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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1001066-13.2016.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que são 
apelantes/apelados DOUGLAS DUARTE BATISTA e TAMIRIS GRAZIELE 
GONÇALVES NUNES, é apelado/apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE CESÁRIO 
LANGE.

ACORDAM, em 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao apelo 
do Município e julgaram prejudicado o recurso dos autores.", de conformidade 
com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
ANTONIO CARLOS MALHEIROS (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.

São Paulo, 11 de abril de 2017

KLEBER LEYSER DE AQUINO

RELATOR

      Assinatura Eletrônica
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Voto nº 00852

Apelação nº 1001066-13.2016.8.26.0624

Apelantes/Apelados: DOUGLAS DUARTE BATISTA, TAMIRIS GRAZIELE 

GONÇALVES NUNES (Justiça Gratuita) e MUNICÍPIO DE CESÁRIO 

LANGE

2ª Vara Cível da Comarca de Tatuí

Magistrado: Dr. Rubens Petersen Neto

APELAÇÕES  AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS 

 PRÁTICA DE ATO SEXUAL EM VIA PÚBLICA 

GRAVAÇÃO DE VÍDEO DAS IMAGENS CAPTADAS POR 

CÂMERA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO E 

DIVULGAÇÃO POR MEIO DO APLICATIVO “WHATSAPP” 

 Sentença que julgou procedente em parte a ação para 

condenar o Município ao pagamento de um salário 

mínimo, a título de dano moral  Pleito de reforma da 

sentença  Cabimento em relação ao apelo do Município 

 Culpa exclusiva das vítimas  Prática de relações 

sexuais em via pública que denota a ausência de 

preocupação dos envolvidos em serem flagrados, ainda 

mais nos dias atuais em que quase todo cidadão possui 

um celular com diversos recursos tecnológicos, capaz 

de tirar fotos e de gravar vídeos  Ato caracterizado 

como crime de “ato obsceno” (artigo 233 do Código 

Penal), que não enseja direito à indenização, salvo para 

transeuntes que por ali passaram ou de suas casas 

foram obrigados a assistir  Dano moral não 

configurado  Prejudicada a apreciação da apelação dos 

autores que pretendiam a majoração dos danos morais 

 Sentença reformada  Apelação do Município provida 

e apelação dos autores prejudicada.
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Tratam-se de apelações interpostas por Douglas 

Duarte Batista e Tamiris Graziele Gonçalves Nunes e pelo Município de 

Cesário Lange contra a r. sentença (fls. 61/66), proferida nos autos da ação 

de indenização por danos morais, ajuizada pelos apelantes autores em face 

do apelante réu, que julgou procedente em parte a ação para condenar o 

Município a pagar aos apelantes autores indenização por danos morais no valor 

de um salário mínimo nacional, vigentes na data da sentença, devidamente 

corrigidos nos termos da Tabela Prática do Tribunal de Justiça e com incidência 

de juros de mora legal (artigo 406 do Código Civil), ambos desde a publicação 

da sentença. Constou ainda da sentença que, diante da sucumbência parcial, 

cada parte deve arcarar com 50% das custas e despesas processuais, bem 

como com os honorários dos respectivos patronos, nos termos do artigo 86 do 

Código de Processo Civil, observada a gratuidade processual concedida. 

Alegam os apelantes autores no presente recurso (fls. 

69/75), em síntese, que, para quantificar o dano moral, necessário observar a 

gravidade do dano, sendo que o ato ilícito praticado pelo apelante réu gerou 

enorme transtorno na vida dos apelantes autores. Dizem que é o caso de 

majorar o “quantum” indenizatório, pois não foi corretamente fixado pelo juízo 

de primeiro grau. Com tais argumentos pedem seja dado provimento à 

apelação, para reforma da sentença prolatada para que a ação seja julgada 

totalmente procedente (fl. 75).

Alega o apelante réu no presente recurso (fls. 78/91), em 

síntese, que não há prova nos autos de que os funcionários municipais 

divulgaram as imagens. Aduz que as imagens mostram o casal tendo relações 

sexuais e praticando atos libidinosos o que evidentemente não lhes trouxe 

privacidade alguma que mereça proteção jurídica. Alega que as imagens 
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poderiam ser captadas por qualquer pessoa e colocadas na internet. Afirma que 

a teoria do risco integral é inadmissível no direito moderno, sendo que houve 

no caso culpa exclusiva das vítimas. Com tais argumentos pede seja dado 

provimento à apelação, para reforma da sentença prolatada para que a ação 

seja julgada improcedente, invertendo-se o ônus da sucumbência (fl. 91).

Em contrarrazões (fl. 95), reiteram os apelantes autores, 

em síntese, os argumentos trazidos em primeira instância. Não foram 

apresentadas contrarrazões pelo apelante réu.

Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo 

efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de 

Processo Civil.

Relatado de forma sintética, passo a fundamentar e 

decidir.

O recurso dos apelantes autores não comporta 

provimento, enquanto que o da apelante ré procede.

Segundo consta da inicial, no dia 19/10/2.015 os 

apelantes autores teriam tomado conhecimento, via aplicativo “Whatsapp 

Messenger”, de um vídeo no qual ambos foram flagrados por uma das câmeras 

municipais tendo conjugação carnal em via pública, fato este ocorrido em 

15/09/2.015, por volta da 03h40min.

Sustentam que tais imagens foram registradas por uma 

câmera externa de segurança pública, da qual apenas funcionários autorizados 

poderiam ter acesso, de modo que um dos funcionários que estava de plantão 

no dia do ocorrido, gravou por um aparelho celular, as imagens que estavam 
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sendo monitoradas pela câmera de segurança e as enviou pelo aplicativo 

supracitado.

Tal vídeo tornou-se “viral”, tomando grandes proporções 

com repercussão local, ocasionando suposto dano moral aos apelantes autores.

É fato incontroverso que os apelantes autores tiveram 

relação sexual em plena via pública. Veja, não estamos falando da prática de 

sexo dentro de um carro em via pública, mas eles próprios na via pública.

Evidentemente que, assim agindo, eles não tiveram a 

mínima preocupação em serem flagrados, ainda mais nos dias atuais em que 

quase todo cidadão possui um celular com diversos recursos tecnológicos, 

capaz de tirar fotos e de gravar vídeos. Aliás, pelo contrário, quem adota este 

tipo de conduta, em verdade, está consciente e aceitando, se não querendo, 

expor publicamente sua intimidade, sem qualquer pudor.

Vale dizer que, na era da informação, em que os 

relacionamentos se estreitam por meio das redes sociais, praticar ato sexual em 

via pública é uma opção de divulgação pública daquilo que, em regra, é uma 

intimidade só do casal e deveria legalmente ser em local reservado a isso.

Ademais, não se pode ignorar que a realização de sexo em 

via pública é tipificado como “ato obsceno”, nos termos do artigo 233, do 

Código Penal1, logo, trata-se de ato ilícito penal que atenta à moral e aos 

bons costumes da sociedade.

Deste modo, ainda que as imagens gravadas pelas 

1 Art. 233. Praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público:
Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.
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câmeras de segurança do Município sejam restritas ao uso dos servidores para 

promoção da segurança pública, também é verdade que todas as imagens ali 

captadas são públicas, porque colhidas de “via pública”, não havendo o que se 

falar em “preservar intimidade”, principalmente de quem não tem o menor 

interesse nisso.

O casal, que resolveu praticar sexo em via pública, na 

verdade causou constrangimento às pessoas que por ali passavam ou 

moravam. Essas sim tiveram dano moral, por suportar o ato leviano e 

indecente de um casal que não se dá o respeito de praticar sexo em local 

reservado.

Imaginem a situação de uma senhora, com filhos 

menores, passando pelo local e todos assistindo ao casal, incontrolavelmente e 

sem freios morais, praticando sexo em via pública.

Diante de tal quadro, não há como reconhecer qualquer 

dano moral aos apelantes autores, na medida em que a privacidade dos 

envolvidos foi por eles deliberadamente exposta, o que demonstra não terem 

eles se preocupado com a reputação que alcançariam na sociedade ao 

praticarem um crime de “ato obsceno” e atentatório ao pudor em plena via 

pública, nem tampouco se preocuparam em causar “danos morais” aos 

munícipes.

Insta consignar que a utilização incorreta das imagens das 

câmeras de segurança do Município pelos seus servidores, se é que isso foi 

provado, poderia, no máximo, se o caso, ensejar uma punição administrativa 

por simples orientação em sentido contrário da administração, mas nunca por 

dano moral aos “praticantes de sexo em via pública” e muito menos por 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
3ª Câmara de Direito Público

Apelação  nº 1001066-13.2016.8.26.0624  - Tatuí  - Voto nº  00852
Página 7 de 8

qualquer infração penal, na medida em que o ato de divulgar o que é feito 

publicamente não indica qualquer irregularidade.

“Data venia”, parece-me totalmente equivocado, como 

consta do processo, falar-se no crime de “violação de sigilo funcional”, por parte 

dos operadores das câmeras, tipificado no artigo 325 do Código Penal, na 

medida em que, a objetividade jurídica deste tipo penal é proteger “fato 

profissional, de conhecimento interno e restrito, que deve ser mantido 

sob sigilo”, e, indaquadamente, é divulgado, e não proteger “divulgação 

de fato praticado publicamente”. Ou seja, fato que qualquer pessoa 

poderia ter acesso, não só pela divulgação das câmeras, como também por 

alguém que tivesse passado no local e tivesse fotografado ou filmado 

a cena. Em outras palavras, como penalizar alguém por divulgar algo que 

todos publicamente tinham acesso????  Divulgar o que, se o fato é praticado 

publicamente????

Na verdade, mais uma vez “data venia”, está havendo 

uma inversão de valores, pois, repito, quem praticou claramente ilícito 

penal foi casal que praticou sexo em via pública, tipificado no artigo 233 

do Código Penal, crime de ATO OBSCENO, e isto é CONFESSADO por eles 

mesmo e confirmado pelas testemunhas, claramente, em depoimentos 

prestados na Delegacia de Polícia, bem como reiterado com a inicial.

Sendo assim, é o caso de improcedência da ação, com 

inversão da sucumbência, ficando os apelantes autores condenados ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no valor 

de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), observada a gratuidade processual 

concedida.

Assim, diante da reforma da sentença, resta prejudicada 
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a apreciação da apelação dos apelantes autores, que pleiteiam a majoração dos 

danos morais.

Oficie-se à autoridade policial local para que tome as 

providências legais quanto á prática, em tese, do crime de “ato obsceno”, 

tipificado no artigo 233 do Código Penal; bem como pelo manuseio de droga, 

também já noticiado nos depoimentos prestados na Delegacia de Polícia, se 

ainda não o fez, comunicando, posteriormente, a este Relator.

Assim, desnecessários mais argumentos.  

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à presente 

apelação do Município de Cesário Lange, para afastar a sua condenação 

por danos morais, julgando improcedente a ação; bem como para 

JULGAR PREJUDICADA a apelação dos apelantes autores.

KLEBER LEYSER DE AQUINO
RELATOR
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