 
DA AUTORA, CAPTURADAS NA ÉPOCA EM QUE AS PARTES MANTINHAM 
RELACIONAMENTO AMOROSO. EXPOSIÇÃO SEM O DEVIDO 
CONSENTIMENTO. VEDAÇÃO LEGAL. INCIDÊNCIA DO ART. 5, INC. X, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATO ILÍCITO QUE GERA ABALO ANÍMICO 
PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANTIDA A 
OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. APLICAÇÃO 
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. 
MINORAÇÃO DEVIDA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NESTA FASE 
RECURSAL IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. NÃO CONFIGURADAS AS 
HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 397 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS MOLDES DO ART. 20, § 3º E 
ALÍNEAS, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO. RECURSO 
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CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]" (TJSC, AC n. 2010.008286-
9, de Brusque. Rel. Des. Stanley da Silva Braga, julgado em 22/08/2013)

Sendo assim, evidente o prejuízo sobre os direitos da personalidade 

da autora, uma vez que teve sua intimidade exposta para o mundo inteiro na 

internet, atingindo sua honra, imagem e intimidade.

Diante da conduta ilícita do demandado, cujo nexo causal com o 

dano à imagem e à intimidade suportado pela autora é inegável, resta incólume o 

dever do requerido de indenizar a demandante.

4. Quantum indenizatório 

Por derradeiro, postula o demandado a minoração do quantum 

indenizatório fixado no Primeiro Grau em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem.

Em virtude da inexistência de parâmetros legais para fixação da 

verba indenizatória, prepondera na doutrina e jurisprudência o entendimento de 

que o arbitramento da indenização pelo Magistrado levará em consideração os 

critérios de razoabilidade e proporcionalidade além de analisar as peculiaridades 

do caso concreto.

Estabeleceu-se, ainda, a necessidade de analisar-se não só as 

possibilidades financeiras da parte ofensora – pois a reprimenda deve ser 

proporcional ao patrimônio material, para que surta efeito inibitório concreto –, 

mas igualmente da parte ofendida, pois o Direito não tolera o enriquecimento 

sem causa.

Outrossim, importante salientar que, em tais casos, a indenização 

arbitrada guarda, além do caráter compensatório pela violação ao direito à 

dignidade e à honra causado pelo ato ilícito praticado, também o caráter 

pedagógico e inibitório, vez que visa precipuamente coibir a continuidade ou 

repetição da prática pelo requerido. 

O montante indenizatório a ser fixado, portanto, deve respeitar as 

peculiaridades do caso, levando-se em consideração a capacidade financeira 
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das partes, a extensão do dano impingido à autora (artigo 944 do Código Civil) e 

o grau de aviltamento dos valores social e constitucionalmente defendidos (artigo 

1º, incisos II e III, da Constituição Federal; art. 5º da Lei de Introdução às Normas 

de Direito Brasileiro) da dignidade humana e da cidadania, tudo conforme a 

gravidade da ofensa.

Da análise do caso concreto, têm-se de um lado o requerido, ex 

funcionário público da Caixa Econômica Federal, aposentado, integrante da 

equipe de expedição "Dois extremos da América do Sul", e diretor de patrimônio 

do Clube de Radioamadores de Joinville/SC (fls. 46 e 89), mas que, atualmente, 

encontra-se cumprindo pena no Estado de São Paulo, pelo crime de estelionato 

por liberação irregular de FGTS quando era funcionário da Caixa Econômica 

Federal (fls. 141/142).

De outro lado, têm-se a requerente, jovem (28 anos de idade à 

época da divulgação dos vídeos – fls. 10/12 e,  atualmente, casada e com um 

filho – fl. 111 e fls. 106/108), secretária, hipossuficiente (beneficiária da justiça 

gratuita – fl. 22), cuja honra e a imagem encontram-se abaladas em virtude da 

conduta ilícita praticada pelo requerido.

Nesse viés, curial observar a proporcionalidade entre o ato ilícito 

praticado e os danos morais suportados pela autora, de modo a compensá-la de 

forma razoável e proporcional à extensão do dano à sua dignidade, bem como 

imprimir o necessário caráter inibitório e pedagógico visando evitar conduta 

reincidente por parte do requerido.

Assim, levando-se em conta as consequências do dano à honra e à 

imagem da autora, sopesando-se os critérios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, além do caráter compensatório e punitivo que devem estar 

implícitos na condenação, visando a prevenção de novas prática desidiosas e 

fortalecendo a cidadania, imperioso concluir-se que o valor fixado na Sentença 

(=R$10.000,00) atinge satisfatoriamente os objetivos da reprimenda.
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Frente a esses argumentos, mantém-se o valor fixado em Primeiro 

Grau, não merecendo guarida o pedido de minoração do quantum indenizatório.

Ante o exposto, o voto é no sentido de conhecer do recurso e dar-

lhe parcial provimento tão somente para conceder ao apelante a benesse da 

Justiça Gratuita. 

Este é o voto.
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